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17 грудня 2020 р. у ДУ «Інститут економіки та прогнозування 

Національної академії наук України» за участі представників Запорізького 

обласного центру зайнятості, Науково-методичних центрів професійно-

технічної освіти Запорізької та Сумської областей, Представництва 

Фонду Зм. Ф. Еберта в Україні, Німецько-Української промислово-

торговельної палати, Інституту економіки промисловості НАН України, 

Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти, 

Національного інституту економічних досліджень (Республіка Молдова) та 

інших інститутів відбулася міжнародна науково-практична конференція 

«Освіта, перспективи зайнятості та стійкість ринків праці».   

Відкрив міжнародну науково-практичну конференцію директор 

інституту академік НАН України Валерій Геєць. Він звернув увагу на 

актуальність винесених на обговорення питань та наголосив на проблемах 

ефективного функціонування ринку праці в умовах поширення гострої 

респіраторної хвороби COVID-19. Заступник Голови Об’єднання організації 

роботодавців України та модератор конференції Василь Костриця також 

підкреслив проблеми, пов’язані з пост пандемічними викликами для освіти та 

ринку праці. Ольга Балакірєва, завідувачка відділу моніторингових досліджень 

соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України» виступила з доповіддю «Ціннісні настанови у 

сфері праці в Україні та країнах ЄС». Олена Давліканова, координаторка 

проєктів Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, окреслила 

досвід роботодавців упровадження дуальної форми здобуття освіти. Керівник 

відділу освітніх проектів Німецько-Української промислово-торговельної 

палати Наталія Стародуб визначила роль AHK Ukraine у впровадженні 

проектів дуальної освіти. Про зміну ролі державної служби зайнятості у 

відповідь на соціально-економічну кризу зазначила у своєму виступі Ольга 

Макогон, головний редактор журналу «Управление персоналом». Стратегічні 

напрями підтримки стійкості ринку праці України в умовах пандемії COVID-19 

стали предметом доповіді заступника директора інституту з наукової 

роботи Інституту економіки промисловості НАН України Ольги Новікової. 

Вікторія Близнюк, завідувачка відділу соціально-економічних проблем праці ДУ 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України» представила 

презентацію, в якій навела модель забезпечення кваліфікованими кадрами 

регіональної економіки. Ірина Дуднік, директор Запорізького обласного центру 

зайнятості окреслила шляхи вирішення проблем зайнятості населення в  

умовах невідповідності освіти та ринку праці. Доктор економічних наук, 

професор Андрій Черкасов визначив у своєму виступі виклики освітньої міграції 

для України. Тетяна Перегудова, старший науковий співробітник ДУ 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України» представила 

результати дослідження щодо впливу заробітної плати на посилення 

дисбалансів між попитом і пропозицією на регіональних ринках праці, в т.ч. 

Запорізької області. Костянтин Денисов, начальник відділу у Запорізькій 
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області Міністерства у справах ветеранів України, виступив із доповіддю: 

«Соціальна та професійна адаптація ветеранів Російсько-української війни (на 

прикладі взаємодії Мінветеранів і Запорізького національного університету)». 

Олена Хандій, професор кафедри економіки і підприємництва Східно-

українського національного університету імені Володимира Даля в своїй 

презентації представила розвиток цифрових компетентностей з визначенням 

проблем та перспектив. Олександр Паржницький, директор Науково-

методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області 

представив сучасні підходи в організації навчального процесу в умовах 

інформатизації суспільства. Експерт з аналізу ринку праці EU4Skills Микола 

Судаков навів особливості зайнятості та трудової мобільності випускників як 

критерії ефективності системи профтехосвіти в Україні. Наталія Проценко, 

керівник відділу освітнього маркетингу ТОВ «Фомальгаут-Полімін» зазначила, 

що партнерство – додатковий ресурс якісних змін у професійній освіті. 

Завершуючи конференцію, модератори підкреслили найбільш важливі 

проблеми та можливі шляхи виходу з них. Наукове обговорення сприяло 

формуванню пропозицій та рекомендацій, спрямованих на забезпечення 

стійкості ринків праці з реформуванням системи освіти та удосконалення 

державного регулювання зайнятості. 
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Азьмук Н.А., 

заступник директора Черкаського державного бізнес-коледжу, 

м. Черкаси, Україна 

 

НЕВІДПОВІДНІСТЬ НАВИЧОК РОБОЧОЇ СИЛИ В УМОВАХ 

ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Упровадження цифрових технологій у бізнес-процеси трансформує процес 

праці, зумовлює появу цифрових форм зайнятості, формує новий вид міграції 

робочої сили – цифровий. Це призводить до зміни вимог роботодавців до 

освітнього та професійного рівня працівників. Перед національною системою 

освіти постає завдання – підготовка фахівця, професійні якості якого 

задовольняли б актуальні потреби бізнесу в умовах цифровізації.  

Слід зазначити, в Україні тривалий час зберігається дисбаланс між 

ринками праці та освіти, негативним наслідком якого є складнощі у випускників 

з пошуком та отриманням першого місця роботи за здобутою спеціальністю. 

Назване явище доцільно розглядати у двох площинах, першою є невідповідність 

навичок, опанованих здобувачами під час навчання вимогам роботодавців. Це 

зумовлено багатьма причинами: низькою мотивацію педагогічного та науково-

педагогічного складу закладів освіти, іноді й недостатньою компетенцією, 

особливо у галузях знань, які стрімко розвиваються; застарілим матеріально-

технічним обладнанням закладів освіти; хронічним недофінансуванням; 

неналагодженою співпрацею закладів освіти з бізнесом тощо.  

Опосередкованим показником вказаної невідповідності є частка 

випускників закладів освіти у структурі безробітних, яка останні двадцять років 

залишається достатньо високою та коливається від 18,7% у 2011 р. до 9,4 % у 

2019 р.[1, 2].  

Другою, не менш важливою площиною є невиправдані очікування самих 

випускників щодо умов праці, які корелюють з браком робочих місць з гідними 

умовами праці. Останнє підтверджується даними звітів Міжнародної організації 

праці «Невідповідність роботи та навичок у неформальній економіці» (2017), 
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«Невідповідність навичок робочим місцям (2019)», зокрема Україна 

характеризується такими показниками: надмірна кваліфікація – 24,1%, 

недостатня кваліфікація – 3,8% [3, 4]. Зазначені дані вимірюють невідповідність 

навичок у неформальному секторі, для формального сектора ці показники мають 

кореляцію 0,68 [4].  

Крім того, у цій площині доцільно зауважити на низькі вступні бар’єри 

зокрема у ЗВО, а також значний попит серед абітурієнтів на спеціальності у 

сфері економіки та права. Це свою чергу призводить до надлишку фахівців у 

названих сферах, неефективного використання бюджетних фінансових ресурсів, 

низької ефективності інвестицій у людський капітал, трудової міграції. За 

даними вже загаданого звіту МОП Україна характеризується надзвичайно 

високим значенням показника надмірної освіти (42%) та низьким – недостатньої 

освіти (4%). При середніх значеннях цих показників по країнах згаданого вище 

дослідження МОП 36 і 12% відповідно [3]. 

Названі вище розриви ринків праці та освіти поглиблюються під впливом 

цифрових технологій. Цифрова економіка формує попит на інноваційний 

людський капітал, носіям якого притаманні: цифрова грамотність, здатність до 

самостійного навчання, мережева співпраця, вміння взаємодіяти зі штучним 

інтелектом, здатність до креативного мислення. А сфера освіти має стати місцем, 

де поряд з іншими відбувається формування цифрових навичок. Фахівці, які 

мають цифрові навички, набувають додаткової цінності на ринку праці. 

Водночас система освіти в Україні перебуває у стадії перманентного 

реформування та недофінансування, що посилюється значним технологічним 

відставання від бізнесу у сфері впровадження та використання ІКТ. Тому фокус 

нашого дослідження акцентовано на визначенні рівня опанування здобувачами 

освіти цифрових навичок у системі формальної освіти.  

До авторського експертного опитування з проблем ринку праці та викликів 

формування цифрової зайнятості, проведеного з листопада 2019 р. по березень 

2020 р., було залучено 108 фахівців, які представляли різні види економічної 
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діяльності та сторони соціально-трудових відносин [5]. Нижче представлено 

окремі результати цього дослідження. 

На запитання «Чи забезпечує національна система освіти достатній 

рівень опанування цифрових навичок здобувачами освіти?» відповіді експертів за 

рівнями освіти розподілилися нерівномірно. На думку експертів, жоден рівень 

освіти не забезпечує повноцінного формування цифрових навичок, про що 

свідчить незначна частка відповідей «так», яка коливається від 6,5% у початковій 

та середній освіті до 11,1% у професійній та 13,9% у вищій освіті. Найнижчі 

експертні оцінки щодо забезпечення навчання цифрових навичок припадають на 

початкову школу, зокрема «так» відповіли лише 6,5%, «частково» — 33,3%. 

Разом зазначені оцінки становлять 39,8% проти 38,9% респондентів, які 

відповіли «ні». Щодо середньої школи, то 54,6% респондентів вважають, що на 

цьому рівні відбувається часткове забезпечення навчання цифрових навичок, 

однак майже третина експертів (27,7%) не погоджується з цим [5]. 

Це зумовлено значним розшаруванням національних закладів освіти, 

зокрема за забезпеченістю комп’ютерною технікою насамперед між сільськими 

та міськими школами, столичними та регіональними ЗВО та ПТО. Слід 

відзначити й нерівномірний доступ до якісного Інтернету та мобільного зв’язку 

сільського та міського населення. Названі розриви лише посилилися під час 

пандемії на COVID-19, коли заклади освіти змушені були перейти на 

дистанційне або змішане навчання. Крім того, доречно відзначити цифрову та 

технологічну неготовність закладів формальної освіти до надання освітніх 

послуг з використанням дистанційних цифрових технологій, а іноді цифрову 

некомпетентність представників педагогічного та науково-педагогічного складу. 

З метою встановлення попиту на ринку праці на фахівців із базовими 

цифровими навичками респондентам поставлено таке запитання: «Якій частині 

робочої сили в Україні необхідне володіння базовими цифровими навичками для 

здійснення професійної діяльності?». Більшість респондентів – 92,6% 

(34,3+29,6+28,7) – вважає, що володіння базовими цифровими навичками є 

обов’язковим для понад 60% робочої сили [5]. 
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Більшість експертів – 95,4% – погоджується із тим, що доцільно 

впроваджувати обов’язкове опанування базових цифрових навичок для робочої 

сили шляхом впровадження програм цифрової грамотності в рамках реалізації 

концепції навчання протягом життя [5].  

На запитання «Як Ви вважаєте, якій частині робочої сили в Україні 

необхідне володіння стандартними цифровими навичками для здійснення 

професійної діяльності?» відповіді респондентів рівномірно розподілилися по 

26,9% між частками робочої сили 80%; 60% та 40%, що в сумі складає 80,7%. На 

думку 16,7% експертів, володіння стандартними цифровими навичками 

необхідне для всієї робочої сили. Лише 2,7% експертів вважають, що цифрові 

стандартні навички потрібні 20% робочої сили [5]. 

Мінімізація розриву у навичках в умовах цифровізації економіки має 

реалізовуватися за такими напрямами: налагодження взаємодії між інституціями 

ринків праці та освіти; реалізація програм опанування цифрових навичок для 

педагогічного та науково-педагогічного складу закладів освіти; посилення 

технологічної спроможності закладів освіти; впровадження програм, які 

передбачають опанування цифрових навичок різного рівня складності для 

здобувачів на всіх рівнях освіти; запровадження програм цифрової грамотності 

для робочої сили в рамках реалізації концепції навчання протягом життя.  
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ОБСЯГІВ ТА НАПРЯМІВ 

РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ 

 

Для формування регіонального замовлення, визначення переліку 

професій, що користуються попитом на ринку праці, необхідно започаткувати 

нові підходи для організації реальної співпраці з обласним центром зайнятості, 

профільними асоціаціями та об’єднаннями роботодавців, які аналізують і 

узагальнюють інформацію про стан та потреби забезпечення кваліфікованими 

кадрами потреб економіки регіону, в тому числі й за перспективними 

професіями/спеціальностями. 

Визначення підходів для формування обсягів та напрямів регіонального 

замовлення на підготовку кваліфікованих кадрів, їх розроблення та 

затвердження є важливими складовими стратегії розвитку професійної освіти 

регіону. Існує потреба створення можливостей щодо навчання впродовж життя 

та його популяризація, здійснення перепідготовки незайнятого населення, 

започаткування процесів визнання результатів неформальної та інформальної 

освіти, розширення пропозицій освітніх послуг для ветеранів АТО/ООС та 

внутрішньо переміщених осіб. Важливим завданням для ЗПО є активізація 

співпраці із центрами зайнятості та роботодавцями задля залучення їх 

можливостей до профорієнтаційної роботи, популяризації необхідних на ринку 

праці робітничих професій, формування нового іміджу кваліфікацій 

професійної освіти.  

Сучасний ринок праці суттєво загострює структурні диспропорції між 

попитом на робочу силу та її пропозицією за професіями, що обмежує 

можливості працевлаштування безробітних і не сприяє задоволенню потреб 

роботодавців у працівниках. Упродовж багатьох років зберігається досить 

високий запит на кваліфікованих робітників з інструментом (25,6 % від 
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загальної кількості вільних робочих місць станом на 01.01.2019 р. у Запорізькій 

області), працівників найпростіших професій (12,2 %), робітників з 

обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного 

устаткування, складання устаткування та машин (12,2 %). 

За досліджуваний період найбільш представленими професіями на ринку 

праці Запорізької області (рис. 3) є професіонали (15,0 % у 2018 р.), працівники 

сфери торгівлі та послуг (17 %), кваліфіковані робітники з інструментом 

(12,5 %), робітники з експлуатації та контролю за роботою технологічного 

устаткування (13,7 %). Однією з ознак примітивізації економіки регіону є 

досить високий рівень задоволеного попиту на найпростіші професії (15,1 % 

усіх зайнятих у регіоні). 

Протягом аналізованого періоду відбувалося скорочення зайнятих у 6-й, 

7-й та 9-й професійних групах. Досить суттєво втратили найпростіші професії 

(-4,2 в.п.), кваліфіковані робітник з інструментом (-1,7 в.п.) та кваліфіковані 

робітники сільського господарства. Одночасно серед фахівців та професіоналів 

спостерігався кумулятивний приріст за період 2013-2018 рр. відповідно 2,7 та 

1,3 в.п. відповідно. 

Економіка регіону не продукує стільки робочих місць, що потребують 

вищої освіти. Наприклад, експерти Європейського центру розвитку професійної 

освіти визначили, що до кінця 2020 р. в країнах Європи, лише 31,5% робочих 

місць вимагатимуть вищого освітнього рівня, і 48% робочих місць 

потребуватимуть робочої сили із середнім професійним освітнім рівнем. Про це 

свідчать розрахунки, які доводять, що переважна кількість зайнятих із 

професійно-технічною освітою в області представлені в таких професійних 

групах, як робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за 

технологічним обладнанням (25,9 %), кваліфіковані робітники з інструментом 

(52,72%), працівники сфери торгівлі (29,8%) (табл. 1). Достатньо вагома 

кількість – 38,7% – зосереджена на найпростіших робочих місцях, які не 

потребують спеціальної підготовки.  
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Таблиця 1 

Освітня структура професійних груп зайнятих у Запорізькій області 

України та масштаби дисбалансу між кваліфікаційним рівнем працівників 

та робочих місць, 2018 р., % 
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Законодавці, вищі державні 

службовці, керівники, менеджери 

(управителі) 

70,4 16,2 9,2 4,2 0,0 100 

Професіонали 89,4 8,9 0,9 0,7 0,0 100 

Фахівці 37,9 51,9 5,4 4,8 0,0 100 

Технічні службовці 38,2 22,9 25,9 11,1 1,9 100 

Працівники сфери торгівлі та послуг 17,5 23,7 29,8 27,3 1,6 100 

Кваліфіковані робітники сільського та 

лісового господарств, риборозведення 

та рибальства 

5,7 23,7 15,7 46,3 8,6 100 

Кваліфіковані робітники з 

інструментом 
14,5 14,4 52,7 16,1 2,4 100 

Робітники з обслуговування, 

експлуатації та контролю за роботою 

технологічного устаткування 

7,4 17,6 52,1 22,5 0,5 100 

Найпростіші професії 7,1 15,3 38,7 34,8 4,1 100 

Примітка: блакитним кольором виділено масштаби надмірної формальної підготовки 

працівників порівняно із рівнем кваліфікації фактичних робочих місць, 

жовтим – масштаби недостатньої формальної підготовки працівників порівняно із рівнем 

кваліфікації фактичних робочих місць. 

Джерело: сформовано автором. 

 

Одним із напрямів мінімізації дисбалансів, зокрема освітньо-

професійних, на регіональних ринках праці є збалансування підготовки кадрів 

із потребами регіональної економіки, що унеможливлюється без належного 

виявлення актуальних запитів економіки на кадри різної кваліфікації. З метою 

виявлення необхідних на ринку праці професій та відповідних напрямів 

підготовки нами здійснено аналіз кадрового забезпечення регіональної 

економіки у розрізі професійних назв робіт, що дає надалі змогу скоригувати 

напрями підготовки в закладах ПТО. Значним попитом та пропозицією 

виокремлюються робітники з керування та обслуговування сільсько- та 

лісогосподарського устаткування, хоча рівень запропонованої зарплати є 

нижчим від її середнього рівня по Запорізькій області. Конкурентний рівень 
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зарплат по регіону пропонується лише робітникам, які обслуговують рудо- та 

металоплавильні печі (137,3% від середньої по області), а вакансії та безробітні 

за цією професією займають менше 1% у професійному “ядрі”. Сформоване 

таким чином кожне професійне “ядро” на наступному кроці, за результатами 

експертного опитування та наших прогнозних оцінок масштабів та рівня 

динаміки попиту на професію, дозволило розробити відповідні матриці 

актуальності запитів ринку праці на професійні заняття як інструменту для 

стратегічного аналізу та планування підготовки закладами освіти кадрів різної 

кваліфікації. Досліджуючи відповідність підготовки кадрів згідно із потребами 

попиту роботодавців Запорізької області, слід сказати, що найбільші обсяги 

підготовки відбуваються за такими напрямами, як: кухар, пекар, кондитер, 

офіціант; водій автотранспортних засобів, слюсар з ремонту автомобілів, 

рихтувальник кузовів, слюсар-ремонтник, тракторист-машиніст сільськогоспо-

дарського (лісогосподарського) виробництва; кухар судновий, офіціант 

судновий; електрогазозварник; електрогазозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах; контролер зварювальних робіт. 

Аналіз статистичних даних доводить, що попит на робочу силу в 

Запорізькій області за деякими професіями зростає. Особливо підвищився 

попит у таких професійних групах, як: кваліфіковані робітники з інструментом; 

робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою 

технологічного устаткування, складання устаткування та машин; працівники 

сфери торгівлі та послуг.  

Щодо зміни пропозиції робочої групи, то слід зазначити, що відбулося 

скорочення за всіма професійними групами. На 2018 р. найбільшу пропозицію 

становили робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за 

роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин; 

працівники сфери торгівлі та послуг; законодавці, вищі державні службовці, 

керівники, менеджери (управителі). 

Серед професій, яких потребує ринок праці, системі ПТО в Запорізькій 

області слід звернути увагу та переглянути обсяги регіонального замовлення на 
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планові періоди щодо таких, як: слюсар-сантехнік – 7136; електрогазозварник – 

7212, слюсар аварійно-відбудовних робіт, слюсар-ремонтник, слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та устаткування, слюсар з механоскладальних 

робіт – 7233, електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, 

слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування – 7241, оператор верстатів з програмним 

керуванням – 8211, машиніст крана (кранівник) — 8333. Розширення 

підготовки дозволить покращити забезпечення регіональної економіки 

конкурентоспроможними кадрами.  

Як показує аналіз стратегічних документів регіону, серед смарт-

спеціалізацій регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 

року визначено: виробництво електрообладнання, виробництво ендопротезів, 

виробництво машин і устаткування сільського і лісового господарства, 

виробництво двигунів та запасних частин до гвинтокрилів. Саме ці напрями 

мають стати ключовими у сфері професійної освіти для розроблення нових 

професійних та освітніх стандартів, надання нового спектра освітніх послуг для 

навчання, підготовки і перепідготовки кваліфікованих кадрів. 

Необхідно розширити перелік освітніх послуг, що пропонуються 

системою ПТО, насамперед для дорослого і незайнятого населення, зокрема у 

сфері ІТ-технологій, та більш активного упровадження програм із розвитку 

підприємництва. 

Важливо визначити підходи щодо формування обсягів та напрямів 

регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих кадрів, розробити та 

затвердити Стратегію розвитку професійної освіти регіону, забезпечити її 

реалізацію. 

Існує потреба створення можливостей щодо навчання впродовж життя та 

його популяризації, здійснення перепідготовки незайнятого населення, 

започаткування процесів визнання результатів неформальної та інформальної 

освіти, розширення пропозицій освітніх послуг для ветеранів АТО/ООС та 

внутрішньо переміщених осіб. Важливим завданням для ЗПО є активізація 
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співпраці із центрами зайнятості та роботодавцями задля їх залучення до 

профорієнтаційної роботи, популяризації необхідних на ринку праці 

робітничих професій, формування нового іміджу кваліфікацій професійної 

освіти.  

Для формування регіонального замовлення, визначення переліку 

професій, що користуються попитом на ринку праці, необхідно започаткувати 

нові підходи до організації реальної співпраці з обласним центром зайнятості, 

профільними асоціаціями та об’єднаннями роботодавців, які аналізують і 

узагальнюють інформацію про стан та потреби забезпечення кваліфікованими 

кадрами потреб економіки регіону, в тому числі й за перспективними 

професіями/спеціальностями. 

 

 

 

Гук Л.П., 

старший науковий співробітник  

відділу соціально-економічних проблем праці, 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 

м. Київ, Україна 

 

ВЗАЄМОДІЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ  

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Процес розвитку техніки та технологій, створення нових виробничо-

технологічних ланцюгів у Запорізькій області вимагає від працівників нових 

навичок та кваліфікацій, спонукають систему професійної (професійно-

технічної) освіти та роботодавців вирішувати питання мінімізації освітньо-

професійних дисбалансів на регіональному ринку праці. У цьому контексті 

завдання ефективного використання трудового потенціалу зайнятого 

населення, підвищення кваліфікації або перекваліфікації робітників набуває 

надзвичайної актуальності. Об’єднання зусиль усіх стейкхолдерів регіону 

пришвидшить збалансування підготовки робітничих кадрів із потребами 

регіональної економіки.  
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Співпраця державних та приватних партнерів, що представляють 

інтереси ринку праці та ринку освітніх послуг, зумовить ефективне 

виявлення актуальних запитів економіки на кадри різної кваліфікації. Станом 

на 1 листопада 2020 року в базі даних служби зайнятості області 

налічувалося 1468 вакансій для робітників із професійною (професійно-

технічною) освітою, що на 20,1% менше,  ніж на 1 листопада 2019 року. 

Середній  розмір заробітної плати у цих вакансіях становив 7 600 грн (на 

відповідну дату 2019 року – 6 700 грн), у  71,6% вакансій розмір заробітної 

плати – вищий за мінімальну [1]. Найвищу заробітну плату пропонують 

кваліфікованим робітникам з інструментом та робітникам з обслуговування, 

експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, 

складання устаткування та машин (рис. 1). 

Гідна заробітна плата є найбільш ефективною мотивацію до 

опанування наведених вище робітничих професій, до підвищення наявного 

рівня кваліфікації або до перекваліфікації у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти регіону. З метою максимального наближення 

професійних навичок громадян, які шукають роботу, до потреб роботодавців, 

розширення їх компетенцій та підвищення конкурентоспроможності, 

Державною службою зайнятості на замовлення роботодавців здійснено 

професійне навчання 521 безробітного у віці до 35 років протягом  січня–

вересня 2020 року. 

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій 

області є організатором ряду профорієнтаційних заходів. Популярний нині 

конкурс Worldskills Ukraine допомагає не тільки впровадженню у навчання та 

державно-приватне партнерство кращих міжнародних практик, а й сприяє 

підвищенню профорієнтації молоді, престижності робітничих професій та 

професійної освіти. 
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Рис. 1. Перелік вакансій за професіями, розмір заробітної плати за якими 

був найвищим по Запорізькій області, станом на 1 листопада 2020 року 

Джерело: дані Запорізького обласного центру зайнятості https://zap.dcz.gov.ua/analitics/67 
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Державна служба зайнятості Запорізької області надає можливість 

зареєстрованим безробітним навчатися на курсах цільового призначення з 

основ підприємницької діяльності. Оволодіння новими навичками, подолання 

розриву між наявною та бажаною кваліфікацією, стимулювання до 

вдосконалення своєї професійної майстерності впродовж усього життя 

можливо здійснити шляхом здобуття освіти у різному форматі. Органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для 

формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих. Складниками 

освіти дорослих є [2]: 

 післядипломна освіта; 

 професійне навчання працівників; 

 курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації; 

 безперервний професійний розвиток; 

 будь-які інші складники, що передбачені законодавством, 

запропоновані суб’єктом освітньої діяльності або самостійно визначені особою. 

За сприяння служби зайнятості Запорізької області [1] з метою 

забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи вимогам 

роботодавців у січні–жовтні 2020 року 1658 безробітних проходили професійне 

навчання. Найбільш поширеними професіями, які здобули безробітні, є такі: 

продавець продовольчих товарів, кухар, перукар (перукар-модельєр), 

електрогазозварник, тракторист. Професійне навчання зареєстрованих 

безробітних у Запорізькій області було організовано у 26 закладах освіти 

регіону.  

Запорізька обласна служба зайнятості станом на 12 травня 2020 р. 

співпрацювала із 430 роботодавцями регіону, які замовили та здійснювали 

професійне навчання зареєстрованих безробітних на робочому місці (на 

виробництві) за індивідуальною формою навчання або шляхом стажування із їх 

подальшим працевлаштуванням. Таке професійне навчання зареєстрованих 

безробітних роботодавці проводили за 155 професіями (програмами), серед 

яких найбільш поширеними були такі: адміністратор, бухгалтер, водій 
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автотранспортних засобів, електрогазозварник, кухар, молодша медична сестра 

(санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.), офіціант, 

продавець продовольчих та непродовольчих товарів, слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та устаткування, тракторист-машиніст 

сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва [3].  

Таким чином активізація співпраці закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, обласної служби зайнятості та роботодавців у багатьох 

напрямах залишається пріоритетним завданням щодо підготовки робітничих 

кадрів для регіонального ринку праці. Підтримка обласного та районних 

центрів зайнятості дасть незайнятим громадянам регіону можливість 

підвищити свою кваліфікацію або перекваліфікуватися та отримати такі 

навички, які користуються попитом на ринку праці, здійснюючи професійне 

навчання за індивідуальними планами і програмами на базі навчальних 

професійних центрів та закладів професійної (професійно-технічної) освіти. У 

цьому контексті важливим є проведення профорієнтаційних заходів на 

платформах усіх зацікавлених сторін (закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, обласної служби зайнятості та роботодавців) для створення 

позитивного іміджу професійної освіти та популяризації робітничих професій. 

Крім того, співпраця усіх членів регіональної ради професійно-технічної 

освіти (ради стейкхолдерів) сприятиме підвищенню ефективності та пошуку 

нових підходів до профорієнтаційної роботи, оновленню навчально-

матеріальної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти для 

створення можливостей опанування сучасної техніки та новітніх виробничих 

технологій за різними формами навчання як молоді, так і дорослого населення 

для задоволення попиту регіонального ринку праці на робочу силу відповідної 

кваліфікації. Взаємодія стейкхолдерів регіонального ринку праці дозволить 

удосконалити механізм безперервної професійної підготовки, створити умови 

для розвитку професійних компетентностей робітничих кадрів Запорізької 

області.  
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ПЕРЕШКОДИ ЗАПРОВАДЖЕННЮ В НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ 

ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ 

ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОЇ ТА ЗАТРЕБУВАНОЇ 

РОБОЧОЇ СИЛИ  

 

Здобуття особою високого рівня наукових, професійних і загальних 

компетентностей, які необхідні для діяльності за певною спеціальністю чи в 

певній галузі знань, визначається метою вищої освіти [5]. 

Згідно зі Стратегією розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки 

існує розрив між структурою підготовки кадрів та потребами ринку праці [7]. 

Це підтверджує й місце України в рейтингу у Звіті про глобальну 

конкурентоспроможність 2019 р. [2]. Так, у 2018 році направлення на роботу 

отримали лише 12,1% випускників. Молодь у віці 25–29 років залишається 

найбільшою групою серед безробітних, окрім вікової групи 15–24, яка ще 

здобуває освіту [4]. Окремі опитування демонструють незадоволеність 

роботодавців рівнем знань і навичок випускників ЗВО, які шукають перше 

робоче місце [3].  
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Джерело: Аналітичний звіт «Думки роботодавців про дуальну освіту» (2020). 

 

При цьому далеко не всі роботодавці готові вкладати ресурси у спільну із 

закладами освіти підготовку здобувачів. Наразі, згідно із тим же опитуванням, 

лише 25,5% роботодавців співпрацюють із закладами освіти в рамках 

підготовки здобувачів освіти і лише трохи менше 5% тренують молодь 

самостійно, створюючи хаби, академії, лабораторії на базі компаній. 

З метою покращення взаємодії закладів освіти та роботодавців 

Міністерством освіти і науки України розпочато експеримент із запровадження 

дуальної форми здобуття освіти (ДФЗО) [6]. Досвід Німеччини – батьківщини 

дуальної освіти – свідчить, що такий формат співпраці компаній та закладів 

освіти є запорукою підготовки затребуваних на ринку праці спеціалістів, сприяє 

зниженню рівня безробіття серед молоді, вважається «містком», який полегшує 

перехід від здобуття освіти до трудової діяльності [1].  

Хоча переваги для роботодавців від запровадження навчання в компаніях 

у рамках дуальної форми здобуття освіти досить очевидні, не всі українські 

роботодавці готові до подібного. 
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Джерело: Аналітичний звіт «Думки роботодавців про дуальну освіту» (2020). 

 

Крім того, ті роботодавці, які заявили про участь в експерименті, не 

дотримуються формальних вимог щодо організації навчання за дуальною 

формою, визначених у законодавстві. Згідно зі ще не опублікованим 

дослідженням, проведеним Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта, ГО 

«Українська Асоціація Маркетингу», Методичним центом ВФПО під егідою 

МОН, здобувачі повідомили про такі невідповідності: 

– відсутність процедури відбору на базі компанії та переліку вимог до 

аплікантів; 

– відсутність наставників, або їх непідготовленість до виконання 

відповідних функцій; 

– відсутність зв’язку між теоретичною та практичною складовими 

навчання, а інколи навіть невідповідність спеціальності, за якою навчається 

здобувач, та функціональними обов’язками такого здобувача в компанії; 

– перебування в компанії 100% часу (недотримання вимоги у відведення 

максимум 60% кредитів ЄКТС на навчання в компанії); 

– невиплата здобувачам грошової винагороди тощо. 
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Джерело: Аналітичний звіт «Думки здобувачів про дуальну освіту» (2020). 

 

Такі порушення підривають імідж дуальної форми здобуття освіти та 

шкодять залученим до її організації сторонам – закладу освіти, роботодавцю та 

здобувачу. 

Крім того, ускладнює поширення ДФЗО незадовільний стан і сировинна 

спрямованість економіки країни, невелика кількість високотехнологічних 

виробництв, неготовність закладів освіти до реальних змін в організації 

освітнього процесу та побоювання науково-педагогічного персоналу щодо 

втрати годин, а також порівняно невеликий досвід державно-приватного 

партнерства у сфері освіти в умовах ринкової  економіки. 
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Денисов К.В., 

начальник відділу в Запорізькій області  

Міністерства у справах ветеранів України, 

м. Запоріжжя, Україна 

 

СОЦІАЛЬНА ТА ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ (НА ПРИКЛАДІ ВЗАЄМОДІЇ 

МІНВЕТЕРАНІВ І ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ) 

 

Початок проведення АТО (антитерористичної операції) на території 

Донецької та Луганської областей навесні 2014 року зумовив появу в Україні 

нової категорії ветеранів війни – учасників бойових дій, які «….захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/rp/ean/ean_u/arh_rbrn_u.htm
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Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів» [1]. 

Серед належних учасникам бойових дій пільг, відповідно до [1], слід 

окремо виділити державну цільову підтримку для здобуття професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та 

комунальних закладах освіти. Пільги, зокрема у вигляді повної або часткової 

оплати навчання, передбачені також у [2–3]. Соціальна та професійна адаптація 

надається безоплатно, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів 

України № 432 [4]. 

Досвід іноземних країн [5–6], чиї військовослужбовці брали участь у 

бойових діях незалежно від території їх проведення, свідчить про 

пріоритетність освітнього напряму реабілітації та адаптації ветеранів війни.  

В Україні фінансування освітніх пільг учасникам АТО/ООС (ветеранам 

російсько-української війни) здійснюється за рахунок коштів державного 

бюджету, розпорядниками яких є Міністерство освіти і науки (бюджетна 

програма 2201160 Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення 

діяльності їх баз практики) та Міністерство у справах ветеранів (програма 

1501040 Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної 

адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях з метою повернення їх до мирного життя). 

Від 2017 року відділом Міністерства у справах ветеранів України у 

Запорізькій області здійснюється професійна орієнтація учасників АТО/ООС та 

їхніх дітей щодо здобуття пільгової вищої освіти на базі Запорізького 

національного університету за економічними, юридичними, педагогічними, 

спортивними, історичними спеціальностями. Орієнтація здійснюється з 

обов’язковим урахуванням сфери професійної діяльності ветеранів – фінансова 
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чи кадрова робота у підрозділах (для діючих військовослужбовців), 

викладацька діяльність та робота з дітьми, археологія та архівна справа. 

 

Підписання Договору між Мінветеранів і ЗНУ (Запоріжжя, 26.08.2020) 

 

У серпні 2020 року між Мінветеранів і ЗНУ було підписано Договір про 

співпрацю та взаємодію [8] за дванадцятьма напрямами, зокрема щодо 

професійної адаптації, підготовки та перепідготовки ветеранів війни. Першим 

кроком до реалізації положень Договору стало навчання у листопаді–грудні 

2020 року десяти учасників АТО/ООС на курсах цільового призначення 

«Менеджер-управитель житлового будинку (групи будинків) та/або керівник 

підприємства ЖКГ, що надає послуги з управління житловим комплексрм» [9]. 

Особливістю навчання саме на цих курсах є те, що групу було сформовано 

спеціально на запит ветеранів АТО/ООС.  

Зважаючи на практичну результативність взаємодії Мінветеранів і ЗНУ у 

2017–2020 рр., наразі існує потреба у розробленні та реалізації нових проєктів у 

площині вищої та професійної освіти, підготовки та перепідготовки учасників 

АТО/ООС з урахуванням потреб сучасної економіки (її трендів у майбутньому) 

та побажань ветеранів війни.         
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Навчання ветеранів АТО/ООС на курсах у ЗНУ  

(Запоріжжя, листопад 2020 року) 
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Дуднік І.О., 

директор Запорізького обласного центру зайнятості, 

м. Запоріжжя, Україна 

 

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ  

В УМОВАХ НЕВІДПОВІДНОСТІ ОСВІТИ ТА РИНКУ ПРАЦІ 

 

Питання невідповідності освітнього рівня громадян та ринку праці 

виникло не сьогодні. Заклади освіти не встигають оперативно реагувати на 

потреби роботодавців і, як наслідок, це призводить до додаткових витрат для 

перепідготовки кадрів, які не користуються попитом. Служба зайнятості 

спрямовує свою роботу на постійне збалансування дисбалансу, який виникає 

через велику різницю між вимогами роботодавців та підготовкою спеціалістів у 

закладах освіти. 

Якщо ми говоримо про громадян, які виявили бажання отримати ту чи 

іншу спеціальність, то вони не завжди пов’язують обрану ними освіту із 

майбутнім працевлаштуванням. Тому на ринок праці й виходять фахівці з 

дипломами, які не можуть знайти роботу. 

І виникає проблема співвідношення між потребами роботодавців, галуззю 

освіти та службою зайнятості, яка внаслідок цього змушена вирівнювати 

ситуацію, що склалася на ринку праці, коли ринок праці вимагає, щоб 

роботодавці були задоволені кваліфікованою робочою силою, а ринок освіти 

працює на задоволення особистих потреб осіб щодо здобуття освіти! 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text
https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=51893&lang=ukr&news_code=u-znu-vidbulosya-urochiste-pidpisannya-dogovoru-pro-spivpratsyu-ta-vza--modiyu-z-ministerstvom-u-spravakh-veteraniv
https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=51893&lang=ukr&news_code=u-znu-vidbulosya-urochiste-pidpisannya-dogovoru-pro-spivpratsyu-ta-vza--modiyu-z-ministerstvom-u-spravakh-veteraniv
https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=51893&lang=ukr&news_code=u-znu-vidbulosya-urochiste-pidpisannya-dogovoru-pro-spivpratsyu-ta-vza--modiyu-z-ministerstvom-u-spravakh-veteraniv
https://mva.gov.ua/ua/news/zaporizki-veterani-atooos-opanovuyut-profesiyu-upravitelya-osbb
https://mva.gov.ua/ua/news/zaporizki-veterani-atooos-opanovuyut-profesiyu-upravitelya-osbb


30 

А ситуація на ринку праці на сьогодні така – за 11 місяців поточного року 

на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 60139 осіб, які 

мали статус безробітного. Служба зайнятості повинна допомогти їм у 

працевлаштуванні, враховуючи й освітній рівень, і досвід роботи кожної 

конкретної особи (табл. 1).  

Таблиця 1 

Структура безробітних Запорізької області за видами освіти 

за 11 місяців 2020 р. 
Усього мали статус за видами 

освіти 
Кількість, осіб % від загальної кількості 

60139 осіб., з них: 

Повна вища 15387 25,6 

Базова та неповна вища 11101 18,5 

Професійно-технічна 27235 45,3 

Повна загальна середня 5090 8,4 

Базова загальна середня 1254 2,1 

Початкова 72 0,1 

Джерело: https://zap.dcz.gov.ua/analitics/view 

 

Для осіб з певною освітою служба зайнятості обирає найефективнішу 

послугу, відповідно до чинного законодавства. 

Для прикладу, з усіх  вищих закладів освіти  Запорізької області у трьох 

(Запорізькому національному університеті, Класичному приватному 

університеті та Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій) 

найбільший ліцензійний обсяг припадає на такі спеціальності: менеджмент – 

2050 осіб та правознавство – 1250 осіб. 

Протягом 2020 року на обліку в Запорізькій службі зайнятості перебувало 

безробітних з освітою: менеджмент – 1592 осіб, правознавство – 415 осіб. При 

цьому заявлених роботодавцями вакансій за 11 місяців 2020 р. було: 

менеджмент – 436, правознавство – 126. 

Загальна кількість вакансій, які подали роботодавці за 11 місяців 2020 

року, становить 32520, із них для громадян з вищою освітою було 7309, що 

становить усього 22,5%. 
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Таблиця 2 

Структура вакансій за професійними групами за 11 місяців 2020 р. 

у Запорізькій області 
Кількість вакансій для укомплектування  

(за 11 міс.) 
32520 од. 

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, 

менеджери (управителі) 
1796 (5,5%) 

Професіонали 2479 (7,6%) 

Фахівці 3034 (9,3%) 

Технічні службовці 1362 (4,2%) 

Працівники сфери торгівлі та послуг 5355 (16,5%) 

Кваліфіковані робітники сільського та лісового 

господарств, риборозведення та рибальства 
598 (1,8%) 

Кваліфіковані робітники з інструментом 4492 (13,8%) 

Робітники з обслуговування, експлуатації та 

контролювання за роботою технологічного 

устаткування, складання устаткування та машин 

7768 (23,9%) 

Найпростіші професії 5563 (4%) 

Джерело: https://zap.dcz.gov.ua/analitics/view 

 

Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою серед усіх посад, що 

подавались роботодавцями у січні–жовтні 2020 р., наведена в табл. 3. 

Таблиця 3 

Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою серед усіх посад,  

що подавались у Запорізькій області в січні–жовтні 2020 р.  

Назва посади, заявленої 

роботодавцями 

Кількість 

вакансій  

(за 10 міс.), од. 

Перебувало 

на обліку 
Працевлаштовано 

Тракторист 2486 2593 2151 

Продавець 2258 4375 1002 

Молодша медична сестра 738 882 191 

Кухар 735 1476 531 

Слюсар-ремонтник 481 616 221 

Електромонтер 361 280 87 

Електрогазозварник 346 362 148 

Оператор котельні 296 455 144 

Покоївка 223 469 169 

Джерело: https://zap.dcz.gov.ua/analitics/view 

 

Водночас на багатьох металургійних підприємствах м. Запоріжжя 

спостерігається брак кадрів, що свідчить про наявність дисбалансу між 

профтехосвітою (підготовкою кваліфікованих робітників) та вимогами 

сучасного ринку праці регіону. 
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Таблиця 4 

Вакансії на металургійних підприємствах м. Запоріжжя 

Назва посади, заявленої 

роботодавцями 

Кількість 

вакансій 

(за 11 міс.), 
од. 

Перебу-

вало на 

обліку 

Праце-

влашто-

вано 

% 

дисбалансу 

Слюсар з ремонту реакторно-

турбінного устаткування 
32 3 0 9,38% 

Машиніст навантажувально-

доставочної машини 
10 1 1 10,00% 

Токар-розточувальник 63 10 3 15,87% 

Сортувальник-складальник брухту 

та відходів металу 
11 2 0 18,18% 

Пресувальник на гідропресах 5 1 0 20,00% 

Підручний сталевара електропечі 14 4 0 28,57% 

Коваль на молотах і пресах 10 4 1 40,00% 

Різальник гарячого металу (прокатне 

виробництво) 
5 2 0 40,00% 

Плавильник (вторинна переплавка 

кольорових металів) 
10 4 2 40,00% 

Нагрівальник металу (прокатне 

виробництво) 
7 3 0 42,86% 

 

Хочу зазначити, що безробітні із вищою освітою, які перебували на 

обліку в центрах зайнятості у 2020 році, пройшли професійну перепідготовку за 

зазначеними вище робітничими професіями для подальшого працевлаштування 

за рахунок коштів Фонду. 

Наразі існує необхідність збільшення кількості технічних спеціалістів, 

нарощування об’ємів підготовки  кваліфікованих робітників із професійно-

технічною освітою. 

Водночас актуальною залишається проблема довготривалості навчання 

майбутніх спеціалістів, оскільки роботодавці не можуть чекати і мають 

нагальну потребу в укомплектуванні вакансій.  

На сьогодні, окрім проблеми дисбалансу між потребою на ринку праці та 

пропозицією освітнього рівня, виникає ще одна проблема, що уповільнює 

період укомплектування вакансії. А саме  з моменту набрання чинності 

Законом України «Про публічні закупівлі» служба зайнятості для конкретної 

особи, яку обрав роботодавець для працевлаштування після професійного 
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навчання, повинна провести процедуру закупівлі послуги. Як наслідок, особа 

позбавлена права щодо вибору закладу освіти для проходження в ньому 

профнавчання. І чекати невизначений термін змушений буде саме 

роботодавець, якому на сьогодні необхідний кваліфікований працівник. 

Забезпечення продуктивної зайнятості здійснюється шляхом 

профнавчання зареєстрованих безробітних за рахунок коштів Фонду. 

Таблиця 5 

Профнавчання зареєстрованих безробітних за рахунок коштів Фонду  

Період Проходили навчання, осіб Використано коштів, грн 

2019 3293 1478956,64 

11 міс. 2020 1707 846713,10 

Джерело: https://zap.dcz.gov.ua/analitics/view 

 

Запорізька служба зайнятості широко використовує індивідуальний метод 

навчання, що є найбільш ефективним для забезпечення підприємств 

кваліфікованими робітниками. Перевагою цього методу є не тільки задоволення 

потреб роботодавця в підготовці за одиничними професіями, а й стислий термін 

навчання, що прискорює працевлаштування. 

Однією з форм підготовки є навчання безпосередньо на виробництві у 

роботодавця, де особа може не тільки ознайомитись із самим виробництвом, 

умовами праці та вимогами до професійного рівня, а й здобути кваліфікацію, 

необхідну для цього робочого місця. Частіше за все навчання відбувається за 

більш рідкісними професіями, наприклад – сировар, виноградар, маслороб, 

пресувальник-віджимач харчової продукції, обпилювач фасонних відливок 

тощо. 

Окрім того, професійне навчання організовується не тільки на замовлення 

роботодавців, а й для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності. 

Таблиця 6 

Професійне навчання, організоване для самозайнятості, провадження 

підприємницької діяльності 
Період Проходило навчання для ОВДБ, осіб 

2019 121 

11 міс. 2020 84 

Джерело: https://zap.dcz.gov.ua/analitics/view 
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Цей напрям набуває широкого попиту серед безробітних, бо дає змогу 

самостійно організувати підприємницьку діяльність за власними бізнес-

планами. 

Також службою зайнятості здійснюється реалізація програми видачі 

ваучерів громадянам для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці 

за рахунок коштів Фонду. Навчання може здійснюватися за 43 робітничими 

професіями та 27 спеціальностями. Цим правом можуть скористатися особи, які 

не перебувають на обліку. 

Таблиця 7 

Реалізація програми видачі ваучерів громадянам для підвищення 

конкурентоспроможності на ринку праці  
Період Реалізовано ваучерів, осіб Використано коштів, грн 

2019 51 624817,22 

11 міс. 2020 24 338900,0 

Джерело: https://zap.dcz.gov.ua/analitics/view 

 

Такою формою навчання скористалися громадяни віком 45+ для 

оволодіння такими професіями/спеціальностями, як: кухар, швачка, кондитер, 

електромонтер, водій навантажувача, електрогазозварник, тракторист-

машиніст, охоронник, соціальний працівник 

Окрім того, для задоволення потреб роботодавців у кваліфікованих 

кадрах в Україні створено 11 ЦПТО ДСЗ (Дніпропетровський, Донецький, 

Івано-Франківський, Луганський, Львівський,Одеський, Полтавський, 

Рівненський, Сумський, Харківський, Херсонський), які здійснюють 

професійне навчання за 92 проліцензованими професіями. 

Таблиця 8 

Професійне навчання ЦПТО ДСЗ 

Період Проходили навчання, осіб 

2019 211 

11 міс. 2020 69 

Джерело: https://zap.dcz.gov.ua/analitics/view 
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Існує декілька інструментів, за допомогою яких можливо виправити 

ситуацію дисбалансу на ринку праці. Одним з них є формування загальної 

стратегії між роботодавцями, службою зайнятості та закладами освіти для 

формування фактичної оцінки ринку праці. При цьому служба зайнятості й 

надалі надаватиме послуги для безробітних – пошукачів роботи з будь-якою 

освітою з метою їхнього працевлаштування після проходження профнавчання. 

Для цього пропонуємо внести зміни до чинного законодавства шляхом 

запровадження ваучерної системи для навчання безробітних, що дасть 

безробітним можливість самостійно обирати заклад освіти для здобуття 

професії, а роботодавцю – замовнику кадрів оперативно отримувати 

необхідного працівника. 
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ЗРОСТАННЯ РОЛІ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ФОРМУВАННІ  

ТА ПІДВИЩЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Результати досліджень потреб ринку праці свідчать про те, що зростає 

попит на фахівців, які, окрім виконання своїх безпосередніх професійних 

обов’язків, багато часу та уваги приділяють самовдосконаленню і 

саморозвитку, розвивають у собі здатність до нестандартного мислення, 

нетипового вирішення завдань на робочому місці, розвитку власних 

комунікативних навичок. Як зазначають дослідники у галузі професійної 

підготовки, «однією з рис професійної мобільності, як стійкої інтегральної 

якості, особистості є її готовність до трансформації діяльності, зміни мотивів 

які визначають діяльність при зустрічі зі значущою інформацією, здатною 

вплинути на таку трансформацію» [1, с. 122]. 

За оцінкою фахівців Світового економічного форуму, різниця у рівні 

оволодіння працівниками найбільш затребуваними навичками залишиться 
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значною, як мінімум, у найближчі 5 років. Дедалі, включно до 2025 р., серед 

роботодавців зростатиме попит на працівників з критичним мисленням, 

здатністю до аналітичної роботи, так само як і до самостійного вирішення 

завдань, а також з найбільш важливими навичками самоорганізації – здатністю 

до активного навчання, до поновлення власних інтелектуальних, фізичних і 

емоційних ресурсів, із стресостійкістю, емоційною гнучкістю. Представники 

компаній вважають, що близько 40% працівників потребуватимуть 

перепідготовки тривалістю шість місяців або менше. Значно зросла частка 

керівників (з 65% у 2018 р. до 94% у 2020 р.), які очікують, що на робочому 

місці їхні підлеглі опанують нові навички [2]. 

Відтак, професійна кваліфікація затребуваного фахівця виходить далеко 

за межі здатності якісно виконувати функціональні обов’язки, а вміння 

коригувати власну кар’єрну траєкторію відповідно до головних тенденцій 

розвитку сфери зайнятості стає головною запорукою конкурентоспроможності 

як молодих, так і досвідчених спеціалістів. 

У таких умовах знання іноземної мови дозволяє фахівцю швидше 

опанувати цікаві для нього сегменти власної професії, передбачати 

перспективні напрями розвитку галузі, в якій він зайнятий, підвищувати 

професійну мобільність, набуваючи корисних компетенцій, що ще не отримали 

значного поширення на вітчизняному ринку праці. Кваліфікований працівник 

повинен бути здатним самостійно визначати прогалини у своїй освітній і 

професійній підготовці, проявляти проактивну позицію у власному 

професійному розвитку. За необхідності фахівець має бути готовим переходити 

у суміжні, краще оплачувані професії, а іноді й кардинально змінювати напрям 

професійної підготовки, користуючись досвідом роботи у попередній професії 

та активами у вигляді soft skills, розвинених на попередніх місцях роботи.  

У такому разі особа повторно проходить шлях професійної соціалізації, 

що передбачає її інтеграцію у професійне співтовариство, а володіння 

іноземною мовою передусім як інструментом комунікації стає важливим 

фактором цієї вторинної соціалізації. 
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Якщо раніше просунуте володіння іноземною мовою було атрибутом 

представників відносно вичерпного переліку професій (перекладачів, 

журналістів-міжнародників, дипломатів, працівників міжнародних корпорацій, 

фахівців із зовнішньоекономічної діяльності, працівників у сфері туризму, 

науковців і дослідників), то зараз це – передумова для успішного професійного 

розвитку кожного кваліфікованого працівника. Кожного року дедалі більше 

зростає потреба у формуванні комунікативної мобільності працівників в 

іншомовному просторі, адже вони повинні не просто бути здатними 

використовувати свої мовленнєві навички для ефективного ділового 

спілкування іноземною мовою, а й мати можливість відтворювати цією мовою 

ситуації ділової поведінки, що відповідають поточним професійним тенденціям 

у глобальному вимірі. Особливого значення набуває наявність у працівників 

комунікативної толерантності, що є додатковою перевагою при вирішенні 

робочих завдань в іншомовному професійному середовищі. Тож успішне 

використання іноземної мови для вирішення прикладних робочих завдань стає 

провідним фактором формування професійно динамічної особистості. 

З розширенням можливостей для вивчення іноземних інформаційних і 

професійних видань, збільшенням шляхів для встановлення ділових контактів з 

іноземними фахівцями володіння іноземною мовою стає інструментом 

досягнення професіоналізму, не обмежуючись роллю кваліфікаційної 

характеристики фахівця. Так само розвиток інформатизації все більшого 

переліку галузей зайнятості вимагає від фахівців постійно розширювати багаж 

знань щодо інформаційних технологій, що застосовуються в їхніх професійних 

сферах, для чого так само використовуються знання іноземних мов. 

У цьому контексті без перебільшення революційним мотиватором у 

підвищенні рівня володіння іноземною мовою став розвиток MOOCs (Massive 

Open Online Courses) – освітньої технології, що дозволяє учасникам з будь-яким 

освітнім бекграундом проходити навчальні курси, сформовані викладачами 

провідних вищих навчальних закладів світу. На освітніх платформах навчання є 

або повністю безкоштовним, або доступним за своєю вартістю. На додачу 
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діють спеціальні пропозиції для студентів, а також проводяться спеціальні 

промо- і благодійні акції. Так, під час весняного локдауну 2020 р. ресурс 

Coursera відкрив для непрацевлаштованих слухачів з України безкоштовний 

доступ до 3800 навчальних курсів, розміщених на сайті, з можливістю отримати 

безкоштовний сертифікат про їх проходження [5]. Експерти прогнозують 

подальший розвиток цього сегменту освіти і досягнення у 2025 р. вартості 

світового обсягу онлайн-навчання 325 млрд дол. [6]. 
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ОСВІТА І ЗАЙНЯТІСТЬ ЯК ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ У ПОСТПАНДЕМІЧНИЙ ПЕРІОД 

 

Глобальне хвилеподібне поширення пандемії коронавірусу (COVID-19), 

офіційно оголошеної ВООЗ у березні 2020 р., не лише призвело до масштабної 

рецесії у світовій економіці та торгівлі, а й обумовило безпрецедентно гострі 

кризові явища у соціально-гуманітарній і трудовій сфері країн і регіонів світу. 
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Швидкість, масштаби, глибина «ураження» їхніх соціально-економічних систем 

під впливом епідеміологічного шоку виявилися настільки значущими, що 

відновлення потребуватиме суттєвих ресурсів і часу. 

За прогнозною оцінкою МВФ щодо розвитку світової економіки, 

багатьом країнам навіть у середньостроковій перспективі буде важко 

повернутися на стійку траєкторію економічної активності, яка планувалася до 

пандемії (табл. 1). 

Таблиця 1 

Оцінка МВФ річних темпів зміни реального ВВП світу та окремих країн  

у 2018–2019 рр. (факт) і 2020–2025 рр. (прогноз), %  

 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 2025 р. 

 Світ у цілому, у т.ч.: 3,5  2,8 –4,4 5,2 3,5 

Країни з розвиненою економікою, у т.ч.: 2,2  1,7 –5,8 3,9 1,7 

Країни зони євро 1,8  1,3 –8,3 5,2 1,4 

Країни з ринками, що формуються, та країни, що 

розвиваються,  у т.ч.: 

4,5  3,7 –3,3 6,0 4,7 

Країни Європи з ринками, що формуються, та 

країни Європи, що розвиваються,  у т.ч.: 

3,3  2,1 –4,6 3,9 2,6 

Україна  3,4  3,2 –7,2 3,0 4,0 

Довідково: 

Україна (прогноз Світового банку) 
х х –5,5 3,0 х 

Україна (прогноз Кабінету Міністрів України) х х –4,8 4,6 х 

Джерело: [1, с. 8–15; 142–145; 2]. 

 

Як свідчать дані табл. 1, спад глобальної економіки за підсумками 2020 р. 

становитиме 4,4%, і після відновлення 2021 р. очікувані темпи її зростання 

поступово сповільняться до 3,5% у 2025 р. Ще більш глибока рецесія, згідно з 

прогнозом МВФ, очікує регіон Європи – у 2020 р. скорочення реального ВВП 

Єврозони сягне 8,3%, а країн з ринком, що формується (до яких відноситься й 

Україна), та країн, що розвиваються, – відповідно, 4,6%. 

Експерти вважають, що вплив пандемії COVID-19 практично нівелює 

глобальний прогрес, досягнутий з 1990-х років у скороченні бідності, та 

посилить соціальну й інші форми нерівності. У першу чергу це торкнеться 

працівників із нестандартними формами зайнятості, що не охоплені 

державними системами соціального захисту, а також молоді, жінок і людей 
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похилого віку. В 2020 році за межею крайньої бідності – з доходом менше 1,9 

дол. США за день, можуть опинитися майже 90 млн людей у світі, що поряд із 

надзвичайними викликами для систем освіти та охорони здоров’я, зумовленими 

пандемією коронавірусу, може істотно підірвати накопичення людського 

капіталу. Особливо значущий вплив пандемія COVID-19 зчинить на скорочення 

доходів і збільшення розриву між багатими і бідними у країнах з ринком, що 

формується, та країнах, що розвиваються, – у 2020 році прогнозований рівень 

добробуту населення в них знизиться щонайменше на 8% [1, с. 8–15, 37].   

Головним чином це пов’язано з тим, що пандемія COVID-19 призводить 

до масштабних втрат робочих місць і трудових доходів у всьому світі. За 

оцінкою МОП, у 2020 році від безпрецедентного скорочення робочих місць 

постраждало 114 мільйонів осіб, що призвело до зниження трудових доходів у 

світі на 8,3%, що в еквіваленті становить 3,7 трлн дол. США, або 4,4% 

глобального ВВП [3].   

Закономірно, що питання відновлення суспільств і економік після 

пандемії коронавірусу постали на порядку денному і міжнародної системи 

управління, і регіональних блоків, і національних урядів. При певних 

відмінностях підходів, вони одностайні в тому, що одними з визначальних 

детермінант постпандемічного відновлення виступають освіта і зайнятість. 

Так, політика для подолання негативних наслідків пандемії COVID-19 

стала центральною темою обговорення на Ер-Ріядському саміті «Групи 

двадцяти» (G20) у листопаді 2020 р. У підсумковій Декларації лідерів саміту 

вказано, що «… відновлення (соціально-економічних систем – прим. авт.) 

протікає нерівномірно, вирізняється високим ступенем невизначеності та 

піддається наростаючим ризикам зниження економічної активності». При 

цьому акцентовано увагу, що однією з основних опор забезпечення сталого і 

довгострокового відновлення у постпандемічний період є зайнятість, а тому для 

національних урядів має стати пріоритетом «пожвавлення» ринків праці, у т. ч. 

шляхом: збереження та заохочення створення гідних робочих місць для всіх, 

особливо для жінок і молоді; забезпечення доступу до надійних механізмів 

соціального захисту для всіх, включаючи зайнятих у неформальному секторі 
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економіки; використання соціального діалогу; підтримки систем професійної 

підготовки і перепідготовки працівників. 

На переконання лідерів «Групи двадцяти», у зв’язку з пандемією COVID-

19 особлива увага має бути приділена таким уразливим на ринку праці 

категоріям, як жінки та молодь. Для глобальної координації політики щодо їх 

підтримки на саміті затверджено «Дорожню карту для молоді на період до 2025 

року» (G20 Youth Roadmap 2025) (має на меті зниження до 2025 р. у країнах 

«Великої двадцятки» частки молоді, охопленої ризиками надовго залишитися 

поза ринком праці, на 15%), а також закликано активізувати зусилля для 

досягнення мети Брісбенського саміту «Групи двадцяти» щодо скорочення до 

2025 р. розриву в рівнях зайнятості чоловіків і жінок на 25% при одночасному 

поліпшенні якості зайнятості жінок [4, с. 1, 7–8].   

Чітку позицію щодо провідної ролі зайнятості та освіти (у т. ч. 

професійно-технічної) у подоланні негативних соціальних наслідків пандемії 

обстоює МОП. У липні 2020 р. організація провела віртуальний Глобальний 

саміт з питань впливу пандемії COVID-19 на сферу зайнятості, заявивши, що 

постпандемічне відновлення цієї сфери та ринків праці має тісно ув’язуватися зі 

скороченням бідності та захистом соціальних прав людей і здійснюватися за 

принципом «зробити краще, ніж було» (building back better). На розгляд 

Глобального саміту МОП представила комплексний чотирьохкомпонентний 

підхід до реалізації державної політики для мінімізації кризових впливів 

COVID-19 (табл. 2), який пізніше був застосований національними урядами 

багатьох країн світу [5]. 

Заходи з підтримки зайнятості та стійкості національних ринків праці, 

реалізовані державами у період пандемії COVID-19, мали досить значний 

позитивний ефект. За даними МОП, понад 40 країн регіону Європи у складі 

комплексу антикризових заходів впровадили схеми «тимчасового субсидування 

заробітної плати» (temporary wage subsidies) державою, що дозволило 

компенсувати 50% втрат фонду оплати праці, спричинених скороченням 

робочого часу, уникнути масових звільнень, допомогти бізнесу утримати 
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кваліфікованих працівників, підтримати відновлення виробництва після 

скасування режиму ізоляції. 

Таблиця 2 

Схема комплексного підходу МОП щодо реалізації державної політики, 

спрямованої на мінімізацію кризових впливів COVID-19  

у сфері зайнятості  

№ Компонент державної 

політики 

Зміст основних заходів політики 

1. Стимулювання економіки та 
зайнятості 

Активна фіскальна політика; сприятлива монетарна політика; 

кредитування і фінансова підтримка окремих секторів, 
включаючи сектор охорони здоров'я. 

2. Підтримка підприємств, 

робочих місць і доходів 

Поширення соціального захисту на всіх громадян; 

впровадження заходів збереження зайнятості; надання 

фінансової допомоги / податкових пільг та інших видів 
допомоги для підприємств. 

3. Захист працівників на 
робочих місцях 

Посилення заходів у сфері безпеки та гігієни праці; адаптація 

режимів роботи (наприклад, віддаленої роботи); запобігання 

дискримінації та соціальній ізоляції; надання доступу до 

медичного забезпечення усім працівникам; розширення 
застосування механізму оплачуваної відпустки. 

4. Розрахунок на соціальний 

діалог у цілях ухвалення 
рішень 

Зміцнення потенціалу та стійкості організацій, роботодавців і 

працівників; зміцнення потенціалу урядів; зміцнення 
інституцій і процесів соціального діалогу, колективних 
переговорів і трудових відносин. 

Джерело: [5]. 

 

Заходи з підтримки зайнятості та стійкості національних ринків праці, 

реалізовані державами у період пандемії COVID-19, мали досить значний 

позитивний ефект. За даними МОП, понад 40 країн регіону Європи у складі 

комплексу антикризових заходів впровадили схеми «тимчасового субсидування 

заробітної плати» (temporary wage subsidies) державою, що дозволило 

компенсувати 50% втрат фонду оплати праці, спричинених скороченням 

робочого часу, уникнути масових звільнень, допомогти бізнесу утримати 

кваліфікованих працівників, підтримати відновлення виробництва після 

скасування режиму ізоляції. 

Наприклад, у Франції на початок липня 2020 р. на участь у державній 

Програмі допомоги на випадок часткового безробіття (Chômage Partiel) були 

подані заявки на допомогу виплати зарплати для понад 14 млн працівників 

(56% усіх зайнятих). У Швейцарії аналогічною антикризовою схемою у квітні 
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2020 р. було охоплено майже 2 млн працівників (37% усіх зайнятих). Загалом у 

країнах Європи без застосування схем «тимчасового субсидування заробітної 

плати» у період пандемії COVID-19, зумовлені скороченням робочого часу 

загальні втрати фонду оплати праці усіх категорій працівників становили б у 

середньому 6,5%, а низькооплачуваних працівників – відповідно, 17,3%. 

Зокрема, Ірландія, Португалія та Іспанія є найбільш постраждалими від 

зумовленого пандемією скорочення фонду оплати праці через скорочення 

робочого часу та зростання поляризації ринків праці [8, с. 28, 44–50]. 

Однак зазначений позитивний ефект від упровадження антикризових 

заходів у сфері зайнятості у кінцевому підсумку виявився недостатньо вагомим. 

Згідно з оцінками МОП, за підсумками 2020 р., порівняно з докризовим IV кв. 

2019 р., втрати робочого часу в світі склали 8,8%, що еквівалентно втраті 255 

млн. робочих місць на умовах повної зайнятості (при 48-годинному робочому 

тижні). Це приблизно в 4 рази більше, ніж під час світової фінансової кризи 

2008–2009 рр. При цьому МОП наголошує, що постпандемічнне відновлення 

економіки протягом 2021 р. може бути повільним, нерівномірним і нестійким, – 

за базовим сценарієм, загальносвітові втрати робочого часу у 2021 р. порівняно 

із згаданим докризовим періодом становитимуть 3%, що еквівалентно втраті 90 

млн робочих місць на умовах повної зайнятості, – якщо державну політику не 

підкріпити заходами з упором на інтереси людей [3].       

Одним з важливих компонентів політики постпандемічного відновлення 

ринків праці має бути вирішення проблеми вікової дискримінації працівників. 

Дотримуючись такого підходу, ОЕСР просуває концепцію «інклюзивної за 

віком робочої сили» (age-inclusive workforce), підкреслюючи важливість 

поєднання робочої сили різних поколінь з метою її більш ефективної адаптації 

до постійних змін у сфері зайнятості, які були прискорені пандемією COVID-

19. Дискримінація за віком залишається поширеною проблемою у всьому світі, 

обмежуючи вибір працевлаштування для літніх працівників, тоді як збільшення 

їх участі у зайнятості може значно підвищити добробут країн – за прогнозними 

розрахунками, подовження трудового життя забезпечить до 2050 р. зростання 

обсягу ВВП на душу населення держав ОЕСР на 19% [6, р. 10-11]. 
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Таблиця 3 

Ключові тренди впливу на розвиток глобальної сфери зайнятості у 2020–

2025 рр. (за визначенням експертів Всесвітнього економічного форуму) 
№ Тренд  Основні наслідки впливу тренду 

1. Автоматизація 

виробництва та 
робочих місць  

Впровадження компаніями сучасних технологій і автоматизація суттєво 

змінюють функції, робочі місця і кваліфікацію працівників. З цієї 
причини у наступні п’ять років майже 43% опитаних компаній планує 
скорочувати свою робочу силу, тоді як 34% має намір її збільшити.  

До 2025 р. роботодавці розподіляти роботу між людьми і машинами 

приблизно порівну. Під впливом автоматизації у цей період може бути 
скорочено 85 млн існуючих та створено 97 млн нових робочих місць. 

2. Революція в 
робототехніці 

По мірі еволюціонування економіки і ринків праці виникатимуть нові 

робочі місця та функції, пов'язані з технологіями штучного інтелекту, у 
т.ч. у сферах: неоплачуваного догляду за членами сім'ї; створення 

контенту (в т.ч. управління соціальними мережами); «зеленої» економіки; 
інженерної справи; хмарних обчислень; розробки продукції та ін. 

3. Попит на 

аналітичне 

мислення, 
творчий 

потенціал і 

гнучкість 
працівників 

У 2025 р. до числа найбільш затребуваних навичок увійдуть аналітичне 

мислення, творчий потенціал і гнучкість. Як вважають роботодавці, в 

найближчі роки все більшого значення набуватимуть критичне мислення, 
здатність до аналізу та вирішення робочих задач. , хоча на це послідовно 

вказувалося в попередніх виданнях обстеження. Також зростає попит на  

здібності працівників, пов'язані з умінням управляти собою, такі як 
активне навчання, витривалість, стійкість до стресу і гнучкість.  

За очікуваннями компаній, до 2025 р. 40% працівників потребуватимуть 
перекваліфікації протягом 6 міс. При цьому 94% керівників підприємств 

очікують, що працівники застосовуватимуть на роботі нові навички, тоді 
як у 2018 р. аналогічні очікування мали лише 65% керівників. 

4. Підвищення 

кваліфікації 
працівників 

У 2020–2025 рр. найбільш конкурентоспроможні компанії зосередять 

увагу на підвищенні кваліфікації своїх працівників. Майже 50% 
працівників потребуватимуть перепідготовки щодо базової кваліфікації. 

Для працівників, які залишаться на своїх посадах, частка основних 
навичок, що зміняться протягом наступних п’яти років, становить 40%. 

Приблизно 66% компаній розраховують, що їхні інвестиції у підвищення 
кваліфікації та перекваліфікацію працівників окупляться за рік. 

Лише 21% компаній повідомляє про можливість використання державних 

коштів для перепідготовці кадрів. Державний сектор повинен створити 
стимули для інвестицій у ринки і робочі місця завтрашнього дня, 

посилити соціальний захист скорочених працівників, здійснити давно 
назрілі реформи систем професійної освіти і підготовки кадрів. 

5. Поширення 

дистанційної 
роботи і 

дистанційних 

форм навчання та 
освіти 

Приблизно 84% роботодавців планують прискорити цифровізацію 

робочих процесів, зокрема, значно розширювати дистанційну роботу. 
Вони мають можливості для переходу 44% їх робочої сили на 

функціонування в дистанційному режимі. Водночас 78% провідних 

представників ділових кіл припускають, що дистанційна форма роботи 
матиме негативний вплив на продуктивність праці працівників. 

За останні роки в 4 рази зросла кількість осіб, які за власною ініціативою 
шукають можливості для навчання в Інтернеті, у 5 разів збільшилось 

надання роботодавцями можливостей онлайн-навчання своїм 

працівникам, у 9 разів зросла кількість учнів, які отримують доступ до 

Інтернет-навчання через державні програми. Зайняті роблять більший 
наголос на курсах розвитку особистості, а безробітні більше цікавляться 
набуттям цифрових навичок та вивченням інформаційних технологій. 

Джерело: [7, с. 5–6; 9]. 
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Вочевидь, політика макроекономічного відновлення у постпандемічний 

період має грунтуватися на адекватній оцінці впливу, що чинять на ринки праці 

сучасні глобальні тренди. На думку експертів Всесвітнього економічного 

форуму, майбутнє сфери зайнятості у період до 2025 р. визначатимуть п’ять 

ключових трендів (табл. 3), два з яких – автоматизація виробництва та 

економічна рецесія, обумовлена пандемією COVID-19, – матимуть ефект 

«подвійного потрясіння» для працівників у всьому світі.  

Окрім зайнятості, ще одним визначальним чинником постпандемічного 

відновлення виступає освіта – шкільна, закладів вищої освіти, професійно-

технічна. Швидкість цього відновлення напряму на сьогодні залежить від 

технічно-комп’ютерної оснащеності освітніх закладів і можливості доступу 

школярів і студентів до комп’ютерної техніки та Інтернет-мережі. 

За даними ЮНІСЕФ, приблизно чверть мільярда учнів у всьому світі тією 

чи іншою мірою постраждали через закриття шкіл у зв'язку з пандемією 

COVID-19, а сотні мільйонів учнів були змушені перейти на навчання у 

віртуальному режимі. Для тих із них, хто не має доступу до мережі Інтернет, 

освіта виявилася повністю недоступною. У їх числі – приблизно 1,3 млрд дітей 

віком від 3 до 17 років, зокрема, у Східній Європі та Центральній Азії без 

домашнього Інтернету обходяться 36 млн, або 42% всіх школярів. Серед 

студентів (молоді у віці до 24 років) у всьому світі доступу до Інтернет-мережі 

наразі не мають 759 млн осіб. Це свідчить не лише про величезний цифровий 

розрив, а навіть про «справжню цифрову прірву» [10], та стає на перешкоді 

постпандемічному відновленню суспільств. 

Відповідно, переваги для подолання негативних наслідків пандемії 

COVID-19 і прискорення соціально-економічного відновлення мають держави, 

що останніми роками впроваджують цифрові освітні стратегії (digital education 

strategies), спрямовані на розбудову інфраструктури ІКТ, забезпечення 

високошвидкісного підключення до Інтернету, а також достатньої кількості 

пристроїв (комп’ютерів, планшетів) для отримання учасниками освітнього 

процесу цифрових послуг. Гарний приклад подають країни ОЕСР, більшість з 
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яких впроваджує цифрові освітні стратегії та інвестує у цифровий розвиток 

значні кошти. 

Наприклад, досить детальні цифрові освітні стратегії мають Угорщина та 

Естонія. Відповідна угорська стратегія передбачає, який мінімальний відсоток 

спеціалізованих класів у школі повинен мати інтерактивні пристрої, придатні 

для тривимірного відображення, а також те, що на кожні 500 учнів у 

початкових та середніх школах повинен бути принаймні один 3D-принтер. Крім 

того, для кожних трьох учнів у комп’ютерних класах шкіл Угорщини повинен 

бути доступним програмований робот. 

Естонський цифровий проект «e-Estonia», спрямований на створення 

національного цифрового середовища, охоплює й освітній напрям. Вебсайт 

проєкту містить 4 відповідні портали: (1) «Естонська інформаційна система 

освіти» – державна база даних, що об’єднує всю інформацію, пов’язану з 

освітою в Естонії; (2) «eKool» та «Stuudium» – два широко використовувані 

вебінструменти, які забезпечують простий спосіб співпраці батьків, вчителів і 

дітей та містять всю необхідну для навчання та освіти інформацію; (3) 

«Електронний шкільний портфель» – портал, який містить навчальні матеріали 

та забезпечує доступ до них з однієї точки; (4) інші рішення для онлайн-освіти, 

такі як: «ELIIS» – портал, що пропонує інноваційні та цифрові рішення для 

дошкільних закладів (дитячих садків) для організації їх щоденної роботи; 

«Foxcademy» – платформа з іграми, 3D-моделями, відео тощо, які дозволяють 

студентам краще розуміти навчальні предмети; «Roboversity» – комплекс  

навчальних програм з робототехніки, які спонукають обдарованих учнів до 

подальшого розвитку своїх інженерних навичок.  

Упровадження цифрових освітніх стратегій вимагає значних ресурсів. 

Зокрема, Німеччина інвестувала в рамках відповідного проєкту «DigitalPakt 

Schule» понад 5 млрд євро; Ірландія у 2015–2020 рр. виділила на реалізацію 

«Цифрової стратегії для шкіл» (Digital strategy for schools) 210 млн євро; 

Польща профінансувала проєкт зі створення національної освітньої мережі 

(Nationwide Education Network) вартістю понад 372 млн євро [11, с. 8–11]. 
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Ураховуючи все зазначене вище, актуальним для України є адаптування 

позитивного міжнародного досвіду щодо підтримки зайнятості та освіти як 

невід’ємних складових політики соціально-економічного відновлення після 

пандемії COVID-19.    
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РИНОК РОБОЧОЇ СИЛИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВЗАЄМОДІЇ РИНКУ 

ОСВІТНІХ ПОСЛУГ І РИНКУ ПРАЦІ 

 

На сучасному етапі відбуваються зміни у світових економічних 

відносинах, процеси глобалізації та цифровізації формують нові вимоги до 

якості робочої сили на ринку праці. Стрімкий розвиток та поширення цифрових 

технологій не лише відкриває нові можливості для розвитку держави та всіх 

сфер її економіки, а й створюють нові виклики [1].  

Сьогодення відзначається тим, що місце економічних лідерів у світі 

впевнено зайняли ті країни, які навчилися краще за інших формувати й 

використовувати людський капітал. Людський капітал реалізує свою споживчу 

вартість на ринку праці. Напруженість на ринку праці, обумовлена 

незбалансованістю попиту та пропозиції робочої сили не тільки за її обсягом, а 

й за структурою спеціальностей. Безперечно, причиною цього є невідповідність 

структури випуску фахівців та потреб економіки країни. Серед випускників 

навчальних закладів переважають фахівці із вищою освітою та в основному 

гуманітарного профілю, тоді як промисловість регіонів відчуває дефіцит 

кваліфікованих кадрів робітничих професій. Рівень розвитку освіти у будь-якій 

державі визначає конкурентоспроможність економіки та соціальний добробут 

населення. Ринок освітніх послуг є, з одного боку, самостійним ринковим 

утворенням, а з іншого – складовою частиною ринку капіталу, оскільки знання, 

навички та вміння є формою капіталу – людським капіталом  

Найважливіша сфера соціально-економічного життя суспільства – це 

ринок праці, адже збалансованість попиту і пропозиції робочої сили, 

зменшення безробіття частково знімають соціальну напруженість у країні, 

забезпечують стале економічне зростання та потребують здійснення заходів, 

серед яких провідну роль відіграє взаємодія освіти і ринку праці [2].  
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Ринок освітніх послуг виявився неготовим оперативно реагувати на зміни 

попиту в результаті структурних зрушень в економіці, що гальмує розв’язання 

проблем дефіциту кваліфікованих робочих кадрів і залишає суттєву 

диспропорцію між попитом та пропозицією на ринку праці. Необхідно 

забезпечити розвиток професійної освіти, оскільки на сучасному етапі зростає 

потреба національного господарства у висококваліфікованих працівниках 

реального сектору економіки. Слід суттєво підвищити якість професійної 

підготовки на всіх рівнях освіти шляхом спрямованості її на міжнародні 

стандарти, орієнтації освітніх установ на потреби регіонального, локального і 

місцевого ринків праці [3].  

Відсутність стійких зв'язків між освітніми установами та потенційними 

роботодавцями призводить до виникнення дефіциту кадрів певних спеціаль-

ностей, з одного боку, та проблеми при працевлаштуванні значного числа 

випускників закладів професійної освіти – з іншого. Ринок праці відіграє важливу 

роль у відтворенні робочої сили, що відповідає сучасним потребам; забезпечує 

розподіл і перерозподіл робочої сили між галузями і територіями; активізує 

мобільність робочої сили; стимулює зростання продуктивності праці та ін.  

Можна не сумніватися, що дисбаланс на ринку праці – проблема із 

масштабними соціально-значимими наслідками і вона вимагає нагального 

вирішення. Одним із факторів, що забезпечують збалансоване розвиток ринку 

праці, є «правильний вхід» на ринок – тобто надходження робочої сили у 

необхідному та достатньому обсязі у розрізі професій та спеціальностей а також 

задовольняє роботодавця якістю. Механізмом, що визначає характер впливу цього 

чинника, є взаємодія ринку праці та ринку професійної підготовки (точніше, 

ринку освітніх послуг) [3]. Правильно вибудувана взаємодія згаданих ринків 

забезпечує ефективність функціонування ринку праці.  

Взаємодію ринків праці та освіти можна вважати ефективною у разі 

взаємного збагачення суб'єктів обміну (взаємодії) і реалізації свого призначення 

у системі більш високого порядку найбільш раціональним способом. 
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Таким чином, одним із факторів, що забезпечує збалансований розвиток 

ринку праці, є надходження робочої сили у необхідному та достатньому обсязі 

та за розрізом професій та спеціальностей, а також задовольняє роботодавця 

якістю. Механізм, який визначає характер впливу цього чинника, є частиною 

процесу взаємодії ринків праці та освіти із точки зору процесного підходу. З 

точки зору процесного підходу механізм взаємодії ринків являє собою ресурси 

таких ринків та способи їх поєднання. Ці способи розглянуті як сукупність 

послідовних процесів, результат кожного із яких є важелем для запуску 

наступного процесу. Послідовність процесів взаємодії досліджуваних ринків 

визначається об'єктивним ходом розвитку людини як суб'єкта праці. Як 

ключові процеси, що створюють ефективну взаємодію ринків праці та освіти, 

слід зазначити моніторинг та діагностику стану ринку праці, масштабну 

соціально-адекватну профорієнтаційну роботу; наставництво; експертну оцінку 

професійним співтовариством рівня професійної компетентності здобувача 

статусу «робоча сила»; перекваліфікацію (докваліфікацію), а також професійну 

переорієнтацію суб'єктів відповідно до потреб ринку праці. 

 

Список використаних джерел 

1. Лавриненко Л.М. Особливості ринку освітніх послуг і проблема 

взаємодії ВНЗ з роботодавцями. International Journal of Innovative Technologies 

in Economy. May, 2020. № 2(29). P. 42–47. 

2. Лавриненко Л.М. Світовий досвід професійного навчання та розвитку 

персоналу. Управління соціально-економічними трансформаціями господ-

дарських процесів: реалії і виклики: збірник тез доповідей міжнародної науково-

практичної конференції (м. Мукачево, 18–19 квітня 2019 р.). Мукачево: МДУ, 

2019. 361с. С. 326–329. 

3. Лавриненко Л.М. Вплив ринку освітніх послуг на розвиток економіки 

та ефективність функціонування ринку праці. Public communication in science: 

philosophical, cultural, political, economic and IT context: Collection of scientific 

papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical 

Conference, May 15, 2020. Houston, USA: European Scientific Platform. Vol. 1.  

Р. 50–52. 

 

 



51 

Мирошніченко К.Б., 

президент Всеукраїнської асоціації 
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ФОРМУВАННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНІСНОГО 

ПІДХОДУ 

 

У сучасних економічних умовах, коли технологічні процеси та вимоги  

ринку праці до функціональних обов’язків працівників динамічно змінюються, 

заклади освіти повинні сформувати у своїх випускників не лише знання, вміння 

і навики кваліфікованого робітника, а й гарантувати здатність та готовність 

застосовувати їх на практиці, виконуючи різні професійні функції. Внаслідок 

безперервних змін у науково-технічній сфері, виробництво потребує таких 

кваліфікованих кадрів, які здатні виконувати функції з новим змістом, саме 

воно є замовником освітніх послуг і висуває конкретні вимоги до потенційних 

працівників. 

На сьогодні передумовою гарантованого працевлаштування є якість 

здобутих кваліфікацій. Формування змісту професійної освіти  на 

компетентнісній основі відповідно до потреб економіки, професійних 

стандартів, вимог Національної рамки кваліфікацій, упровадження внутрішньої 

та зовнішньої системи забезпечення якості освіти – завдання, які має вирішити 

кожен заклад професійної (професійно-технічної) освіти.  

Забезпечення якості надання освітніх послуг неможливе без модернізації 

освітнього середовища, що забезпечує інноваційність, доступність, прозорість, 

гнучкість і відкритість освітнього процесу для здобуття професійних 

кваліфікацій різними категоріями населення із урахуванням гендерної рівності; 

створення різнорівневої якісної системи підготовки педагогів професійної 

освіти із залученням до освітнього процесу висококваліфікованих працівників 

виробництва чи сфери послуг; запровадження мотиваційних механізмів 

стимулювання професійного розвитку педагогічного персоналу та нових 
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підходів до організації освітнього процесу, сучасних форм і методів набуття 

кваліфікацій. 

Тому професійна (професійно-технічна) освіта виводить на перший план 

завдання створення саме таких умов у закладі освіти, що забезпечать всебічний 

розвиток творчого потенціалу особистості здобувача освітніх кваліфікацій. 

Однією із умов підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників є 

організація освітнього процесу на основі модульно-компетентнісного підходу, 

що формується на основі положень професійного стандарту. 

Професійний стандарт – це затверджені в установленому порядку 

вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування 

професійних кваліфікацій.Основними структурними елементами професійного 

стандарту є визначені ним професійні кваліфікації, які формуються певним 

переліком трудових функцій. Назви професійних кваліфікацій можуть  

співвідноситись із розрядами (класами, категоріями), При цьому власна назва 

кваліфікації має ряд суттєвих переваг, оскільки вона чітко вказує на те, що 

здатна виконувати/робити особа, яка здобула певну кваліфікацію. Зміст 

професійних спеціалізованих компетентностей  формується у вигляді 

узагальнених знань, умінь та навичок без надмірної деталізації. 

Професійний стандарт є необхідною базою для розроблення освітніх 

стандартів.  

Стандарт професійної (професійно технічної) освіти (далі – СП(ПТ)О) 

– документ,що визначає вимоги до компетентностей та результатів навчання 

здобувача освіти відповідного рівня; професійні та освітні кваліфікації; 

загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти; умови, що 

визначають можливість особи почати навчання за професією; вимоги до 

навчання з охорони праці; порядок присвоєння кваліфікацій у межах професії, 

сприяє забезпеченню здобуття професійних та/або освітніх кваліфікацій 

особою, що формують її активну життєву позицію, здатність адаптуватись до 

сучасних соціально-економічних умов.  
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Оскільки навчальні модулі СП(ПТ)О базуються на одиницях 

професійного стандарту – професійних функціях та визначаються певними 

способами діяльності, то поняття «модуль» тлумачиться як логічно завершена 

складова, що містить навчальний матеріал, необхідний для досягнення 

професійних і ключових компетентностей та належить до певного рівня 

кваліфікації. Навчальний модуль є логічно завершеною автономною частиною 

кваліфікації, тому по завершенню навчання за модулем особі може бути 

присвоєна часткова кваліфікація та видано відповідний документ (сертифікат, 

посвідчення, свідоцтво). Розроблення сучасних СП(ПТ)О передбачає 

упровадження модульної системи організації навчання із застосуванням 

компетентнісного підходу за умови одночасного їх використання, коли 

освоєння певного модуля уможливлює відповідний набір компетентностей і 

відображається у результатах навчання.  

Для освітніх стандартів, побудованих на компетентнісній основі, 

характерні: 

 відсутність типових навчальних планів і типових навчальних 

програм із компетентностей/навчальних предметів, виробничого навчання; 

 перелік компетентностей/навчальних предметів формується 

закладами освіти спільно з роботодавцями; 

 робочі навчальні плани та освітні програми розробляються 

закладом освіти спільно з підприємствами – замовниками робітничих кадрів та 

погоджуються регіональними органами освіти; 

 навчальний матеріал поділено на модулі. 

У результаті такого підходу уможливлюється: постійне оновлення змісту 

освіти відповідно до змін техніки, виробничих технологій, інструментів та 

матеріалів; співпраця з роботодавцями по організації виробничого навчання, 

розробленню освітніх програм, змісту навчальних предметів, робочих 

навчальних планів, графіків навчального процесу тощо; врахування 

регіональних та загальнодержавних потреб ринку праці на поточний період та у 

перспективі; позитивний вплив на економіку та суспільство; задоволення 
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потреб здобувачів освіти у набутті професії, постійному розвитку та 

удосконаленні, працевлаштуванні, отриманні гідної заробітної плати тощо; 

професійний розвиток та удосконалення майстерності педагогічних працівників 

закладів. 

Перевагами нових підходів до організації освітнього процесу на основі 

компетентністно-модульного підходу для закладів професійної (професійно-

технічної) освіти є:  

швидке реагування на зміни у техніці, технологіях, змісті діяльності 

сфери праці;  

встановлення взаємозацікавлених та взаємовигідних стосунків з 

потенційними роботодавцями; 

врегулювання процесу працевлаштування випускників;  

набуття здобувачами  професійної кваліфікації та компетентності для 

роботи і трудової діяльності;  

упровадження механізму зовнішнього оцінювання рівня професійної 

кваліфікації випускника.  

Важливі переваги від упровадження модульно-компетентнісного підходу 

до побудови освітнього процесу мають роботодавці, оскільки це надає їм 

можливість:  

брати участь у  визначення варіативності та різностроковості освітнього 

процесу;  

мати дієвий вплив на формування змісту та організацію професійного 

навчання;  

отримувати компетентних фахівців, які точно відповідають вимогам 

підприємства;  

забезпечувати підвищення продуктивності і якості послуг і продукції;  

здійснювати контроль та брати безпосередню участь в оцінюванні 

результатів підготовки кваліфікованих кадрів.  

Модульна побудова освітнього процесу забезпечує здобуття часткових та 

повних кваліфікацій, вільний вихід здобувача освіти на ринок праці та 
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повернення його до здобуття нових професійних кваліфікацій упродовж життя. 

Важливим елементом нової форми організації освітнього процесу є можливість 

динамічної реакції на зміни у виробничому процесі, випереджувального 

внесення змін до освітнього процесу для впровадження інноваційних 

виробничих технологій, що враховують потреби економічного розвитку країни 

та регіону, конкретних роботодавців та  посилення питомої ваги виробничого 

навчання і виробничої практики для формування професійних 

компетентностей, які забезпечать спроможність особи кваліфіковано провадити 

трудову діяльність, виконуючи завдання чи роботу в умовах виробництва. 

Для досягнення запланованих результатів професійного навчання 

відповідно до вимог модульно-компетентнісний підхід передбачає вільний 

вибір форм та методів навчання педагогічними працівниками закладів, 

особливо особистісно орієнтованих та передбачає: врахування індивідуальних 

особливостей учнів, створення найсприятливіших умов для реалізації кожним 

учнем цілей навчання, орієнтування на актуальний рівень розвитку та 

потенційні можливості учнів, збільшення уваги до посиленого розвитку 

здібностей сильних учнів, використанням фронтальних, групових та 

індивідуальних занять.  

При формуванні навчального модуля важливо враховувати принципи 

закінченості, самостійності і комплексності. Завершений модуль забезпечити: 

об’єднання змістових, організаційних, методичних і технологічних 

компонентів; єдність теоретичних і прикладних аспектів; структурну 

зв’язаність всього освітнього комплексу; поєднання в одній організаційно-

методичній структурі дидактичних цілей, логічно завершеної одиниці 

навчального матеріалу, методичного керівництва і системи контролю.  

Ключовим принципом компетентністно-модульного підходу виступає 

орієнтація на цілі, значимі для сфери праці. У таких умовах у межах одного 

модуля здійснюється комплексне освоєння умінь і знань в рамках формування 

конкретної компетентності для виконання конкретної трудової функції. 

Навчальний модуль у СП(ПТ)О формується на основі трудової 
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функції/функцій, визначених професійним стандартом і містить: перелік 

необхідних професійних спеціалізованих компетентностей, яких має набути 

особа для виконання зазначеної функції/функцій; зміст професійних 

спеціалізованих компетентностей, що визначається переліком необхідних 

знань, умінь та навичок. 

Головну роль при формуванні навчального модуля відіграє зміст 

професійних спеціалізованих компетентностей. Визначення переліку 

професійних спеціалізованих компетентностей має відповідати їх логічній 

послідовності та наступності, що дає особі можливість здобути відповідну 

освітню та/або професійну кваліфікацію. 

 

 

Новікова О.Ф., 

доктор економічних наук, професор,  

заступник директора з наукової роботи, 

Інститут економіки промисловості НАН України, 

м. Київ, Україна 

 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДТРИМКИ СТІЙКОСТІ РИНКУ ПРАЦІ  

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

Швидке поширення пандемії COVID-19 стало глобальним викликом, що 

вимагає активного пошуку заходів з ефективної протидії. Найбільш гострою є 

проблема подолання небезпеки поширення пандемії COVID-19, що негативно 

вплинула на стійкість ринку праці в світі та в  Україні. Втрата роботи, доходу, 

різке зростання безробіття, неформальної, прихованої та тіньової зайнятості, 

порушення трудових прав стали характерними рисами сьогодення. 

Як пом’якшити ці негативні наслідки? Як одночасно зберегти життя, 

здоров’я, роботу і дотримуватися карантинних вимог? Як протистояти 

поглибленню економічної кризи? 

Відповіді на ці запитання дали результати  наукового дослідження, що 

було виконано в Інституті економіки промисловості НАН України в жовтні–

грудні 2020 р. у межах реалізації грантового проєкту Національного фонду 
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досліджень України: «Подолання соціально-економічних ризиків та небезпек у 

сфері праці та зайнятості України в умовах впливу пандемії COVID-19». По-

перше, було проаналізовано зміни на ринку праці та визначено наслідки 

пандемії та рівень соціально-економічної захищеності працюючих. По-друге, 

було проаналізовано досвід інших країн, які знаходять кращі рішення 

підтримки ринку праці. Особливу цінність дали рекомендації МОП. По-третє, 

інформаційно-діагностичний вакуум  вимагав розроблення та апробації 

методики оцінки соціально-економічних ризиків та небезпек у сфері праці та 

зайнятості України в умовах коронакризи. Методику було розроблено, 

здійснено її апробацію, визначено вагомість та гостроту ризиків та небезпек. 

По-четверте, на підставі проведеного аналізу та оцінок розроблено 

стратегічні напрями забезпечення стійкості ринку праці в умовах пандемії та 

надано адресні рекомендації органам виконавчої та законодавчої влади з 

пом’якшення наслідків пандемії COVID-19.  

Станом на грудень 2020 р. все погіршилося і не тільки в Україні, а й у 

інших країнах світу. Підтвердилась прогнозна оцінка впливу COVID-19 на 

світовий ринок праці, що була проведена Міжнародною організацією праці. 

Дійсно, економічна криза та криза на ринку праці, спричинені пандемією 

COVID-19, призвели до зростання безробіття в світі майже на 25 мільйонів [1]. 

В Україні – це близько 40% працюючих. 

У країнах Європейського Союзу коронакриза призвела до падіння ВВП у 

5 разів (з 3,7 до 15,1%), а міжнародні торгівельні відносини скоротилися на 

23%. В Україні падіння ВВП становило 13% (за перше півріччя 2020 р.). За 

офіційними даними, безробіття становить 11,8%, а за соціологічними даними – 

24% (у 2,5 раза більше). Частково зайнятих за даними статистики понад 500 

тис. осіб, за соціологічними даними – 3 млн осіб (у 7,5 раза більше). Перейшли 

на дистанційну форму зайнятості у зв’язку з коронакризою понад 30% 

працюючих в Україні – майже третина зайнятого населення.  

Міжнародна організація праці оцінює стан ринку праці за показником 

втрати робочого часу. В Україні такі втрати становили 21% від табельного 

фонду; у світі – 17%, в ЄС – 16%. Ці втрати на 71% пов’язані з прихованим 
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безробіттям. А сам рівень прихованого безробіття (неоплачувані відпустки, 

скорочений робочий день) надвисокий та становить 3 млн осіб. 

Відбувається стабільне зниження трудових доходів. За оцінками МОП за 

ІІІ кв. 2020 р. обсяг трудових доходів по всьому світу порівняно з відповідним 

терміном минулого року скоротився на 10,7%. В Україні реальний наявний 

дохід зменшився на 7,3% тільки за ІІ кв. 2020 р. Посилюється тенденція до 

значного зростання бідності в країні. За результатами досліджень  Інституту 

демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, рівень 

бідності населення країни через коронакризу може зрости до 45%. Масове 

повернення трудових мігрантів через карантинні обмеження несуттєво 

вплинуло на зростання пропозицій на вітчизняному ринку праці. 

При більш жорстких карантинних заходах зростають ризики безробіття, 

прихованої та неформальної зайнятості, втрати доходів, втрати трудового 

потенціалу та людського капіталу, зростає соціальна незахищеність працюючих. 

За цих причин погіршується соціально-психологічний стан, що обумовлено 

втратою роботи, незатребуваністю, дезадаптацією, втратою мотивації до 

професійної самореалізації тощо, а також зростають психічні розлади. 

Україна і всі країни світу шукають шляхи, як припинити та пом’якшити 

негативні наслідки пандемії. Особливих зусиль до цього докладає  Міжнародна 

організація праці, що опікується проблемами праці та зайнятості світового 

рівня. Велика їй за це подяка. Для всіх країн світу МОП рекомендує в 

державній політиці враховувати такі стратегічні пріоритети: 

 забезпечення збалансованості та послідовності заходів в галузі 

охорони здоров’я з економічною й соціальною політикою в світлі поширення 

пандемії CОVID-19. В Україні така збалансованість зазначених видів політики 

практично відсутня; 

 посилення ролі національних урядів при виробленні узгоджених 

ефективних рішень та дієвих заходів, спрямованих на протидію поширенню 

пандемії. 

Створений в Україні Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19 та її наслідками становить 65,9 млрд грн. Розподіл коштів цього 

Фонду є таким – 53% пішло на підтримку автодоріг; 16% – на соціальний 
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захист населення; лише 25,7% – на цільові заходи боротьби з пандемією. 

Станом на листопад 2020 р. витрачено лише 35% коштів на охорону здоров’я.  

Розподіл пріоритетів державної політики за рекомендаціями МОП для 

національних урядів такий: 

 формування стратегічних напрямів державної та регіональної політики 

щодо підтримки малозахищених і найбільш постраждалих від пандемії соціальних 

груп – трудових мігрантів, неформально зайнятих, жінок, медиків, молоді тощо; 

 посилення міжнародної солідарності для підвищення ефективності 

заходів стимулювання економіки й підтримки країн, що розвиваються; 

подолання ізоляції національних держав; 

 протидія зростаючій нерівності в умовах пандемії COVID-19; 

 застосування механізмів соціального діалогу як ефективної 

платформи вироблення дієвої політики реагування на коронакризу. 

Одночасно МОП розробила базові засади протипандемійної політики, 

спрямовані на ефективну протидію ризикам та загрозам пандемії COVID-19 для 

глобального та національних ринків праці. Така політика у сфері праці визначає 4 

напрями: стимулювання економіки та зайнятості; підтримку життєдіяльності під-

приємств, збереження робочих місць та доходів; посилення захисту працівників 

на робочому місці; опору на соціальний діалог для прийняття узгоджених рішень. 

Ця чотирьохсекторальна модель МОП є рамковою основою для національних 

урядів, а також для державного антикризового регулювання в Україні. 

Для того щоб з’ясувати, чи у правильному напрямі рухається Україна у 

боротьбі з пандемією та рекомендацій МОП, необхідно було оцінити державну 

політику України у контексті цих базових засад МОП. Оцінка показала, що 

сфера 1 «Стимулювання економіки та зайнятості» та сфера 2 «Підтримка 

життєдіяльності підприємств, збереження робочих місць» мають в Україні 

певні організаційно-управлінські та правові рішення. А рекомендації МОП 

щодо сфери 3 «Посилення захисту працівників на робочому місці» в Україні 

враховуються значно слабше. Але косметичні правові рішення внесені у 

трудове законодавство. Вже схвалено в першому читанні Закон України «Про 

дистанційну роботу». А от сфера 4  «Опора на соціальний діалог» майже не діє.  
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Саме застосування механізмів соціального діалогу як ефективної платформи 

подолання кризових явищ в усіх сферах є найбільш проблемним для України. 

Протягом останніх шести років у країні майже втрачено усі надбання щодо 

розбудови конструктивного соціального діалогу. Можливо це пов’язано зі зброй-

ним конфліктом на сході України, проте радикальне протистояння, ворожнеча, 

насильницькі дії стали нормою і в людських, і у владних відносинах. Профспілки 

після незрозумілої позиції влади в положеннях законопроєкту «Про працю», в 

якому було прагнення виключити їх  як сторону соціального партнерства, 

притихли зовсім. Тому використання соціального діалогу як механізму 

досягнення  стійкості ринку праці в умовах коронакризи є рятівним важелем.  

Проведене дослідження з розробкою та апробацією авторської методики 

оцінки ризиків та небезпек у трудовій сфері, з використанням базових засад 

МОП дозволили обґрунтувати пріоритетні напрями забезпечення стійкості 

ринку праці України в умовах пандемії (див. рисунок). Для забезпечення 

стійкості ринку праці в умовах пандемії одночасно було розроблено стратегічні 

напрями протидії коронакризі у сфері праці та зайнятості України. Таких 

напрямів – вісім. Їх перелік зводиться до такого: 

– збереження трудового потенціалу країни як чинника національного 

багатства та економічного зростання;  

– дотримання балансу соціальної та економічної безпеки в надзвичайних 

ситуаціях; 

– створення умов для зміцнення стану здоров'я  людини та системи його 

охорони в умовах пандемії COVID-19; 

– забезпечення регулювання міграційних процесів під час пандемії COVID-19; 

– розвиток соціального діалогу, зміцнення національної єдності щодо 

подолання ризиків та небезпек у сфері праці та зайнятості в умовах пандемії 

COVID-19; 

– захист прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в умовах пандемії 

COVID-19; 

– використання переваг цифрового розвитку для пом’якшення ризиків та 

небезпек у трудовій сфері; 

– забезпечення культури безпеки та безпеки життєдіяльності. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ 

ПАНДЕМІЇ COVID-19 

Сфера 1. СТИМУЛЮВАННЯ 

ЕКОНОМІКИ ТА 

ЗАЙНЯТОСТІ 

 вдосконалення законодавства 

України щодо забезпечення 
державного регулювання в 

трудовій сфері в умовах в 

пандемії; 

 відстеження змін в 

національній економіці, на ринку 

праці, з додержанням взятих 

міжнародних зобов’язань 

України і норм міжнародного 

права; 

 урахування завдань 

регуляторної протипандемійної 
політики України у державних та 

регіональних стратегіях і 

програмах; 

 вдосконалення існуючої 

нормативно-правової бази у 

напрямку залучення ресурсів 

цифровізації та впровадження 

платформи соціально-

відповідального партнерства; 

 формування стратегій 

цифровізації економіки з 

врахуванням стійкості і гнучкості 
економіки в умовах коронакризи; 

 законодавче та організаційно-

управлінське забезпечення 

розвитку платформної економіки 

з метою розвитку гнучких форм 

зайнятості; 

 всебічна підтримка через 

фіскальну політику 

підприємницького потенціалу 

для стабілізації ситуації на ринку 

праці. 
 

Сфера 2. ПІДТРИМКА 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ, 

ЗБЕРЕЖЕННЯ РОБОЧИХ 

МІСЦЬ ТА ДОХОДІВ 
 підтримка підприємницького 

потенціалу,  гнучкість  

податкової в умовах 

коронакризи; 

 всебічне сприяння широкому 

використанню в трудовій сфері 

цифрових технологій (за 

допомогою пільгових режимів 

оподаткування та розвитку 

державно-приватного 

партнерства); 
 забезпечення регуляторної 

політики держави для переходу 

на гнучкі форми зайнятості; 

 створення пільгових умов 

оподаткування для тих 

підприємств, що запроваджують 

новітні технології для безпеки на 

робочому місці; 

 фінансування наукових 

досліджень, розробок та 

інноваційних проектів, що 

спрямовані на запобігання 
виникненню та поширенню 

COVID-19, збереженню робочих 

місць та доходів працюючих;  

 поширення й удосконалення 

систем дистанційного навчання 

та підвищення кваліфікації; 

 проведення моніторингових 

досліджень ситуації на ринку 

праці та зайнятості при пандемії 

COVID-19.  

 

Сфера 3. ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСТУ  

ПРАЦІВНИКІВ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 

 впровадження смарт-технологій, 

технологій оптимізації виробничих процесів в 

напрямі мінімізації безпосередніх контактів 
між працівниками та розширення 

можливостей дистанційної та ізольованої 

роботи; 

 впровадження дієвої державної системи 

контролю за дотримання санітарно-

епідеміологічної безпеки на робочих місцях 

на рівні, якого вимагає запобігання 

поширенню COVID-19; 

 створення сприятливих умов для 

забезпечення безпеки, гігієни праці через 

поширення дистанційної зайнятості у 
максимальній кількості секторів економіки, 

публічного адміністрування тощо; 

 прийняття і реалізація сторонами 

соціально-трудових відносин виробничого 

рівня спільних узгоджених рішень щодо 

заходів із протидії ризикам та загрозам 

пандемії COVID-19 на підприємствах, в 

установах, організаціях; 

 запровадження заходів щодо 

інформаційного протиепідеміологічного  

забезпечення, соціально-психологічної 

стійкості на постійній основі, у т.ч. через 
інформаційну політику у трудових 

колективах з використанням можливостей 

ІКТ, Інтернету; 

 формування та розвиток політики он-лайн 

безпеки для усіх сторін соціально-трудових 

відносин локального (виробничого) рівня 

 формування культури 

протиепідеміологічної безпеки у працівників 

та керівництва підприємств 

 

Сфера 4. ОПОРА НА СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ 

ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УЗГОДЖЕНИХ  РІШЕНЬ 

 спектр спільних домовленостей сторін 

соціального діалогу у ключових сферах 

життєдіяльності має включати забезпечення 
безперебійної діяльності, гарантування доходів 

працюючим і солідарність;  

 забезпечення  ефективного соціального 

діалогу через розбудову платформи соціально-

відповідального партнерства, що поєднує 

принципи та механізми соціального діалогу, 

соціальної відповідальності, державно-

приватного партнерства з широким 

застосуванням ресурсів цифровізації; 

 поширення конструктивного соціального 

діалогу між сторонами соціально-трудових 
відносин в Україні на всіх рівнях управління;  

 забезпечення технічних можливостей для 

взаємодії суб’єктів соціального діалогу через 

використання ресурсів цифровізації: 

комунікативних он-лайн платформ, соціальних 

мереж, національних порталів; 

 максимальне забезпечення реалізації прав і 

гарантій працюючих на виробничому рівні через 

систему колективно-договірного регулювання у 

відповідності із загрозами, які несе пандемія 

COVID-19; 

 розробка і впровадження нових, 
удосконалення існуючих механізмів медіації та 

вирішення трудових спорів і конфліктів; 

 дослідження новітніх форм конструктивної 

соціальної самоорганізації суб’єктів СТВ, з 

метою подальшого розповсюдження найбільш 

успішних прикладів, механізмів збалансування 

інтересів сторін соціального діалогу.  

 

Рис. 1. Пріоритетні напрями забезпечення стійкості національного ринку 

праці в умовах пандемії Covid-19 
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До кожного напряму обґрунтовано систему заходів з їх реалізації. 

Одночасно за результатами дослідження вдалося надати адресні 

рекомендації кожному органу законодавчої та виконавчої влади, а також 

сторонам соціального діалогу в трудовій сфері для вироблення узгодженої 

протипандемійної політики в Україні.  

Наукові результати за проведеним дослідженням у повному обсязі 

розміщено на сайті Національного фонду досліджень України за 

грантовим проєктом № 2020.01/0253 «Подолання соціально-економічних 

ризиків та небезпек у сфері праці та зайнятості України в умовах впливу 

пандемії COVID-19».  

Список використаних джерел 

1. МОП: майже 25 мільйонів працівників у світі можуть втратити 

роботу через COVID-19. URL: https://pon.org.ua/novyny/7725-mop-mayzhe-

25-mlyonv-pracvnikv-u-svt-mozhut-vtratiti-svoyi-roboch-mscya-cherez-covid-

19.html 

2. Шамілева Л.Л., Хандій О.О. Оцінка впливу фінансово-

економічної кризи та пандемії COVID-19 на національний ринок праці. 

Економічний вісник Донбасу. 2020. № 3. С. 177–182. doi: 10.12958/1817-

3772-2020-3(61)-177-182. 

3. Хандій О.О., Шамілева Л.Л. Досвід роботи вітчизняних 

підприємств в умовах карантинних обмежень: соціально-трудові аспект. 

Вісник економічної науки України. 2020. № 2. С. 89–95. 

4. Новікова О.Ф., Панькова О.В. Зміни у трудовій сфері України в 

умовах пандемійної соціоекономічної реальності. Соціально-трудова 

сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної 

реальності: виклики, шляхи розвитку: зб. тез доповідей учасників міжнар. 

наук.-практ. конф. (11–12 листопада 2020 р., м. Київ). Київ: КНЕУ  

ім. Вадима Гетьмана, 2020. С. 116–120. 

5. Шамілева Л.Л., Хандій О.О. Зміни ринку праці під впливом 

карантинних обмежень. Соціально-трудова сфера в координатах нової 

економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи 

розвитку: зб. тез доповідей учасників міжнар. наук.-практ. конф. (11–12 

листопада 2020 р., м. Київ). Київ: КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2020.  

С. 145–147. 

6. Панькова О.В., Шастун А.Д. Від викликів пандемії COVID-19 у 

сфері праці та зайнятості України до ризико-відновлюваної моделі 

економічного та трудового розвитку. Соціально-трудова сфера в 

координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: 



63 

виклики, шляхи розвитку: зб. тез доповідей учасників міжнар. наук.-практ. 

конф. (11–12 листопада 2020 р., м. Київ). Київ: КНЕУ ім. Вадима 

Гетьмана, 2020. С. 124–128. 

7. Новікова О.Ф. Оцінка впливу пандемії COVID-19 на стан ринку 

праці України та ЄС: політика подолання ризиків та небезпек. Соціально-

трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціо-

економічної реальності: виклики, шляхи розвитку: зб. тез доповідей учас-

ників міжнар. наук.-практ. конф. (11–12 листопада 2020 р., м. Київ). Київ: 

КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2020. С. 112–116. 

8. Панькова О.В., Касперович О.Ю., Іщенко О.В. Потенціал 

соціального діалогу для вирішення проблем у сфері праці в Україні в 

умовах пандемії COVID-19. Science and Education: Problems, Prospects and 

Innovations: материалы III Международной научно-практической конфе-

ренции (2–4 декабря 2020 г., Киото, Япония). 2020. P. 513–517. URL: 

https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-2-4-

dekabrya-2020-goda-kioto-yaponiya-arhiv/ 

 

 

Паржницький О.В., 

директор Науково-методичного центру  

професійно-технічної освіти  
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ВЗАЄМОДІЯ КЛЮЧОВИХ АКТОРІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ 

ПРАЦІ ТА СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ  

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

У Запорізькій області функціонує 29 закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти: шість вищих професійних училищ, 15 

професійних ліцеїв, сім центрів професійно-технічної освіти, один 

структурний підрозділ при закладі вищої освіти. Освітній процес у 

ЗП(ПТ)О забезпечують 1397 педагогічних працівників: викладачів 

загальноосвітньої підготовки – 371; викладачів професійнотеоретичної 

підготовки – 332; майстрів виробничого навчання – 551. У регіоні 

відкрито сім навчально-практичних центрів галузевого спрямування [1]. 
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Здобутки закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Запорізької області були представлені 14–16 березня 2019 року в 

Київському палаці дітей та юнацтва, де відбулася Десята міжнародна 

виставка «Сучасні заклади освіти – 2019» і Дев’ята міжнародна виставка 

освіти за кордоном «World Edu». Професійну освіту Запорізької області на 

виставці представили 16 закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти і НМЦ ПТО у Запорізькій області, які презентували методичні 

напрацювання. Усі учасники отримали нагороди:  

 Гран-Прі «Лідер професійної (професійно-технічної) освіти 

України» – ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної 

освіти»;  

 золоті медалі: Науково-методичний центр професійно-технічної 

освіти у Запорізькій області; ДНЗ «Дніпрорудненський професійний 

ліцей»; ДНЗ «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-

технічної освіти»; ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище»; ДНЗ 

«Василівський професійний ліцей»; ДНЗ «Багатопрофільний центр 

професійно-технічної освіти»;  

 срібні: ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище 

«Моторобудівник»; ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного 

транспорту»;  

дипломом учасника відзначені: ДНЗ «Запорізький центр професійно-

технічної освіти водного транспорту»; ДНЗ «Запорізьке вище професійне 

училище»; ДНЗ «Мелітопольський професійний аграрний ліцей»; ДНЗ 

«Вільнянський професійний ліцей»; ДНЗ «Бердянський центр професійно-

технічної освіти»; ДНЗ «Запорізький професійний торгово-кулінарний 

ліцей»; ДНЗ «Михайлівське вище професійне училище»; Федорівський 

центр професійної освіти. 

Професійним навчанням у Запорізькій області охоплено близько 

12 тисяч здобувачів освіти, дві третини з них разом із професією 
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здобувають повну загальну середню освіту. До тенденцій функціонування 

сфери освіти, що визначені у Стратегії регіонального розвитку Запорізької 

області на період до 2027 року [2], віднесено спадну динаміку чисельності 

учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (на 30,5% за 

2010/11–2018/19 н.р.) 

Професійна підготовка у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти області здійснюється зі 103 професій для семи галузей 

економіки: промисловості, сільського господарства, транспорту, 

будівництва, торгівлі та громадського харчування, житлово-комунального 

господарства, зв’язку. За результатами аналізу стратегічних напрямів 

розвитку області визначено три перспективні галузі економіки регіону: 

промисловість, сільське господарство, туризм. Саме ці галузі формують 

основну частину бюджету регіону, тому підготовка робітничих кадрів для 

них є пріорітетною у Запорізькій області.  

У сфері промисловості заробітна плата найвища та одночасно 

спостерігається дефіцит робітничих кадрів. У галузі сільського 

господарства є тенденція переходу від ручної до механізованої праці, тому 

необхідно, щоб учні закладів професійно-технічної освіти мали якісну 

підготовку до роботи на сучасній техніці. Аналогічно й у сфері туризму 

існує великий дефіцит якісних трудових ресурсів. 

Застаріла матеріально-технічна база закладів П(ПТ)О та 

неможливість її оновлення через недостатнє фінансування створюють 

розрив між теоретичним і виробничим навчанням у професійній 

підготовці майбутніх кваліфікованих робітників. Одним із напрямів 

подолання цих проблем є впровадження елементів дуальної форми 

навчання у професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників. 

Реформування професійно-технічної освіти має бути спрямоване на 

забезпечення сучасних потреб роботодавців регіону у кваліфікованих 

якісних робітниках та розширення можливостей зайнятості, професійної 
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реалізації випускників закладів професійної освіти. На засіданні робочої 

групи з розроблення проєкту Стратегічного плану розвитку мережі 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти Запорізької області на 

2021–2027 роки повідомлялось, що у 2020 році заплановано [3]: 

 створення двох навчально-практичних центрів на базі 

Михайлівського вищого професійного училища (загальна вартість проєкту 

– 12185,7 тис. грн) та Запорізького політехнічного центру професійно-

технічної освіти (1738,1 тис. грн); 

 створення виробничого майданчику на базі Запорізького 

машинобудівного вищого професійного училища (вартість проєкту – 

4190,0 тис. грн); 

 реалізацію проєктів Програми «EU4Skills: Кращі навички для 

сучасної України»; 

 оновлення матеріально-технічної бази закладів, придбання 

STEM-лабораторій. 

На виконання Плану заходів із впровадження Національної рамки 

кваліфікацій на 2016–2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14.12.2016 № 1077-р, наказу Міністерства освіти і 

науки від 19.04.2019 № 530 «Про розроблення стандартів професійної 

(професійно-технічної) освіти з робітничих професій на основі 

компетентнісного підходу в 2019 році», наказу Департаменту освіти і 

науки Запорізької облдержадміністрації від 08.05.2019 № 328 «Щодо 

розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з 

робітничих професій на основі компетентнісного підходу» Центром 

визначено робітничі професії для розроблення у 2018–2019 навчальному 

році проєктів стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на 

основі компетентнісного підходу [1]:  

 4211 «Касир квитковий» – ДНЗ «Запорізький професійний 

ліцей залізничного транспорту»;  
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 8332 «Машиніст залізнично-будівельних робіт» – ДНЗ 

«Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»;  

 8311 «Машиніст колійних машин» – ДНЗ «Запорізький 

професійний ліцей залізничного транспорту»;  

 8312 «Складач поїздів» – ДНЗ «Запорізький професійний ліцей 

залізничного транспорту»;  

 5111 «Стюард (послуги у дорозі)» – ДНЗ «Запорізький 

професійний ліцей залізничного транспорту»;  

 8266 «Складальник верху взуття» – ДНЗ Запорізький 

професійний ліцей сервісу». 

Забезпечення регіонального ринку праці робітничими кадрами із 

сучасними компетенціями та навичками є стратегічною ціллю системи 

професійної (професійно-технічної) освіти області. Для досягнення цієї 

мети ключовим напрямом виступає, по-перше, співпраця з роботодавцями 

щодо обговорення сучасних вимог до підготовки кваліфікованих 

робітників, та взаємодія із Запорізьким обласним центром зайнятості щодо 

визначення дисбалансу попиту та пропозиції робітничих кадрів у 

професійно-кваліфікаційному розрізі, а, по-друге, формування 

інноваційного механізму розроблення й впровадження стандартів ПТО із 

максимальним залученням роботодавців. Такий підхід дозволить 

оптимальним чином нівелювати проблеми системи професійної 

(професійно-технічної) освіти, які пов’язані із невідповідністю обсягів і 

напрямів професійного навчання потребам ринку праці та недостатнім 

рівнем якості професійної підготовки. 

Актуальною наразі є співпраця із закладами професійної 

(професійно-технічної), вищої освіти, освітніми та науковими установами, 

громадськими організаціями, об’єднаннями роботодавців: Департаментом 

професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України, 

Департаментом освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, 
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Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України, Інститутом 

модернізації змісту освіти, Запорізьким національним університетом, 

Національним університетом «Запорізька політехніка», PowerCode 

Academy, АТ «Мотор Січ», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий 

комбінат». Отже, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, 

розширюючи співпрацю та взаємодію із замовниками робітничих кадрів, 

центрами зайнятості, мають можливість для підготовки 

конкурентоздатного кваліфікованого робітника, а здобувачі професійної 

освіти опановують інноваційні виробничі технології, набувають нових 

компетентностей. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ МОДУЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ПРОГРАМ (МНП) НА КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ОСНОВІ  

 

Основними принципами розроблення МНП на компетентнісній 

основі є: 

 принцип модульності, згідно з яким навчальний матеріал має бути 

завершеним блоком, модулем – як засобом досягнення конкретної 

дидактичної цілі; 
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 принцип діяльності, який визначає підхід до організації 

оволодіння здобувачем освіти навчальними модулями і виявляється через 

специфічну для модульного навчання методику, основним змістом якої є 

активна самостійно-творча діяльність здобувача освіти; 

 принцип системності, що забезпечує формування змісту 

професійної підготовки з конкретної професії як системи 

взаємопов’язаних навчальних модулів; 

 принцип гнучкості, що дозволяє змінювати зміст кожного 

елемента, а, й відповідно, модуля і доповнювати відповідно до вимог 

ринку праці, запитів роботодавців, індивідуальних особливостей і потреб 

здобувачів освіти. Комбінуючи елементи різних модулів можна 

створювати нові модулі; 

 принцип прозорості, що забезпечує чіткий і зрозумілий опис  

кінцевих результатів, тобто набуття особою необхідних компетентностей 

для виконання трудової діяльності; 

 принцип безперервності, згідно з якою забезпечується наступність 

в оволодінні новими знаннями, вміннями, компетентностями впродовж 

професійної діяльності; 

 принцип індивідуалізації, що передбачає організацію навчального 

процесу з урахуванням особистісних (індивідуальних) потреб; забезпечує 

варіативність змісту і способів його засвоєння залежно від рівня базової 

підготовленості здобувачів освітніх послуг і їх мотивації; 

 принцип зворотного зв'язку, який забезпечує управління 

навчальним  процесом шляхом створення системи об'єктивного контролю 

і самоконтролю рівня засвоєння навчального матеріалу кожного модуля, 

досягнення індивідуальної і загальної мети. Модулі і навчальні елементи, 

що містять систему самоконтролю і самоорганізації, дозволяють 
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трансформувати інформаційно-контролюючі функції педагога в 

консультативно-координуючі; 

 принцип орієнтації на результати навчання є основним 

принципом і забезпечує набуття особою необхідних компетентностей для 

виконання трудової діяльності. 

МНП рекомендуємо здійснювати за таким алгоритмом: 

1. Уточнення або формулювання цілі 

2. Уточнення чи формулювання порогових критеріїв і результатів 

навчання  

3. Узгодження форм і обсягів навчальної роботи 

4. Вибір методів оцінювання 

5. Вибір методів навчання 

6. Формулювання змісту навчання 

7. Опис формування оцінювання модуля 

8. Складання критеріїв оцінювання і методів оцінювання 

9.   Планування навчального матеріалу 

Із визначення цілей і результатів навчання варто розпочинати 

планування навчального процесу.  

Ціль модуля визначається основною ціллю освітньої програми.  

Основна ціль ОП – це короткий опис узагальнюючого результату, 

який має бути досягнутий здобувачем освітніх послуг після завершення 

навчання на певному рівні кваліфікації.  

Формулювання цілей рекомендується розпочинати зі слів: «Після 

завершення навчання здобувач освіти буде володіти компетентностями, 

які дадуть можливість  йому …», або «Навчанням хочуть досягнути 

того, щоб здобувач освіти оволодів компетентностями, які дозволять 

йому…» 

 



71 

Для прикладу: 

Назва професії Основна ціль 

Електрогазозварник 2 

розряду 

Після завершення навчання здобувач освіти буде володіти 

компетентностями, які дозволять йому виконувати ручне дугове, газове 
і напівавтоматичне зварювання і наплавлення простих деталей, вузлів і 

конструкцій з вуглецевих сталей; ручне кисневе різання сталевого 

легковагового і важкого брухту, кисневе і плазмове прямолінійне і 

криволінійне різання простих деталей з вуглецевих сталей;  створять 

передумови для навчання впродовж життя 

Продавець непродовольчих 

товарів 

Навчання спрямоване на те, щоб здобувачі професійної освіти 

отримували знання, вміння, навики і соціальну готовність до роботи 

продавцем непродовольчих товарів в оптовій та роздрібній торгівлі . 

 

Ціль модуля описує базовий(пороговий) результат, якого здобувач 

освіти має досягти до завершення навчання за модулем. Так, ціль модуля, 

який стосується оволодіння основами правових знань, може бути такою:  

«Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг 

самостійно застосовувати правові знання та норми трудового 

законодавства, відстоювати власні трудові права, з огляду на принципи 

освіти протягом всього життя». 

Формулювання цілі модуля, як і ОП, має узагальнюючий характер і 

спрямовується на здобувача освіти й на результат.  

Як-от: 

Модуль ЗПК-6. Оволодіння основами психології та етики ділових відносин 

Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно будувати діалог з покупцем 

під час продажу товару з дотриманням культури спілкування; принципів професійної поведінки та етики 

ділових відносин, вирішувати різноманітні складні ситуації, які виникають під час обслуговування 

покупців; попереджувати та розв’язувати конфліктні ситуації як з покупцями, так і у колективі 

 

Наступним важливим кроком є уточнення або формулювання 

результатів навчання. Результати навчання – це ті компетентності, які, як 

очікується, особа здатна буде продемонструвати після завершення ОП або 

окремих освітніх компонентів (модулів). Вони відіграють визначальну 

роль у процесі присудження і визнання кваліфікації. 

Нормативні результати навчання для галузі ПО визначаються СП(ПТ)О. 

Для ОП та її окремих модулів результати навчання визначаються командою 

педагогів на основі кваліфікаційних характеристик, СП(ПТ)О. 



72 

Результат навчання має відображати компетентності певного рівня 

кваліфікації, описані в модулі. 

Таблиця  

Приклад формулювання результатів навчання та критеріїв 

оцінювання 
Професія «Електрогазозварник» 2 розряду 

Модуль ЕГЗ-2.3 Виконання зварювання і різання  

простих деталей, вузлів і конструкцій 

Результати навчання 

Здобувач освіти 

Критерії оцінювання 

Здобувач освіти 

Розуміє технологію та особливості ручного 

дугового, газового, напівавтоматичного 

зварювання і різання простих деталей, безпечні 

методи роботи; причини виникнення  дефектів  

під час зварювання і способи їх запобігання. 

Виконує ручне дугове, газове і 

напівавтоматичне зварювання і наплавлення  

простих деталей, вузлів і конструкцій з 

вуглецевих сталей в нижньому положенні шва; 

ручне кисневе різання сталевого легковагового 
і важкого брухту, кисневе і плазмове різання в 

нижньому і вертикальному положеннях 

простих деталей з вуглецевих сталей за 

розміткою вручну; здійснює перевірку якості 

зварного шва та його зачистку, дотримуючись 

правил безпеки праці під час роботи та 

принципів організації праці.  

 самостійно підбирає режими ручного дугового 

зварювання; 

 самостійно здійснює зварювання стикових та 

кутових швів у нижньому положенні пластин; 

  розпізнає і вибирає режими газового зварювання; 

 здійснює газове зварювання і наплавлення 

простих деталей з вуглецевих сталей в нижньому 

положенні пластин; 

 здійснює механізоване зварювання і наплавлення 

в середовищі захисних газів простих деталей в 
нижньому положенні пластин; 

 самостійно вибирає режим різання металу, 

здійснює ручне кисневе і плазмове різання простих 

деталей з вуглецевих сталей. 

 використовує різні способи для запобігання і 

усунення зовнішніх та внутрішніх дефектів зварних 

з’єднань; 

 самостійно здійснює контроль зварних з’єднань. 

 бережливо ставиться до обладнання, раціонально 

використовує зварювальний матеріал.  

 

Оцінювання здобувачів освіти ЗП(ПТ)О – важливий структурний 

компонент освітнього процесу. При модульно-компетентнісному підході 

оцінюються не окремі знання і вміння, а компетенції, та визначається 

рівень компетентності кваліфікованого робітника в цілому. 

Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів професійних 

кваліфікацій є універсальними, незалежно від шляхів (формальна чи 

неформальна освіта, неформальне чи інформальне (спонтанне) навчання) 

їх отримання і формуються на основі професійних стандартів, СП(ПТ)О, 

кваліфікаційної характеристики працівника. 

Оцінювання в системі модульно-компетентнісного навчання 

здійснюється на усіх етапах засвоєння компетентності модуля та під час 
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підсумкового оцінювання. Кожен модуль оцінюється окремо. Оцінювання 

передбачає демонстрацію або підтвердження здобувачем освіти усіх 

здобутих у модулі компетентностей у ситуаціях, які можуть виникати під 

час професійної діяльності. 

Зміст і методи оцінювання мають відповідати компетентності, що 

оцінюється.  

Приклади методів оцінювання, які використовують при модульно-

компетентнісному підході: демонстрація, звіт про лабораторну роботу,  

захист практики, дипломна робота, аналіз змодельованих чи реальних 

виробничих ситуацій, індивідуальні чи групові проєкти із звітом, 

кваліфікаційна атестація, пробна кваліфікаційна робота, рольова гра, 

захист бізнес-плану , портфоліо, тощо. 

Методом підсумкового оцінювання в модулі може бути комплексна 

робота інтегрованого характеру, яка складається із теоретичної (тести) і 

практичної частин; індивідуальні чи групові проєкти тощо, де здобувач 

освіти демонструє здатність виконувати необхідні трудові дії. При цьому 

оцінюються усі засвоєні в модулі дії і компетентності. Приклади таких 

комплексних завдань наведені у додатку. Щодо кожного завдання мають 

бути чіткі критерії оцінювання. 

Після визначення критеріїв оцінювання можна розпочинати 

формування змісту навчання, який базується на основі результатів 

навчання і визначається ОКХ, СП(ПТ)О, або, за наявності, стандартами 

ПО. Зміст навчання формується усіма педагогами, які працюють в модулі. 

Базою для формування змісту навчальних модулів є професійні, 

загальнопрофесійні  й ключові компетентності, що охоплюють різні види 

підготовки. Зміст компетентностей (знання, уміння, навички) 

деталізуються у темах навчального матеріалу МНП. ЗП(ПТ)О самостійно 

обирають форми та методи організації навчально-виробничого процесу. 
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При підготовці інтегрованих професій застосовуються відповідні 

професійні блоки. Модулі або модульні одиниці, які повторюються й були 

вивчені раніше, виключаються з навчальної програми й у професійних 

блоках не вивчаються. Це дозволяє зменшити термін навчання і створити 

гнучкі програми навчання, адаптовані до здобувачів освітніх послуг. 

Виробнича практика планується самостійними модулями. Важливою 

умовою реалізації МНП, які базуються на компетентнісному підході, є 

інтеграція як теорії і практики, так і наскрізних модулів, оскільки наскрізні і 

ключові компетентності успішно формуються в поєднанні з професійними.  

Система ПО та навчання в ЗП(ПТ)О має бути більш гнучкою, 

здатною швидко змінювати методи, організаційні форми відповідно до 

потреб виробництва, надання послуг і кон’юнктури ринку праці та бути 

доступною для усіх категорій населення. Добре організована робота в 

ЗП(ПТ)О з впровадження таких програм створює можливості для 

забезпечення вимог роботодавців до рівня кваліфікації та професійної 

компетентності робітників, отримання здобувачами освітніх послуг 

компетентностей, необхідних для забезпечення самореалізаціїі і розвитку, 

активної громадянської позиціїі, неперервного навчання. 

 

Перегудова Т.В., 

старший науковий співробітник відділу  

соціально-економічних проблем праці, 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 

м. Київ, Україна 

 

ФАКТОР ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У ФОРМУВАННІ ДЕФІЦИТУ 

КАДРІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Питання невідповідності попиту та пропозиції робочої сили є 

актуальним у системі регулювання регіональних ринків праці. Важливими 

показниками, за допомогою яких оцінюються дисбаланси, в т.ч. за 
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професійними групами є навантаження на одну вакансію та дефіцит 

кадрів. У деяких регіонах невідповідність попиту та пропозиції робочої 

сили вражає своїми масштабами. В групу найбільшого ризику потрапила і 

Запорізька область зі значенням 26 безробітних на одну вакансію [1].  

Незважаючи на розвиток ринку освітніх послуг та підвищення 

мобільності робочої сили, вирішити означену проблему не вдається. Це 

пояснюється дією системи чинників, серед яких окремо хотілося б 

виділити оплату праці. На наш погляд, при розробленні заходів, 

спрямованих на мінімізацію професійних дисбалансів на регіональних 

ринках праці, важливим є не тільки посилення взаємодії між ринком 

освітніх послуг та ринком послуг, а й забезпечення гідної оплати праці.  

Аналіз даних обласних центрів зайнятості показав, що в регіонах 

України до топ-вакансій входять кваліфіковані робітники з інструментом, 

робітники з обслуговування устаткування та машин, працівники сфери 

торгівлі та послуг, професіонали, фахівці та найпростіші професії. Дані по 

Запорізькій області наведено в табл. 1. 

Наведені дані доводять збереження проблеми недостатності на ринку 

праці працівників робітничих професій. Одним із важливих чинників, який 

впливає на попит та пропозицію робочої сили, є заробітна плата, аналіз 

якої за топовими професійними групами в Запорізькій області показує її 

невисокий рівень. 

Рівні заробітної плати за цими професіями порівняно із 

середньомісячною по Україні залишаються доволі низькими та навіть не 

досягають її розміру. Так, за даними табл. 1, найбільша питома вага у 

структурі вакансій відповідає кваліфікованим робітникам з інструментом. 

Хоча рівень заробітної плати у цій професійній групі нижчий за 

середньомісячну по Україні. Такий же стан і стосовно робітників з 

обслуговування устаткування та машин, працівників сфери торгівлі та 

послуг тощо. 



76 

Таблиця 1 

Варіація рівня заробітної плати по відношенню до мінімальної та 

середньої в Запорізькій області за професійними групами у 2018 р. 

Структура вакансій за 

професійними групами, % 

(топ 5) 

Співвідношен-

ня заробітної 

плати в регіоні 

з середньою 

заробітною 

платою у 

професійній 

групі в регіоні 

Співвідно-

шення 

заробітної 

плати в 

регіоні з 

мінімальною 

заробітною 

платою 

Співвідно-

шення 

заробітної 

плати в 

регіоні 

порівняно із 

середньомі-

сячною по 

Україні 

Кваліфіковані робітники з 

інструментом – 25,1 
1,14 1,55 

0,66 

Робітники з обслуговування 

устаткування та машин – 16,1 
1,17 1,59 

0,68 

Найпростіші професії – 13,4 0,85 1,15 0,49 

Працівники сфери торгівлі та 

послуг – 12,7 
0,81 1,11 

0,47 

Професіонали – 10,4 0,98 1,33 0,57 

Працівники сфери торгівлі – 10,5 0,81 1,15 0,49 

Професіонали – 8,6 1,01 1,43 0,61 

Джерело: розраховано за даними Запорізького обласного центрі зайнятості. URL: 

https://zap.dcz.gov.ua/ 

 

Формуються передумови зниження мотивації населення працювати 

за робітничими професіями в регіоні, збільшуючи прірву між попитом та 

пропозицією. Одночасно міжрегіональні відмінності в розмірах оплати 

праці формують передумови міжрегіональної трудової міграції та 

посилення дефіциту кадрів у Запорізькій області. 

Проведений аналіз попиту на робочу силу та рівня оплати праці 

дозволяє стверджувати, що Запорізька область має високі ризики 

посилення дефіциту кадрів через трудову внутрішню та зовнішню міграції 

за такими професійними групами, як: кваліфіковані робітники з 

інструментом, робітники з обслуговування устаткування та машин, 

працівники сфери торгівлі та послуг та професіоналів. Це пов’язано з тим, 

що рівень оплати праці є нижчим порівняно з іншими регіонами при 

високому попиті на працівників цієї професійної групи. 
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Посилення проблеми оплати праці в тому, що високим залишається 

попит на працівників найпростіших професій, – це свідчить про 

спрямованість роботодавців на дешеву робочу силу, а не кваліфіковану з 

гідною оплатою праці. 

Проблема є ще глибшою, якщо порівняти середню заробітну плату в 

регіонах із даними середньої заробітної плати в європейських країнах. Так, 

якщо в Україні – 344 євро, то в Данії – 5856, Люксембурзі – 5280, Ірландії 

– 4272, Німеччині – 4224, Нідерландах – 4224, Швеції – 4128, Фінляндії – 

4096, Австрії – 4000, Бельгії – 4624, Франції – 3872, Великій Британії – 

3408, Італії – 3264, Іспанії – 2544, Словенії – 2272, Кіпрі – 2128, Мальті – 

2064, Португалії – 1808, Греції – 1728, Хорватії – 1440, Чеській Республіці 

– 1312, Естонії – 1392, Словаччині – 1296, Польщі – 1216, Угорщині – 

1152, , Латвії – 1024, Литві – 912, Румунії – 816, Болгарії – 656 євро [2]. 

Унаслідок дешевої робочої сили відбувається збільшення обсягів 

трудової еміграції, на загрозливих тенденціях якої наголошують провідні 

вчені України. Загрозливим є те, що в структурі трудових мігрантів 

збільшилася частка молоді у віці 15–24 років та частка мігрантів з освітою, 

що негативно відображається на окупності державних інвестицій в освіту. 

Важливість чинника заробітної плати підтверджують і дані 

соціологічних досліджень відділу соціально-економічних проблем праці 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» в межах проєкту 

«Модернізація системи професійно-технічної освіти для потреб 

регіонального ринку праці». 

Так, учні професійно-технічних закладів освіти Запорізької області 

зазначили, що при виборі спеціальності найвагомішими чинниками стали 

цікавість професії, її престижність, порада батьків та достатній рівень 

заробітної плати. Розподіл чинників за рейтингом наведено на рис. 1. 
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Рис. 1. Розподіл відповідей учнів ПТНЗ щодо спонукання  

до вибору цієї спеціальності? 
Джерело: дані соціологічних досліджень відділу соціально-економічних проблем праці 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» в межах проєкту 

«Модернізація системи професійно-технічної освіти для потреб регіонального ринку 

праці». 
. 

Розмір заробітної плати став одним із вирішальних чинників не 

працювати за обраною раніше професією, про що зазначили 24,8% 

опитаних. Визначальними також є чинники: «втратив інтерес до професії» 

– 30,4% та «умови праці не відповідають очікуваним» – 25,2%. Детальний 

розподіл відповідей наведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Розподіл відповідей учнів ПТНЗ на запитання  

«Якщо не плануєте (не вирішили) працювати за професією,  

то вкажіть три основні причини» 
Джерело: дані соціологічних досліджень відділу соціально-економічних проблем праці 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» в межах проєкту 

«Модернізація системи професійно-технічної освіти для потреб регіонального ринку 

праці». 

  

Підсумовуючи наведемо дані стосовно важливості заробітної плати 

при виборі місця роботи, про що зазначило 69,9% опитаних (див. рис. 3). 

Серед інших важливих чинників – гарний колектив, цікава робота, гарні 



80 

можливості для підвищення свого кваліфікаційного рівня, зручний графік 

роботи, гарні умови для кар’єри, нешкідливі умові праці. 

 

Рис. 3. Розподіл відповідей учнів ПТНЗ на запитання «Наскільки,  

для Вас важливо при виборі місця роботи… ?» 
Джерело: дані соціологічних досліджень відділу соціально-економічних проблем праці 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». 

 

Проведене дослідження показало, що низький рівень оплати праці в 

Запорізькій області на основі співвідношення з середньою по Україні та в 

регіоні сприяє формуванню дефіциту кадрів. Спрямованість роботодавців 

на дешеву робочу силу не сприяє формуванню конкурентоспроможної 

робочої сили та посилює загрозу трудової еміграції працездатного 

населення Запорізької області. Важливість розміру заробітної плати 

доводять також дані проведених соціологічних опитувань серед учнів 

професійно-технічних закладів освіти у Запорізькій області. 
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ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ ПЕРЕДЧАСНОЇ СМЕРТНОСТІ  

У МЕТРОПОЛІСАХ УКРАЇНИ 

 

Стійкість ринків праці істотно залежить від кількісних та якісних 

характеристик людських ресурсів. Для забезпечення сталого розвитку 

держави необхідна достатня для потреб конкретного суспільства кількість 

населення, здатного до навчання і праці. Інвестиція у навчання, отримання 

і підвищення кваліфікації кадрів втрачає доцільність у ситуації, коли цим 

людям судилося прожити занадто коротке (а отже, непродуктивне) життя. 

В нашій країні ймовірність жити довго залежить від місця проживання і 

від статі. Зосередження значних ресурсів і потенціалу у містах 

(насамперед великих) формує комплекс соціальних детермінант здоров’я, 

дія яких переважно позитивним чином позначається на подовженні життя 

населення, що в них проживає.      

Так, в Україні у 2019 р. показник середньої очікуваної тривалості 

життя для міських мешканців становив 72,66 року, тоді як для сільських 
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був на два роки нижчим (70,68 року) [1, с. 58–59]. Міжстатева ж різниця 

іще більша – відмінність між показниками для жінок (76,98 року) і 

чоловіків (66,92 року) досягає десяти років, причому стабільно 

коливається близько цієї межі останніми десятиріччями. Для міського 

населення диференціація є дещо не такою виразною, тобто різниця на рік 

менше, ніж для сільського (9,64 проти 10,64 року). Зазвичай метрополіси, 

тобто міста, вплив яких у економічній, соціальній і культурній сферах 

розповсюджується і поза межі конкретної адміністративної одиниці, 

характеризуються відносно вищою тривалістю життя. Показано, що 

зниження смертності на початку ХХІ ст. розпочиналося саме в 

метрополісах, при цьому відмінність у середній очікуваній тривалості 

життя при народженні в метрополісі порівняно з відповідним регіоном 

могла досягати у різні роки від 4,2 року до 5,8 року – для чоловіків [2].  

Україна відрізняється від економічно розвинених країн світу нижчою 

очікуваною тривалістю життя, причому значним чином це детерміновано 

вищою ймовірністю померти передчасно. Наприклад, у 2019 р., як і у 

минулі роки, частка тих, хто помер передчасно (до досягнення 65 років), 

становила в Україні майже третину померлих обох статей (29%, або 

581114 осіб). При цьому частка чоловіків виявилась значно вагомішою – 

понад 40% (42%), ніж жінок (16,4%), що переконливо ілюструє вищу 

значущість проблеми високого рівня передчасної смертності для 

чоловічого населення нашої країни. 

Враховуючи наявну істотну гендерну несхожість режиму передчасної 

смертності у нашій країні, доцільно розглянути динаміку ймовірності 

померти до 65 років окремо для кожної статі. Використовуючи дані 

Державного комітету статистики України щодо розподілу числа смертей 

серед міського населення України у конкретних містах, визначених як 

метрополіси (Дніпро, Донецьк, Київ, Львів, Одеса та Харків) у 1991, 2013 

та 2019 рр., було обчислено ймовірність померти у інтервалі від 
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народження до досягнення віку 65 років. Розрахунки засвідчили, що у 

2002 р. можливість померти передчасно була найвищою для донецьких 

чоловіків (це загрожувало понад половині чоловіків-донеччан). Дещо 

нижчою така ймовірність виявилася для міського населення чоловічої 

статі у тодішньому Дніпропетровську й Одесі, відповідно найкраща 

ситуація спостерігалась у Львові та Києві. Зазначимо, що у двох останніх 

містах вона була найнижчою як для чоловіків, так і для жінок. 

Максимальною ж у 2002 р. ймовірність померти до 65 років для жінок 

була для одеситок і донеччанок (табл. 1). У всіх містах станом на 2013 р. 

(тобто останній рік, для якого були наявними повні дані за всіма 

метрополісами) ситуація стосовно передчасної смертності порівняно з 

2002 роком покращилась, однак відносне переважання цього показника 

для чоловіків та жінок з Донецька, чоловіків з Дніпропетровська та жінок з 

Одеси зберігалось.  

Таблиця 1  

Імовірність померти у інтервалі 0–64 роки у метрополісах України  

за статтю у 2002, 2013 та 2019 рр. 

Місто 

2002 2013 2019 

чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки 

Дніпро 0,49597 0,22136 0,39979 0,16741 0,38044 0,15096 

Донецьк 0,53385 0,22005 0,39786 0,17475 н/д н/д 

Львів 0,40949 0,17382 0,31208 0,12080 0,32253 0,12615 

Одеса 0,49020 0,22731 0,35197 0,17633 0,35912 0,15933 

Харків 0,44845 0,19106 0,33053 0,13892 0,35655 0,14795 

Київ 0,41334 0,17879 0,31597 0,13660 0,33376 0,13372 

Джерело: розрахунки фахівців Інституту демографії та соціальних досліджень  

ім. М.В. Птухи НАН України 

 

Розрахунки за даними 2019 р. показали, що ймовірність померти 

передчасно для деяких мегаполісів зросла порівняно з 2013 роком (не 
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перевищуючи, тим не менш, розраховані показники для початкового року 

дослідження). Так, зокрема, це відбулося для львів’ян та харків’ян обох 

статей; для чоловіків у Одесі та Києві. Найгірші шанси не дожити до 65 

років спостерігались у Дніпрі (для чоловіків) та у Одесі (для жінок). 

Найоптимістичнішими прогнозами щодо можливості прожити відносно 

довше життя, як і у минулі роки, характеризувався Львів. Слід 

підкреслити, що інформація стосовно Донецька за результатами 2019 р. 

була недоступною. 

Рис. 1 та 2 ілюструють зміни ймовірності померти від народження до 

досягнення 65 років у метрополісах України впродовж вісімнадця-

тирічного інтервалу (2002–2019 рр.) для кожної статі окремо. 

 

 
Рис. 1. Зміни ймовірності померти до досягнення 65 років у 

метрополісах України за період 2002–2019 рр., чоловіки 
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Рис. 2. Зміни ймовірності померти до досягнення 65 років  

у метрополісах України за період 2002-2019 рр., жінки 

 

Таким чином, для метрополісів України у 2019 р. найвищою 

ймовірність померти від народження до досягнення 65 років виявилась для 

чоловіків – мешканців м. Дніпро (0,38044), відповідно найнижчою – для 

жінок – мешканок Львова (0,12615). Досягнення зменшення кількості 

передчасних смертей сприяє підвищенню якісних і кількісних 

характеристик населення, відповідає завданням в межах Цілей сталого 

розвитку. Відслідковування змін імовірності передчасної смертності може 

стати індикатором ефективності їх досягнення як на національному рівні, 

так і на рівні окремих міст.  
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Самойленко Н.Ю., 

директор Навчально-методичного центру ПТО  

у Сумській області,  

м. Сумі, Україна 

 

СУЧАСНЕ ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ 

КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ 

 

Основна мета навчально-методичного забезпечення – це створення 

умов для реалізації вимог стандарту професійної (професійно-технічної) 

освіти за допомогою надання здобувачам освіти повного комплекту 

навчально-методичних матеріалів для аудиторного і самостійного 

оволодіння навчальними дисциплінами і професійними модулями 

обов'язкової та варіативної частин освітньої програми. Навчально-

методичне забезпечення являє собою сукупність засобів навчання та 

технологій їх використання, організаційно-педагогічних умов, що 

проєктуються педагогічним працівником з метою досягнення учнями 

запланованих навчальних результатів. 

Структура навчально-методичного комплексу, як правило, 

складається з таких трьох блоків, як: 

– блок нормативної та навчально-програмної документації; 

– блок навчально-методичних матеріалів і засобів навчання (у тому 

числі навчально-методичні комплекси дисциплін, модулів, практик, 

атестації); 

– блок засобів контролю. 

Основною складовою навчально-методичного забезпечення 

(комплексу) є засоби навчання. Засоби навчання виступають 

посередниками між суб’єктами процесу навчання: педагогом і учнем, а 

також мають відповідний вплив на ефективність освітнього процесу. 

Засоби навчання різноманітні і класифікуються за різними 

характеристиками: властивостями, суб'єктами діяльності, впливу на якість 
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знань, розвиток різних здібностей, ефективності в освітньому процесі, 

характером уявлення навколишньої дійсності тощо. У процесі навчання 

використовуються друковані та електронні засоби навчання. Незалежно 

від змісту предмета професії всі засоби навчання кваліфікують відповідно 

до шляху подання інформації, функціонального призначення і методів 

організації навчально-пізнавальної діяльності учнів.  

Залежно від шляху подання інформації система засобів навчання 

поділяється на групи: 

– друковані (підручники, довідники, словники, навчальні плакати, 

збірники завдань, інструкції, інструкційно-технологічні карти тощо); 

– екранні (транспаранти, відеозаписи тощо);  

– електронні (підручники, словники, відеофільми, презентації тощо); 

– звукові (грамофонні та магнітофонні записи); 

– об’ємні (натуральні зразки, моделі, макети, муляжі, тренажери). 

У свою чергу, із загальної системи виділяють засоби навчання, що 

відрізняються між собою за призначенням:  

– для передачі матеріалу в процесі викладу нового, 

– для організації й проведення самостійної роботи учнів, 

– для контролю і управління процесом навчання. 

Залежно від форм і методів організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів на уроці/занятті засоби навчання поділяються на: для 

фронтальних, групових та індивідуальних робіт. Застосування електронних 

освітніх ресурсів дає змогу  сформувати навчальний матеріал в 

інтерактивній і наочній формі, активізує пізнавальний процес і допомагає 

оперативно оцінити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу. 

Упровадження електронних освітніх ресурсів під час вивчення 

дисципліни/професійного модуля має ряд переваг:  

– освітні ресурси інтегруються в єдиному інформаційно-освітньому 

середовищі;  
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– учні вивчають нові сфери знань, набувають нових вмінь та 

навичок;  

– процес навчання здійснюється більш інтенсивно за рахунок 

розширення дидактичних функцій інноваційних засобів навчання;  

– відбувається розвиток інтелекту і мотивації до навчання. 

Розглянемо основні сучасні засоби навчання за допомогою 

електронних освітніх ресурсів. 

Вебінар (від слів "веб" і "семінар") є своєрідним віртуальним 

практикумом, організованим із застосуванням Internet-технологій. Якщо 

розглядати вебінар з точки зору співвідношення до практикуму, то, перш 

за все, спільною характеристикою є інтерактивність. Учень робить 

доповідь, слухачі (викладач) задають питання, учень відповідає.  

Відеоконференція (англ. Videoconference) є однією зі сфер 

інформаційно-комунікаційної технології, що забезпечує одночасну 

двосторонню обробку, передачу, перетворення і подання інтерактивної 

інформації на відстані в режимі реального часу за допомогою апаратно-

програмних засобів комп'ютерної техніки. Досить часто відеоконференції 

іменуються сеансами відеоконференцзв'язку. Відеоконференцзв'язок є 

телекомунікаційною технологією інтерактивної взаємодії декількох 

абонентів, за допомогою якої здійснюється обмін аудіо-відео у реальному 

режимі часу з урахуванням передачі керуючих даних.  

Віртуальна консультація є одним із засобів навчання, що найбільш 

часто застосовується під час організації самостійної роботи учнів стосовно 

вивчення різноманітних інтерактивних навчальних матеріалів.  

Відеолекція. Є однією з різновидів лекцій, що реалізується за 

допомогою відеозйомки. За своєю формою цей вид лекцій скорочений, 

доповнений схемами, таблицями, фотографіями та відеофрагментами, які 

ілюструються в процесі викладання матеріалу лекції. Такий вид лекцій є 
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ефективним засобом навчання в рамках дистанційного і заочного 

навчання, а також в процесі повторення раніше вивченого матеріалу. 

Доцільно зазначити, що сучасні засоби інформації та масових 

комунікацій не здатні замінити традиційну лекцію, але за допомогою 

інтерактивних засобів навчання лекція стає більш гнучкою та 

диференційованою. Такий підхід дає можливість врахувати й особливості 

дисципліни, яка вивчається, і специфіку аудиторії, і психологічні 

закономірності пізнання, переробки почутого, його впливу на формування 

оцінок, відносин, поглядів, почуттів і переконань людини, і можливості 

нових інформаційних технологій. 

Інтерактивна (проблемна) лекція представлена у вигляді виступу 

досвідченого педагога перед аудиторією учнів протягом 2–4 академічних 

годин із застосуванням різних активних форм навчання. Наприклад, 

ведена (керована) дискусія або бесіда; модерація – це форма навчання, за 

якої найбільш повно залучаються всі учасники лекційного заняття у 

процес досліджуваного матеріалу; демонстрація слайд-презентації або 

фрагментів навчальних фільмів; мозковий штурм; мотиваційна промова.  

Віртуальний тьюторіал використовується з метою закріплення і 

коригування знань та умінь, отриманих учнями самостійно. Віртуальний 

тьюторіал сприяє виробленню навички групової діяльності, а також 

обміну досвідом з іншими учасниками освітнього процесу.  

Тьюторіали проводяться із застосуванням активних методів 

навчання (групові дискусії, ділові ігри, вирішення кейсів, тренінги та 

мозкові штурми). 

Онлайн-семінар є одним із різновидів вебконференцій, організації 

онлайн-зустрічей або презентацій за допомогою Internet в реальному 

режимі часу. В процесі вебконференцій кожен учасник освітнього процесу 

знаходиться у особового ПК, зв'язок між усіма учасниками здійснюється 
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за допомогою Internet через відповідні додатки, які завантажуються на ПК 

учасника, або за допомогою вебдодатків. 

Семінар з використанням відеокейсів. Необхідно зазначити, що у 

сучасній дидактиці активно застосовуються навчальні відеокейси. 

Відеокейс – це інструмент навчання, який створений на основі  кейс-

методу (метод аналізу конкретних ситуацій). Сутність цього методу 

полягає в тому, що учням пропонується осмислити реальну ситуацію з 

професійної практики. У випадку з відеокейсом навчальна або навчально-

виробнича ситуація описується за допомогою кіно. Реалізація цього 

методу може мати ігровий характер (ситуація розігрується професійними 

акторами за заздалегідь підготовленим сценарієм), або документальний. 

Відеокейс складається з відеофільму на електронному носії; методичної 

записки для викладача або майстра виробничого навчання, що містить в 

собі рекомендації щодо ефективності застосування відеокейсу, авторський 

аналіз ситуації та питання для обговорення, а також додаткові завдання і 

вправи з теми, що розглядається або відпрацьовується).  

Електронне портфоліо – це сукупність робіт учнів, зібраних із 

застосуванням електронних засобів і носіїв. Такими засобами чи носіями 

можуть бути компакт-диски в формі СВ-КОМ / ОУО (електронне 

портфоліо), або вебсайти (онлайн-портфоліо). В електронній формі зручно 

зберігати і редагувати текстові та аудіовізуальні файли.  

Як приклад застосування вище описаних засобів навчання може 

слугувати електронний навчальний ресурс «Школа розвитку ІТ-

компетентності» Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Сумській області (https://nmcpto.sumy.ua/?page_id=11880). Це 

своєрідний освітній проєкт, що передбачає навчання педагогічних 

працівників закладів професійної освіти використанню сучасних ІТ-

ресурсів (https://blogptnznavchanna.blogspot.com/) і сам заснований на 

компетентнісному підході з використанням електронних освітніх ресурсів. 
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Використання у процесі навчання широкого спектра сучасних 

засобів навчання дозволяє значною мірою оптимізувати навантаження 

педагога, підвищувати кваліфікацію без відриву від своєї діяльності, 

полегшує засвоєння і запам'ятовування професійно важливої інформації, 

допомагає усвідомити нову інформацію і сформувати своє ставлення  

до неї. 

Отже, сучасні засоби навчання в широкому розумінні цього поняття 

становлять інформаційне середовище закладу освіти, частиною якої є 

інформаційно-освітнє середовище як системно організована сукупність 

інформаційного, технічного та навчально-методичного забезпечення. 

 

Стульпінас Н.К., 

старший науковий співробітник відділу наукового аналізу  

розвитку системи соціальних послуг, 

НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики України 

та НАН України, 

м. Київ, Україна 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОВИХ ФУНКЦІЙ  

У ПРОЄКТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ «СОЦІАЛЬНИЙ 

МЕНЕДЖЕР» 

 

Соціальна сфера в Україні наразі перебуває в процесі реформування 

та оновлення відповідно до вимог нового Закону України „Про соціальні 

послуги” від 17.01.2019 р. № 2671-VIII для забезпечення соціального 

прогресу та стабільності у суспільстві. На сьогодні актуальним завданням 

соціальної політики є, зокрема, впровадження єдиної моделі організації 

надання соціальних послуг. Нові підходи до реалізації завдань соціальної 

політики вимагають осучаснення професійної підготовки працівників 

соціальної сфери, підвищення рівня їхньої компетентності та 

відповідальності, врахування вимог роботодавців щодо підготовки 

працівників необхідної кваліфікації.  
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Вирішувати питання якісної підготовки працівників різних галузей,  

у тому числі й соціальної сфери, можливо лише в разі використання під 

час розроблення освітніх стандартів та програм професійних стандартів, 

що враховують визначені вимоги роботодавців та створені у контексті 

Національної рамки кваліфікацій. Це дає системі вищої та професійної 

(професійно-технічної) освіти  можливість швидко реагувати на запити 

ринку праці й таким чином свідомо управляти якістю професійного 

навчання працівників соціальної сфери, зокрема, і за новою професією 

„соціальний менеджер”, що наразі є важливим питанням  для організації 

та проведення соціальної роботи у територіальних громадах.  

Розроблення професійного стандарту за новою професією 

„соціальний менеджер” є своєчасною реакцією на потребу реалізовувати 

оновлену соціальну політику, що вимагає провести дослідження вимог до 

професійної діяльності соціального менеджера у соціальній роботі 

територіальної громади, визначення його трудових функцій та 

компетентностей для формування структури  та змісту професійного 

стандарту щодо зазначеної професії.  

Основні поняттями, які стосуються розкриттю змісту професійного 

стандарту, визначені у Законі України „Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-

VIII, а саме: 

– кваліфікація – визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом 

стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання) (ст.1, п 14); 

– компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, 

цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити 

професійну та/або подальшу навчальну діяльність (ст.. 1, п. 15); 

– професійний стандарт – це затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей 

працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій (ст. 39) [1]. 

Розроблення професійного стандарту, формування його структури  

регулюється такими нормативними документами: „Порядок розроблення та 

затвердження професійних стандартів”, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 31.05.2017 р. №373 (далі – Порядок) та „Методика 
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розроблення професійних стандартів”, затверджена наказом Міністерства 

соціальної політики України від 22.01.2018 № 74 (далі – Методика).  

Відповідно до зазначеної Методики “структурування змісту професійного стандарту базується на 

компетентнісному підході, який передбачає формування вимог до знань, умінь і навичок працівника, що 

забезпечують якісне виконання основних трудових функцій у відповідній сфері професійної діяльності. 

Структурними елементами професійного стандарту є трудові функції, професійні 

компетентності (за трудовою дією або групою трудових дій), загальні компетентності, предмети та 

засоби праці, вимоги до знань, умінь і навичок працівника тощо” [2]. 

Розроблення професійного стандарту „Соціальний менеджер”  

здійснювалось розробниками цього стандарту, працівниками НДІ праці та 

зайнятості населення Мінсоцполітики України та НАН України протягом 

2020 р., разом із членами робочої групи, представниками закладів, установ 

соціального захисту населення з різних регіонів України, профспілки 

працівників соціальної сфери України, Міністерства соціальної політики 

України, Міністерства освіти і науки України. 

Формування переліку трудових функцій соціального менеджера 

проводилось на основі аналізу його повноважень, які визначені чинними 

нормативними документами, що регламентують проведення соціальної 

роботи та на основі  анкетування та опитування членів робочої групи, які 

надавали свої пропозиції на основі власного  досвіду та з урахуванням 

існуючих потреб та завдань соціальної роботи у громаді, до вирішення 

яких має бути залучений соціальний менеджер.  

Основні повноваження соціального менеджера чітко визначені у 

Законі України „Про соціальні послуги” від 17 січня 2019р. № 2671-VIII. 

Згідно з прикінцевими положеннями цього закону до ст. 18 Закону 

України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, вноситься 

доповнення, що визначає повноваження соціальних працівників, зокрема і 

соціального менеджера. Цією статтею встановлено, що повноваженнями 

соціального менеджера є: 

 планування, організація, координація, моніторинг здійснення соціальної роботи, 

надання соціальних послуг у територіальній громаді; 
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 залучення ресурсів територіальної громади для здійснення соціальної роботи та надання 

соціальних послуг; 

 звітування місцевому органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про 

здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг у територіальній громаді; 

 підготовка та подання до місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого 

самоврядування пропозицій щодо удосконалення місцевих програм, що передбачають здійснення 

соціальної роботи та надання соціальних послуг; 

 проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо соціальної роботи та надання 

соціальних послуг; 

 здійснення оцінювання потреб у соціальних послугах сімей, дітей та молоді; 

 здійснення інших повноважень щодо соціальної роботи та надання соціальних послуг 

відповідно до закону [3]. 

 Згідно із Законом України “Про соціальні послуги”, кваліфікаційні 

вимоги до соціальних менеджерів, фахівців із соціальної роботи, 

соціальних працівників визначаються Мінсоцполітики. [3] Одним із 

важливих документів для визначення професійних обов’язків соціального 

менеджера та розроблення ПС «Соціальний менеджер» є кваліфікаційна 

характеристика, яку внесено до Випуску 80 «Соціальні послуги» Довідника 

кваліфікаційних характеристик згідно із наказом Мінсоцполітики від 

23.04.2019 № 626 до розділу «Керівники» за посадою «Менеджер у 

соціальній сфері». Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України від 18.08.2020 №1574 затверджено Зміну 

№ 9 до національного класифікатора ДК 003:2010, та внесено  нову 

професійну назву посади: «Соціальний менеджер» за кодом 1483 [4]. 

Особлива необхідність щодо появи нової професії “соціальний менеджер” та розробленні 

відповідного професійного стандарту виникла у зв’язку із розподілом повноважень центральних та 

місцевих органів влади, розширенням повноважень органів місцевого самоврядування у сфері 

соціального захисту населення (ст. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування” від 16.05.2007 № 

1026-V), вимогами до порядку організації та надання соціальних послуг (Постанова Кабінету Міністрів 

України від 01.06.2020 № 587 „Про організацію надання соціальних послуг”), впровадженням 

інтегрованої системи соціального захисту в ОТГ (наказ Мінсоцполітики України від 25.02.2019 № 282 

„Методичні рекомендації щодо впровадження інтегрованої системи соціального захисту”).  

Відповідно до положень зазначених нормативно-правових документів встановлюється система 

соціальних послуг та її учасників, етапи визначення потреб, планування, організації та фінансування 
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соціальних послуг, у якій соціальному менеджеру відведено важливе місце щодо впровадження, 

управління та організації  інтегрованої системи соціального захисту, об’єднання зусиль і ресурсів усіх 

суб’єктів господарювання, які діють на території ОТГ.  

Враховуючи вимоги зазначеної нормативно-правової бази, потреби 

роботодавців щодо професійної діяльності соціального менеджера, було  

сформовано проєкт професійного стандарту за професією “соціальний 

менеджер” та визначені: загальні відомості професійного стандарту, 

зокрема, основна мета професійної діяльності соціального менеджера, 

назва виду економічної діяльності, назва виду професійної діяльності, 

професійна кваліфікація, умови праці, документи, що підтверджують 

професійну та освітню кваліфікації;  нормативно-правова база, що 

регулює відповідну професійну діяльність; загальні компетентності. 

Відповідно до проведеного функціонального аналізу визначено перелік та 

опис трудових функцій, компетентностей, трудових дій, знань, умінь та 

навичок, якими має володіти соціальний менеджер. 

У результаті проведеного функціонального аналізу було виділено 

п’ять трудових функцій, та сформовано 23 професійні компетентності, 

якими мають володіти соціальні менеджери у професійній діяльності для 

виконання визначених функцій (табл. 1).   

Таблиця 1 

Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за 

трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них), 

 умовні позначення 
Умовні 

позначення 
Трудові функції 

Професійні компетентності 

(за трудовою дією або групою трудових дій) 

Умовні 

позначення 

А Визначення та 

оцінювання потреб у 

соціальних послугах сімей, 

дітей та молоді які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах у 

територіальній   громаді 
 

 

Здатність аналізувати, реалізовувати 
соціальну політику та застосовувати у 

професійній діяльності нормативно-правові 

акти, які регулюють відносини у системі 
надання соціальних послуг та соціальної 

роботи із сім'ями, дітьми та молоддю у 

територіальній громаді 

А1 

Здатність  забезпечувати управління 

соціальними процесами та функціонування 

системи надання соціальних послуг у 

територіальній громаді 

А2 
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Продовження табл. 1 
Умовні 

позначення 
Трудові функції 

Професійні компетентності 

(за трудовою дією або групою трудових дій) 

Умовні 

позначення 
  Здатність до пошуку, узагальнення та аналізу 

даних щодо соціальних процесів, проблем та 

потреб сімей, дітей та молоді у 
територіальній  громаді 

А3 

Здатність проводити  роботу для виявлення 

вразливих груп населення у територіальній 

громаді 
А4 

Здатність визначати та оцінювати потреби у 

соціальних послугах сімей, дітей та молоді у 

територіальній громаді  
А5 

Б Проведення інформаційно-

роз’яснювальної, 

профілактичної, 

рекламно-

пропагандистської 

роботи щодо соціальної 

роботи та надання 

соціальних послуг у 

територіальній громаді 
 

Здатність здійснювати інформування, 

консультування населення територіальної  

громади та проводити заходи з профілактики 

негативних соціальних явищ 

Б1 

Здатність здійснювати інформування, 

консультування працівників місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, інших уповноважених 

суб’єктів щодо соціальної роботи та надання 

соціальних послуг у територіальній громаді 

Б2 

Здатність узагальнювати, поширювати та 
пропагувати позитивний досвід здійснення 

соціальної роботи, надання соціальних послуг у 

територіальній громаді 

Б3 

В Планування соціальної 

роботи, надання 

соціальних послуг, 

визначення заходів 

соціальної роботи та 

надання соціальних послуг 

у територіальній громаді 

 

 

Здатність розробляти стратегію, плани, 

соціальні програми створення та розвитку  

системи надання соціальних послуг сім’ям, 

дітям та молоді у територіальній громаді 

В1 

Здатність визначати  методи та заходи 

подолання складних життєвих обставин 

сімей, дітей та молоді у територіальній 
громаді  

В2 

Здатність визначати ресурси територіальної 

громади для здійснення соціальної роботи та 

надання соціальних послуг  
В3 

Здатність укладати  договори, вести 

необхідну документацію 
В4 

Г Організація, координація 

та моніторинг здійснення 

соціальної роботи, 

надання соціальних послуг 

у територіальній громаді 

Здатність організовувати здійснення 
соціальної роботи, надання соціальних послуг 

сім’ям, дітям та молоді у територіальній 

громаді 

Г1 

Здатність координувати діяльність місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, надавачів соціальних послуг 

різних форм власності, закладів освіти, 
охорони здоров’я, громадських організацій, 

фізичних осіб для здійснення соціальної роботи 

та надання соціальних послуг сім’ям, дітям та 

молоді у територіальній громаді  

Г2 
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Закінчення табл. 1 

Умовні 

позначення 
Трудові функції 

Професійні компетентності 

(за трудовою дією або групою трудових дій) 

Умовні 

позначення 

  Здатність залучати ресурси територіальної 

громади для здійснення соціальної роботи та 
надання соціальних послуг  

Г3 

  Здатність ініціювати командоутворення щодо 

здійснення соціальної роботи, забезпечувати  
підвищення професійного рівня персоналу 

установ, закладів надання соціальних послуг у 

територіальній громаді 

Г4 

  Здатність здійснювати супервізію щодо 
працівників системи надання соціальних послуг 

у територіальній громаді 
Г5 

  Здатність здійснювати моніторинг та 
контроль соціальної роботи, надання 

соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді у 

територіальній громаді  

Г6 

  Здатність здійснювати аналіз 
результативності соціальної роботи, якості 

надання соціальних послуг у територіальній 

громаді  

Г7 

Д Розроблення пропозицій 

щодо удосконалення 

нормативно-правового 

забезпечення, управління 

та організації соціальної 

роботи, прогнозних 

місцевих цільових 

програм, що 

передбачають здійснення 

соціальної роботи та 

надання соціальних послуг 

сім’ям, дітям та молоді 

у територіальній громаді 

Здатність професійно прогнозувати, 

проєктувати та моделювати соціальний 

розвиток у територіальній громаді  
Д1 

Здатність продукувати управлінські рішення, 
соціальні технології, заходи, проєкти, 

спрямовані на вдосконалення здійснення 

соціальної роботи та процесу надання 
соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, які 

перебувають у складних життєвих 

обставинах 

Д2 

Здатність ініціювати пропозиції, рекомендації 
стосовно удосконалення нормативно-

правового забезпечення соціальної роботи, 

організації соціальної роботи та надання 
соціальних послуг у територіальній громаді 

Д3 

Здатність звітувати місцевому органу 

виконавчої влади, органу місцевого 

самоврядування про здійснення соціальної 
роботи та надання соціальних послуг у 

територіальній громаді 

Д4 

 

Представлені трудові функції було виявлено, сформовано, 

проаналізовано та описано на основі функціонального аналізу, 

застосовуючи спосіб групування трудових функцій – за методами та 

процесами, що використовуються, та за характером дій та їхнім 

результатом. Відповідно трудові функції розміщено у ієрархічному 
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порядку, з урахуванням логічної послідовності процесів організації та 

проведення соціальної роботи в ОТГ, починаючи від першої функції – 

визначення та оцінювання потреб у соціальних послугах сімей, дітей та 

молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах у територіальній 

громаді, і до останньої, п’ятої функції – розроблення пропозицій щодо 

удосконалення нормативно-правового забезпечення, управління та 

організації соціальної роботи, прогнозних місцевих цільових програм, що 

передбачають здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг 

сім’ям, дітям та молоді у територіальній громаді, яка завершується 

здатністю звітувати місцевому органу виконавчої влади, органу місцевого 

самоврядування про здійснення соціальної роботи та надання соціальних 

послуг у територіальній громаді, що слугує висновком про результати 

проведеної соціальної роботи.  

Розроблений проєкт професійного стандарту „Соціальний 

менеджер” відповідно до вимог Порядку пройшов громадське 

обговорення та наразі перебуває на стадії затвердження. Після його 

затвердження  Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства він стане офіційним документом, робочим інструментом 

вирішення важливих практичних питань у сфері освіти та соціальній 

сфері, який сприятиме насиченню ринку праці  кваліфікованими 

компетентними працівниками у питаннях організаційно-управлінської 

діяльності щодо  соціальної роботи у громадах.  
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РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ: 

СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Карантинні обмеження, встановлені Кабінетом Міністрів України з 

метою запобігання поширенню хвороби COVID-19 на території України, 

вплинули на зміну традиційних підходів до управління персоналом, 

організації робочих місць, поширення нестандартних форм зайнятості, 

зокрема розвиток дистанційної зайнятості та самозайнятості в різних 

сферах цифрової економіки. Обмеження вільного пересування в жорстких 

умовах карантину та спілкування і взаємодії населення один з одним та 

різними державними і комунальними службами, організаціями, 

фінансовими установами сприяли прискоренню цифровізації суспільства. 

Вищезазначені процеси актуалізували питання формування та розвитку 
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цифрових компетентностей населення, подолання цифрової 

безграмотності. 

Відповідно до результатів дослідження [1], виконаного за 

методологією оцінки цифрових навичок, яка застосовується 

Європейською Комісією, 37,9% українців у віці 18–70 років мають 

цифрові навички на рівні, нижчого за базовий, 15,1% не володіють ними. 

На рівні, вищому за базовий володіють комунікаційними та 

інформаційними навичками 75,3 і 74,4% населення відповідно, навичками 

вирішення проблем – 55,6%, навичками роботи з програмним 

забезпеченням – 28,8%. 

Підвищення цифрової грамотності тією чи іншою мірою є актуальним 

для 47,4% населення, відповідно 52,6% українців не мають такої потреби. 

Неактуальність розвитку цифрових навичок обумовлена наявністю 

необхідних цифрових компетенцій і впевненістю у власних силах вирішити 

конкретні «цифрові» проблеми при виникненні в цьому потреби, відсутністю 

часу та технічних можливостей. Основними причинами, які визначають 

актуальність удосконалення базових та поглиблених навичок, є бажання не 

відставати від сучасних технологій, вільно користуватись новою технікою та 

можливостями спілкування і обміну інформацією в Інтернеті. За віковими 

групами актуальним є розвиток цифрових компетенцій для 61,4% населення 

у віці 18–29 років, 55,9% – віці 30–39 років, 48,3% – у віці 40–49 років, 42,1% 

– у віці 50–59 років і лише 25,6% – у віці 60–70 років. Тобто простежується 

залежність, що для тих, хто володіє цифровими навичками меншою мірою, 

навчання та розвиток є менш актуальним. 

Серед основних проблем розвитку цифрових компетентностей 

населення України слід зазначити низьку поінформованість населення про 

існуючі безкоштовні можливості набуття цифрових навичок, цифровий 

розрив, який проявляється в інфраструктурній і технічній диспропорції 

доступу до якісного Інтернет-зв’язку сільських та міських мешканців, 



101 

відсутність потреби у розвитку цифрових компетентностей і недовіру 

(різної природи) до онлайн-курсів та будь-яких онлайн-сервісів. 

Доступ до мережі Інтернет вдома, за даними національного 

опитування, мають 88,4% населення у віці 18–70 років [1]. Серед 

населення пенсійного віку від 60–70 років, які брали участь в опитуванні, 

майже 34% не мають доступу до мережі Інтернет переважно у зв’язку з 

відсутністю цифрових навичок, неактуальністю потреби та високою для 

них вартістю послуг із надання доступу до мережі Інтернет і обладнання 

для нього.  

Нерівний доступ до мережі Інтернет мають сільські та міські 

території. За розрахунками Міністерства цифрової трансформації, «5,75 

млн українців не мають можливості підключитися до якісного фіксованого 

широкосмугового доступу до мережі Інтернет (ШСД), 17310 населених 

пунктів не покриті якісним ШСД (65% сіл та 2% міст)» [2]. 

Отже, вирішення зазначених проблем потребує залученості до 

процесу набуття та розвитку цифрових компетентностей населення як 

державних інститутів, так і інститутів громадянського суспільства. 

Завдання, які мають бути вирішені державою, пов’язані зі створенням 

насамперед інформаційного та інфраструктурного забезпечення. Інститути 

громадянського суспільства можуть бути ефективними у наданні 

консультативної допомоги та послуг неформальної освіти, стати центрами 

формування та розвитку цифрових компетентностей для наймолодшої та 

найстаршої категорії населення. Проте без актуалізації запиту населення 

на навчання неможливо досягти основних цілей цифровізації економіки та 

суспільства навіть за наявності кадрового, інформаційно-технічного, 

інфраструктурного, освітньо-ресурсного забезпечення. 
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РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ ТА ОСВІТНЯ МІГРАЦІЯ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Стійкість ринку праці в умовах розвитку глобалізаційних процесів 

потребує оперативного та поглибленого дослідження, оскільки на ньому 

переплітаються інтереси держави, бізнесу і соціуму, формуються 

економічні характеристики: обсяги та рівень зайнятості і безробіття, рівень 

заробітної плати, умови праці.   

За останні п’ять років процеси міграції набули незворотного 

характеру і стали загрозою існуванню незалежної України. Дослідження 

свідчать, що людина, яка прожила за кордоном 5–7 років, назад не 

повертається. З урахуванням того, що масова міграція з України почалася з 

2014 року, точку неповернення ще не пройдено і шанс зупинити цей 

процес ще не втрачено. Проте без конкретних дій через 2–4 роки 

залишиться тільки говорити про те, що мільйони українців втрачені для 

країни назавжди. Адже від здатності країни не лише ефективно 

використовувати власний інтелектуальний ресурс а й залучати його з 
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інших держав залежить, чи опиниться вона серед лідерів світової 

економіки, а чи посяде місце на периферії. Саме тому більшість 

розвинених країн світу у своїй міграційній політиці орієнтуються на 

створення умов для залучення додаткового інтелектуального капіталу.  

Водночас лібералізація міграційної політики провідних країн світу в 

напрямі залучення додаткового інтелектуального капіталу як чинника 

забезпечення стійкого інноваційного розвитку економіки формує значні 

виклики для збереження Україною свого інтелектуального потенціалу. 

Станом на початок 2020 р. 4–4,5 млн українців працювали за кордоном. 

Середній вік українського мігранта – 32 роки. За останні два роки різко 

(більш ніж на 30%) зросла сімейна міграція, що свідчить про серйозні 

проблеми на українському ринку праці [1].  

У контексті інтеграції у європейський освітній простір і приєднання 

України до Болонського процесу зростання академічної мобільності 

студентів, загроза втрати людського капіталу під час навчання та 

стажування посилюється, загострюється проблема освітньої еміграції з 

України. Освітні програми поступово перетворюються на найкращий ресурс 

для подальшого рекрутингу кваліфікованого персоналу і стали підґрунтям 

появи ще однієї форми інтелектуальної міграції, так званої «циркуляції 

інтелекту», під якою потрібно розуміти циклічні (періодичні) переміщення 

громадян за кордон для навчання і подальшої роботи з наступним 

поверненням на батьківщину [2]. Саме тому особливу увагу привертає 

рівень освіти українських трудових мігрантів – за даними Представництва 

Міжнародної організації з міграції в Україні, 59% мають повну середню 

освіту, 17% – базову чи неповну вищу освіту, 14% – вищу освіту, 10% – 

початкову або незакінчену середню освіту. Проведені Національним 

інститутом стратегічних досліджень анкетні опитування засвідчили, що 

близько 17% українських мігрантів, з яких 55,9% становить молодь у віці до 

34 років, не мають можливості або бажання повертатися в Україну [3]. 
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Кількість українських студентів, які навчаються за кордоном, 

обчислюється десятками тисяч. Україна з країни, привабливої для 

навчання іноземців, перетворюється на країну, з якої їдуть для отримання 

вищої освіти. Незважаючи на те, що МОН не веде облік українців, які 

виїхали на навчання за кордон, різні джерела дають таку картину. 2014 р. – 

приблизно 38–40 тис. українських студентів навчалося за кордоном. За 

2015 рік зростання українських студентів до 45–50 тис. За 2016 рік – 59 

тисяч українських студентів виїхали на навчання у 34 країни. У 2019/2020 

навчальному році понад 85тис. студентів з українським громадянством 

навчались у закордонних університетах. Найчастіше їдуть до Польщі, 

Росії, Німеччини, Канади, Чехії, Італії, США, Іспанії, Австрії, Франції, 

Словаччини. Ці країни отримують понад 90% усіх українців, які 

навчаються за кордоном. Загалом протягом останніх років їх кількість 

зросла більш ніж утричі – з 24 000 (2008 р.) до 85 тис. осіб (2020 р.). 

Найбільший приріст забезпечили Польща, Росія, Чехія, Словаччина, 

Австрія, Італія, Іспанія, Канада та Болгарія [5]. 

Маючи дані із 29 країн можливо прогнозувати, що  кількість 

українців у закордонних університетах у 2020/2021 році виявиться 

щонайменше 88–92 тис. осіб, 2021/2022 році – 95–98 тис. А при збереженні 

існуючих темпів, вже у 2022–2023 навчальному році кількість таких 

студентів може перевищити 100 тис., що становитиме близько 9% від 

сумарної кількості тих, хто навчається в Україні та за кордоном [4]. 

Отже, міжнародний процес руху інтелекту в державі, на жаль, дає 

право охарактеризувати її як країну-донора. Економічні реформи в країні 

зосереджують зусилля переважно на регулюванні масштабів офіційного 

безробіття за рахунок сприяння малоефективній зайнятості. Досі не 

створений механізм регулювання освітньої еміграції, який би сприяв 

формуванню висококваліфікованих кадрів, нагромадженню інтелектуаль-

ного капіталу, збільшенню науково-технічного потенціалу в нашій країні. 
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Віддаючи належне доволі високому рівню освіченості населення 

України, слід зазначити, що внаслідок цілої низки політичних, 

економічних, соціальних проблем вона постійно втрачає свою професійну 

та наукову еліту. Відсутність збалансованості між формуванням кадрової 

політики щодо фахівців вищої кваліфікації та системою їх підготовки 

спричиняє значний розрив між підготовкою кваліфікованих кадрів та їх 

залученням до роботи у національній економіці. Адже, за офіційними 

даними, рівень зайнятості населення у віці 15–70 років в Україні у 

першому півріччі 2020 року скоротився з 57,9 до 56,7%. При цьому рівень 

безробіття  населення (за методологією МОП) у віці 15–70 років зріс з 8,5 

до 9,2% робочої сили. Звертає увагу, що понад половину зареєстрованих 

безробітних мають вищу освіту, а кожній третій – професійно-технічну, 

водночас проблемним залишається укомплектування вільних місць на 

підприємствах переробної промисловості, у сфері освіти та на транспорті. 

Інтеграція України у світовий та європейський економічний простір, 

її участь у міграційних процесах, тобто масових міждержавних 

переміщеннях, є одною зі складових національної політики. Сучасні 

виклики та загрози економічному зростанню України ставлять нові 

завдання перед формуванням структури національної економіки та 

висувають нові вимоги до регулювання процесів еміграції, в тому числі в 

освітянській сфері. Головною загрозою для країни-донора є ризик втрати 

інтелектуального потенціалу, старіння населення за рахунок виїзду молоді 

для отримання європейської освіти та перетворення освітньої міграції на 

еміграцію через навчання [1].  

Водночас слід зазначити, що в Україні починаючи з 2011–2012 і 

наступні сім навчальних років спостерігається негативна динаміка щодо 

кількості закладів вищої освіти, які забезпечують підготовку за освітніми 

ступенями «бакалавр» і «магістр». Найбільш активно цей процес 

відбувався у 2014–2015 навчальному році – скорочення майже на 15%. 
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Зіставлення десятирічної динаміки кількості учнів, які одержали 

атестат про повну загальну середню освіту, та кількості студентів 

навчальних закладів, які навчаються за бакалаврськими та магістерськими 

освітніми программами, дозволяє констатувати, що при відносно сталому 

щорічному зменшенні випускників шкіл зменшення кількості студентів 

відбувається непропорційно високими темпами. Дедалі менше учнів після 

завершення шкільного навчання продовжують його у вищих навчальних 

закладах України. Зважаючи на це, можна діагностувати наявність як 

мінімум двох проблем національної системи освіти: одна частина 

випускників середніх шкіл не спроможна продовжити навчання у вищих 

навчальних закладах через наявність певних соціальних і фінансових 

проблем, інша – орієнтована на здобуття освіти за кордоном. 

Українці стають стратегічно важливим ресурсом праці насамперед 

для тих країн, які привабливі для трудових мігрантів і дають перспективу 

подальшого працевлаштування після закінчення ВНЗ. Наприклад, 

мінімальна заробітна плата у сусідній Польщі в 3,5 раза більше за таку ж в 

Україні, а середню зарплату в Україні перевищує на 50%. Якість життя в 

країнах-сусідах (щодо інфраструктури, освіти, медицини, безпеки) також 

сприяє зростанню міграції. 

Українське студентство є стратегічно важливими для Польщі, де 

вони становлять 58–60% від усього іноземного студентства. Темпи 

приросту кількості українських студентів з 2015 р. стабільно зростають і 

становлять + 5–7% щорічно. Польський уряд планує, що до 2025 р. в 

Польщі навчатимуться не менше 80–85 тис. українських студентів. За 

соціологічними опитуваннями, які щорічно проводяться в Польщі, тільки 

5–7% українських студентів збираються повертатися додому після 

закінчення навчання. А це означає, що польська економіка в останні п'ять 

років щорічно отримує 35–40 тисяч висококваліфікованих фахівців із 

перспективою зростання до 2025 року вдвічі. 
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Дещо подібна ситуація у Словаччині, де українське студентство, за 

попередніми даними, у 2020/2021 навчальному році становить уже 30–35%. 

Стрімке нарощення кількості українців також характерне для 

болгарських університетів, особливо для бакалаврських програм, де особи 

з атестатом української школи становлять майже 25% від усього 

іноземного студентства. 

У німецьких університетах навчається понад 10 тис. українців (третє 

місце в списку привабливості після Польщі та Росії), однак вони становлять 

заледве 3–5% від усього іноземного студентства. Постійно зростає кількість 

українських студентів у Канаді (четверте місце, близько 5 тис.).  

Значно зросла кількість українських студентів у Чехії. Якщо на 

початку 2000-х років студентів з України було лише 300, то нині їх стало в 

10 разів більше. Проведені Інститутом соціології дослідження в Чехії 

причин вибору країни для навчання українськими студентами показали,  

що вибір країни обумовлений високим рівнем якості освіти та можливістю 

навчатися безкоштовно. Студент, який спроможний навчатися чеською 

мовою, вступає на тих самих умовах, що і чехи. Після завершення 

навчання понад третина – 37% – планує тут і залишитися. 

Основними причинами вибору випускниками українських шкіл 

закордонних навчальних закладів для подальшого продовження навчання є: 

 бажання після завершення навчання залишитися на постійне 

місце проживання у приймаючій країні. Протягом п’яти-шести років 

навчання студенти українського походження «вживаються» у суспільство 

цієї країни, знають її мову, законодавство і до початку трудового періоду 

повністю адаптовані до нового оточення; 

 недоліки та слабкі місця національної освітньої системи України, 

що породжують кризу довіри до всіх освітянських інституцій.  До них, 

зокрема, можна віднести, по-перше, переважання надання теоретичної 

підготовки (заради справедливості слід зазначити, доволі ґрунтовної) над 
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формуванням практичних навичок. По-друге, – менш гнучкі, порівняно із 

закордонними закладами вищої освіти, навчальні плани з точки зору 

формування бажаних компетенцій майбутніх фахівців. Це призводить до 

того, що значна кількість випускників не працює за набутою 

спеціальністю. По-третє, – застарілу матеріально-технічну базу (особливо 

закладів вищої освіти, які готують фахівців технічних спеціальностей) та 

недосконале бібліотечно-інформаційне забезпечення освітнього процесу, 

що ускладнює процес отримання актуальних знань. По-четверте, – 

подекуди присутність в українських закладах вищої освіти корупційної 

складової, що гальмує вибір абітурієнтами українських ВНЗ на користь 

європейських, де корупції немає. По-п’яте, механізм забезпечення якості 

освіти в Україні практично відсутній, що позначається на проблемах 

працевлаштування більшості випускників українських ВНЗ. При цьому 

найгірша ситуація в закладах професійно-технічної освіти і, як результат, 

відчутний брак робітничих кадрів. По-шосте, – відсутність цілісної 

системи освіти протягом життя, що дуже ускладнює процеси підвищення 

кваліфікації, перепідготовки, неформальної освіти тощо; 

 активна рекламна діяльність закордонних навчальних закладів на 

освітніх виставках в Україні, політика їх відповідального ставлення до 

своїх випускників у напрямі формування мережі професійних контактів та 

працевлаштування по завершенні навчання, система заохочень для 

найбільш успішних та талановитих студентів; 

 співвідношення «ціна – якість знань». Досить часто, навчаючись 

за кордоном, українські громадяни сплачують за навчання ціну, не більшу, 

ніж у вітчизняних закладах вищої освіти, натомість отримують більш 

сучасні знання. 

Окремої уваги заслуговує категорія громадян України, які 

навчаються за PhD-програмами. Незважаючи на відсутність повної 

статистичної інформації, за дослідженнями Аналітичного центру СEDOS, 
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проведеними за даними 14 країн світу, у 2015–2016 навчальному році в 

цих країнах на PhD-програмах навчалося 1600 українців. Потрібно 

зауважити, що через платний доступ до даних до дослідження не залучено 

США, Канаду та Велику Британію, які гіпотетично приваблюють молодих 

українських науковців не менше, ніж Франція або навіть Німеччина. Проте 

навіть такі дані дають змогу зробити висновки про те, яким країнам 

надають перевагу українці, які хочуть отримати науковий ступінь. У 

Швейцарії та Чехії кількість українців, які здобувають свої PhD, за останні 

вісім років збільшилась удвічі. Німеччина, де українських аспірантів 

найбільше, за ці роки збільшила їхню кількість на 20%. У Польщі 

зростання протягом лише останніх трьох років становило 40% [5]. З огляду 

на це можна стверджувати, що, за умови збереження такої тенденції, 

Україна уже найближчим часом повною мірою відчує всі негативні 

наслідки освітньої еміграції, які проявлятимуться передусім у «відпливі 

капіталу» в його соціальному (демографічному та інтелектуальному) 

вимірі. У свою чергу втрата певної частки працездатного населення надалі 

завдасть шкоди національному ринку праці, негативно впливатиме на 

інноваційний та інтелектуальний розвиток держави та неминуче 

спричинить руйнування інтелектуального потенціалу нації. 

Отже, держава – від ОТГ до уряду – має розглянути проблему  

освітньої міграції саме з точки зору загрози національній безпеці. 

Доцільно вжити комплексних заходва, які в короткостроковій перспективі 

дадуть змогу скоротити відплив кадрів, а в середньостроковій – збільшити 

кількість високооплачуваних робочих місць, на які можуть повертатися 

мігранти.  

Водночас, враховуючи, що професії видозмінюються кожні 5–10 

років, постійно з’являються нові, нова роль відводиться профорієнтації. 

При цьому профорієнтація школярів має плавно перерости в 

профорієнтацію дорослого населення, а гасло «навчання протягом усього 
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життя» повинно передбачати профорієнтацію як основний компонент. 

Розуміючи, що профорієнтація вимагає мультидисциплінарного підходу, 

на сьогоднішній день має бути тільки два органи, що відповідають за 

профорієнтацію, – МОН (профорієнтація школярів) і Державний центр 

зайнятості (профорієнтація дорослого населення) із вирішенням  таких 

пріоритетних завдань.  

Перше – визначити відповідальність кожного відомства. Підсумок 

профорієнтації: вирішення питання забезпечення економіки трудовими 

ресурсами; зменшення міграції (в тому числі освітньої); навчання після 

школи за професіями, які користуються попитом на ринку праці. 

Друге – повинна бути прийнята і покроково розписана концепція 

безперервної профорієнтації, що включатиме: формування загального 

інтересу до професій (початкова школа); ознайомлення з професійною 

діяльністю, поняттями ринку праці, екскурсії на підприємства та Центри 

зайнятості (середня ланка); формування кар'єрної траєкторії, 

профдіагностику, мотивацію, облік схильностей до тієї чи іншої професії, 

розуміння попиту-пропозиції на ринку праці, рівня оплати, вибір 

конкретної професії (старша школа); профорієнтаційні заходи у школі та в 

оздоровчих таборах; надання школам з боку ДЦЗ актуальної інформації 

про ринок праці (особливо регіональний); профдіагностику дорослого 

незайнятого населення, профконсультації, організацію перенавчання з 

боку Державної служби зайнятості. 

Повинна бути створена система взаємодії профтехосвіти і ЦПТО 

Служби зайнятості. Доцільно також розглянути німецьку модель 

дуального навчання для учнів старших класів. 
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м. Київ, Україна  

 

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ  

«ІННОВАЦІЙНОЇ ЛЮДИНИ» 

 

Формування компетенцій «інноваційної людини» повинно 

починатися ще до школи – багато в чому саме на цій стадії і в початковій 

школі закладаються основи навичок з критичного сприйняття інформації, 

здатності до нестандартних рішень, креативність, винахідливість, 

здатність працювати в команді, навички соціалізації. Надалі освіта може ці 

навички розвивати, але дуже рідко може сформувати їх заново. 

З метою забезпечення раннього розкриття здібностей дітей до творчості та 

їхньої підготовки до шкільного навчання, потрібно розширювати 

державну підтримку дошкільної освіти, включаючи розвиток сектора 

автономних, приватних, корпоративних, суспільних і сімейних дитячих 

садків, послуг додаткової освіти та консультування в муніципальних 

установах. 
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На рівні управління належить оновити підходи до формування та 

конкурсного розподілу державного та муніципального завдання, що 

забезпечують виявлення та облік актуальних потреб громадян, у т.ч. 

розширення спектра послуг та формування сучасних критеріїв їх якості. 

Зростання частки педагогів дошкільних освітніх установ, які мають 

сучасну кваліфікацію, буде забезпечено через оновлення кваліфікаційних 

вимог і формування сучасних професійних стандартів, освітніх програм, 

програм підвищення кваліфікації та професійного супроводу; 

вдосконалення оплати праці з опорою на створення сучасної системи 

оцінки якості та результатів педагогічної роботи. 

Для якнайшвидшого впровадження зазначених інструментів 

необхідне створення «майданчика» для стажування педагогів і управлінців 

з метою освоєння ними інноваційних програм розвитку дошкільної освіти. 

Не менше двох таких майданчиків за державної підтримки має бути 

створено в кожному регіоні країни протягом найближчих п'яти років. З 

урахуванням можливого розширення числа таких майданчиків до 2022 р. 

на їх базі належить організувати стажування для абсолютної більшості 

працівників дошкільної освіти. 

На дошкільній стадії найважливішу роль у формуванні особистості 

відіграє сім'я. Увага батьків до сімейного виховання та навчання створює 

для дітей потужну «стартову платформу» для подальшого успішного 

отримання освіти і посідання гідного місця в суспільстві. З метою 

ефективної допомоги в розкритті потенціалу сім'ї у рамках перерахованих 

вище заходів і механізмів розвиватиметься система кваліфікованого 

педагогічного консультування батьків та сприяння сім'ям у навчанні, 

вихованні та розвитку дітей. 

Держава заохочуватиме ініціативи регіонів, інститутів 

громадянського суспільства із надання безкоштовної інформації молодим 

сім'ям про методи сімейного виховання та навчання в рамках створюваної 
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системи підтримки діяльності соціально-орієнтованих некомерційних 

організацій. Перехід до використання нових освітніх технологій і методів 

у школі буде забезпечений шляхом формування сучасних професійних 

стандартів діяльності педагогічних та управлінських кадрів і оновлення 

кваліфікаційних вимог (у тому числі в рамках підтримки створення та 

функціонування саморегулівних професійних організацій). Тут також 

належить зосередитися на підготовці та підвищенні кваліфікації 

педагогічних та управлінських кадрів:  

– оновити освітні програми бакалаврату, магістратури та додаткової 

освіти з педагогічних спеціальностей; 

– удосконалити професійну орієнтацію майбутніх учителів, у тому 

числі маючи на увазі прихід на педагогічну роботу тих громадян, які не 

мають базової педагогічної освіти, але люблять і уміють працювати з 

дітьми; 

– реорганізувати мережу педагогічних ВНЗ у сучасні організації та 

структури вищої професійної освіти, орієнтовані на широку гуманітарно-

педагогічну, інформаційно-комунікаційну та аналітико-управлінську 

підготовку; 

– створити мережу консультаційно-методичного супроводу 

професійної діяльності педагогів (у тому числі з використанням механізму 

мережевих професійних співтовариств). 

Також належить забезпечити подальше вдосконалення стандартів 

освіти, особливо в частині поновлення умов провадження освітньої 

діяльності. Ці умови повинні давати змогу використовувати в освітніх 

установах найсучасніші інноваційні освітні технології. 

При цьому буде забезпечено якісне підвищення ефективності 

використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій і в 

цих цілях – розширені функції шкільних і дитячих бібліотек, які 
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спонукають користувачів ефективно використовувати всі види інформації, 

включаючи електронні інформаційні ресурси. 

Необхідно розширити практику підтримки на конкурсній основі 

установ загальної освіти, які впроваджують інноваційні програми освіти, 

із забезпеченням цілеспрямованого формування, виявлення, апробації і 

подальшого розповсюдження передових методик викладання та кращої 

практики їх роботи, відповідальних завданням інноваційного розвитку в 

рамках розгортання системи створення регіональних інноваційних 

майданчиків. 

Також необхідно підтримати розвиток інфраструктури поглибленого 

і профільного навчання за програмами шкільної та додаткової освіти, у 

тому числі системи багатопрофільних і різнопрофільних шкіл старших 

класів, освітніх центрів, інтегруючи в загальну і додаткову освіту, а також 

надання можливості професійної та передпрофесійної підготовки 

(включаючи можливість присвоєння найбільш ефективним з них статусу 

президентських ліцеїв). Ключовою умовою забезпечення підтримки 

створення та розвитку таких шкіл буде забезпечення повноцінної 

доступності їх для обдарованих дітей із малозабезпечених сімей та 

віддалених і важкодоступних територій. 

Основними напрямами наданої підтримки стануть забезпечення 

сучасних умов організації освітнього процесу, в тому числі на основі 

використання новітніх інформаційних технологій, забезпечення для учнів 

широких можливостей для спільної, мережевої, проєктної діяльності та 

навчально-професійної комунікації з молодими дослідниками, включення 

їх у проєкти і дослідження, реалізовані ВНЗ, в тому числі через грантову 

підтримку конкретних проєктів та освітніх програм. 

Ця робота здійснюватиметься в тому числі в рамках програм 

створення та розвитку національних дослідницьких університетів. 
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Відповідні вимоги мають бути включені в перелік обов'язкових при оцінці 

ефективності діяльності провідних і дослідницьких університетів. 

 

 

Юрик Я.І., 

старший науковий співробітник  

відділу соціально-економічних проблем праці, 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 

м. Київ, Україна 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ: 

СОЦІОЛОГІЧНІ АКЦЕНТИ 

 

Збалансування обсягів та структури підготовки робітничих кадрів із 

потребами ринку праці залежить від ефективності діяльності системи 

професійної освіти і навчання (у контексті інноваційно зорієнтованих змін 

ринку праці), темпів створення організаційно-економічних передумов для 

становлення «економіки знань». Серед найбільш важливих напрямів 

реформування системи професійної (професійно-технічної) освіти, 

спрямованих на підвищення ефективності її діяльності в умовах 

інноваційних змін, слід відзначити такі: забезпечення чіткого розподілу 

повноважень з управління та фінансування у сфері професійно-технічної 

освіти; розширення автономії закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти у частині розроблення та впровадження навчальних програм; 

розроблення освітніх стандартів (за участі роботодавців); запровадження 

інноваційних технологій викладання та підвищення кваліфікації педагогів; 

розбудови державно-приватного та публічно-приватного партнерства на 

засадах співфінансування і спільного управління закладами професійно-

технічної освіти. Сучасний світ вимагає розширення меж компетентності 

кваліфікованих робітників у частині вмінь та навичок управління 

сучасним технологічним обладнанням, опанування нових видів продукції, 

освоєння суміжних професій, що потребує від освітніх закладів 
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модернізації існуючих та розроблення новітніх освітніх програм і 

стандартів. Соціальний діалог з усіма стейкхолдерами регіону з метою 

розширення кола користувачів освітніми послугами навчальних закладів у 

контексті залучення дорослого населення, підвищення кваліфікації 

зайнятого населення потребуватиме методичного, інституційного та 

ресурсного забезпечення, що і є перспективами для дослідження. 

Одним із напрямів мінімізації дисбалансів, зокрема освітньо-

професійних, на регіональних ринках праці є збалансування підготовки 

кадрів із потребами регіональної економіки, що ніяк не можливе без 

належного виявлення актуальних запитів економіки на кадри різної 

кваліфікації. Незважаючи на суттєву потребу роботодавців у заміщенні 

вакантних посад робітничих професій, випускники-слюсарі є на ринку 

найменш конкурентними. Роботодавці у пошуках робітників покладають 

мало сподівань на послуги центрів зайнятості і не використовують 

виключно такі інструменти. За результатами проведеного опитування1 в 

межах виконання проєкту «Модернізація системи професійно-технічної 

освіти для потреб регіонального ринку праці» роботодавці Запорізької 

області відзначили неефективність пошуку працівників через Державний 

центр зайнятості. 

Оцінюючи ситуацію на регіональному ринку праці, переважна 

більшість респондентів очікували, що найближчим часом кількість 

безробітних у Запорізькій області збільшуватиметься. Опитані особи були 

впевнені, що неможливість знайти роботу залежить від надмірно високих 

запитів пошукачів щодо рівня оплати праці, дуже актуальним це 

твердження було для роботодавців. У Запорізькій області зафіксовано 

достатньо високі патерналістські настрої особливо серед учнівської 

                                         
1 Соціологічне опитування учнів ПТНЗ, безробітного населення та роботодавців щодо ситуації на 

регіональному ринку праці, проведено в рамках проєкту «Модернізація системи професійно-технічної 
освіти для потреб регіонального ринку праці» ГО “УІСД імені О. Яременка” за участю ДУ “Інститут 

економіки та прогнозування НАН України”.  
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молоді: більшість респондентів вважали, що держава зобов’язана 

працевлаштувати усю молодь, яка досі ще не мала робочого місця. 

Водночас більшість, у цьому випадку переважали представники 

роботодавців, не схильна в усьому покладатися на державу. Респонденти 

були згодні, що працездатна людина виключно сама має відповідати за 

свій матеріальний добробут, а наявність вищої освіти та високої 

кваліфікації забезпечує можливість сьогодні знайти гідну роботу. 

Слід зазначити, що більша частина як учнівської молоді, так і 

безробітного населення хотіла би працювати у своєму регіоні. Однак серед 

учнів ПТНЗ більше, ніж серед безробітних, тих осіб, які планують виїхати 

за межі Запорізької області для пошуку роботи. За результатами 

опитування більша частина учнів ПТНЗ (56,6%) хотіла після закінчення 

навчального закладу працювати у своєму населеному пункті. В інших 

регіонах України планували працювати 13,5% опитаних учнів, на пошуки 

роботи у країнах ЄС націлено 18,6%, у країнах СНД – 3,5%, та в інших 

країнах світу – 8,2% опитаних молодих людей. Таким чином на виїзд за 

межі України налаштовано 30,3% сьогоднішніх учнів ПТНЗ Запорізької 

області, а виїхати за межі регіону планували 43,8% опитаних молодих 

осіб.  

Враховуючи, що на підготовку робітничих кадрів у професійно-

освітніх закладах області витрачаються кошти місцевого бюджету, 

питання працевлаштування молоді на підприємствах регіону є вкрай 

актуальним. Молодь – найбільш мобільна частина робочої сили, тому для 

збереження трудового потенціалу регіону слід підтримати позитивні 

настрої учнів ПТНЗ та спрямувати їх на регіональний ринок праці, 

окресливши для них перспективи працевлаштування на підприємствах 

Запорізької області. 

У мотивації та стимулюванні зайнятості кваліфікованих робітників, 

а також у створенні відповідних робочих місць роль підприємств є 
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визначальною. Так, за даними Запорізької обласної державної 

адміністрації, у 2018–2020 рр. за підтримки облдержадміністрації в 

Запорізькій області реалізовувалася та реалізовуватиметься низка 

масштабних інвестиційних проєктів, завдяки яким прогнозується 

створення нових робочих місць. Очікується розвиток альтернативної 

енергетики та створення «зелених» робочих місць, що потребує 

формування у робітників новітніх компетенцій.  

 

 

Яценко Л.Д., 

головний консультант відділу соціальної стратегії, 

Національний інститут стратегічних досліджень, 

м. Київ, Україна 

 

ПРОБЛЕМИ НЕУЗГОДЖЕНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА РИНКУ 

ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

 

Характерною особливістю сучасного розвитку є глибинні якісні 

перетворення, що охоплюють світову і національні економіки, обумовлені 

переходом від індустріальної до постіндустріальної стадії розвитку 

суспільства. Ці зміни засвідчують суттєве зростання ролі освіти в усіх 

сферах суспільного життя, в тому числі й у системі економіки знань. 

Здатність генерувати, оновлювати та ефективно використовувати 

інформацію, засновану на знаннях, значною мірою залежить від якості 

кадрового потенціалу країни і, в першу чергу, від кадрів інноваційного 

типу. Саме тому ключовими стратегічними чинниками інноваційно-

інтелектуального розвитку сучасної економіки світовою спільнотою 

визнано науку і освіту [1, 2]. 

Знання та інформація на сьогодні стають найціннішим ресурсом та 

фактором розвитку економіки. Промисловість у традиційному розумінні 

втрачає свої переваги у формуванні та реалізації людського та 



119 

інтелектуального потенціалів, натомість на перше місце виходить 

виробництво наукоємної продукції та сфера послуг (консалтингових,  

комп’ютерних, фінансових, інжинірингових тощо). Такі види діяльності 

потребують високоосвічених фахівців та кваліфікованих працівників, тому 

з’являються нові вимоги до освіти в частині формування новітніх 

компетенцій та навичок. Отже, ринок праці висуває нові вимоги до 

випускника вищого навчального закладу: високий рівень інтелектуальних, 

комунікативних, моральних якостей, що сприяє успішній самоорганізації 

діяльності. Тому сучасна система вищої освіти повинна сприяти вивченню 

новітніх знань, активізації креативного і творчого розвитку особистості з 

орієнтацією на цілеспрямоване персоналізоване формування професійної 

компетентності з мінімально можливими втратами. Разом із цим розвиток 

сфери прикладання праці має бути спрямованим на підвищення 

конкурентоспроможності економіки за рахунок перспективної 

переорієнтації на виробництво високотехнологічних товарів і послуг, що 

сприятиме становленню інноваційної моделі зайнятості, ефективному 

використанню освітнього потенціалу, підвищенню продуктивності праці 

та зростанню добробуту працюючого населення.   

В Україні проблеми якості формування та ефективності 

використання освітнього потенціалу пов’язані як з питаннями розвитку 

вищої освіти, так і з незавершеністю реформування практично усіх 

секторів економіки та узгодженістю пропозиції та попиту на ринку праці. 

Про наявність таких проблем свідчить офіційна статистика. Зокрема, 

невідповідність напрямів підготовки та кількості випускників інститутів, 

університетів та академій потребам ринку праці підтверджує той факт, що, 

незважаючи на високу потребу у кваліфікованих фахівцях з боку 

підприємств, багато випускників не можуть знайти застосування своїм 

умінням та знанням, що призводить до високого рівня безробіття серед 

осіб з вищою освітою. Так, за статистикою Держслужби зайнятості, у 2019 
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р. серед  зареєстрованих безробітних в Україні 49% мали вищу освіту.  

Рівень безробіття в останні п’ять років серед населення з повною вищою, 

базовою вищою та неповною вищою освітою перебував відповідно в 

межах 7,0–8,0%; 13,7–16,3% та 7,0–9,0% [3]. 

Наразі підготовка кадрів в Україні є неоптимальною, що не 

відповідає потребам вітчизняного ринку праці, про що свідчать нерідкі 

випадки звернень у центри зайнятості випускників ЗВО для 

перекваліфікації та їхнє працевлаштування не за фахом. Ці факти 

підтверджують необхідність синхронізації потреб ринку праці та ринку 

освітніх послуг. Так, за даними обстеження домогосподарств України з 

питань економічної активності, не за фахом працює 70% осіб з вищою 

освітою у сфері фізичних, математичних та технічних, 46% – біологічних, 

агрономічних та медичних наук, 76% – прикладних наук і техніки [3]. 

Основною причиною такої ситуації є незбалансованість структури 

підготовки фахівців із потребами економіки, збереження орієнтації ВНЗ на 

прийом та випуск за престижними (нетехнічними) спеціальностями. Саме 

ці спеціальності, на переконання абітурієнтів та їхніх батьків, є більш 

привабливими, незважаючи на те, що після закінчення навчання саме 

таким спеціалістам найважче знайти роботу і більшість з них у 

майбутньому поповнює лави безробітних або йде працювати не за фахом.  

Падіння престижу інженерної праці пов’язане насамперед із втратою 

матеріальної мотивації до інноваційної праці, що дестимулює молодь до 

активної участі у науковій та інноваційній діяльності в Україні та 

спонукає талановиту молодь до пошуку можливостей навчання та 

працевлаштування за кордоном. Так, за найвище оплачуваними 

інженерними професіями у 2019 р. середній заробіток інженера-

конструктора в галузі електротехніки чи наукового співробітника в галузі 

інженерної справи перебував на рівні представників найпростіших 

професій – комплектувальника проводів та шпаклювальника [3].  
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Причинами існуючих дисбалансів на ринку праці є інформаційна 

невизначеність перспектив ринку праці у професійному розрізі, 

доступність та зниження вимог до абітурієнтів при вступі у заклади вищої 

освіти, відсутність дієвих моніторингів її якості, в результаті чого вища 

освіта певною мірою втрачає функцію інструменту інвестування у 

людський капітал та підвищення індивідуальної конкурентоспроможності. 

Адже в нинішніх умовах, отримавши вищу освіту навіть за державний 

кошт, існує висока ймовірність бути зайнятим на робочих місцях, які 

вимагають рівня професійно-технічної підготовки, або взагалі поповнити 

лави безробітних.  

Принципові зміни в сучасному соціально-економічному розвитку 

вимагають значного підвищення творчого потенціалу і 

конкурентоспроможності випускників і пріоритетним чинником тут 

виступає вища освіта, насамперед її якість. У вітчизняному правовому 

полі якість вищої освіти визначається як відповідність результатів 

навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом 

вищої освіти та/або договором про надання освітніх послуг [4]. Фахівці 

виокремлюють основні елементи якості вищої освіти, зокрема: якість 

потенціалу вищої освіти, якість процесу отримання вищої освіти та якість 

результату вищої освіти  [5–7].  

Про результативність освіти свідчать дослідження співробітників 

Інституту соціології НАН України. Серед тих, хто відповів на запитання 

«Чи задоволені ви рівнем своєї освіти?», повністю задоволеними 

виявились 19% та скоріше задоволеними – 43%. Частина повністю 

незадоволених отриманою освітою становила 6% респондентів та скоріше 

незадоволених – 16% [8].    

Ситуація, що склалася в Україні, є суттєвим аргументом на користь 

посилення регулюючих функцій держави у вирішенні цієї проблеми 

шляхом: посилення взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг, що 
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потребує удосконалення механізму формування державного замовлення в 

системі вищої освіти; запровадження відповідальності освітніх установ за 

ефективність використання державних коштів; запровадження системи 

моніторингу працевлаштування випускників ЗВО в освітньо-

кваліфікаційному розрізі; диверсифікація фінансування вищих навчальних 

закладів; запровадження регулярного аналітичного дослідження 

професійних компетенцій, яких потребують ринок праці та сучасний 

роботодавець, та здійснення на його основі регулярного коригування 

змісту навчальних курсів та дисциплін у закладах вищої освіти. Для 

розширення можливостей працевлаштування осіб із вищою освітою 

необхідно: створення сприятливих умов для  розвитку  молодіжного  

підприємництва шляхом удосконалення наявної нормативно-правової  

бази та систематизації преференцій для молодих підприємців,  

формування підприємницьких навичок молоді, а також збільшення  

пропозиції робочих місць молодим людям для стажування та першої  

роботи; запровадження механізмів щодо мотивації роботодавців до 

працевлаштування молодих спеціалістів; запровадження стимулюючих 

механізмів для підприємницької ініціативи шляхом запровадження 

податкових стимулів та кредитів для молодих підприємців, поширення 

практики програм із державного кредитування для осіб, які  розпочинають  

власну справу тощо; створення сприятливих умов для розвитку 

поширених у світовій практиці нестандартних форм зайнятості.  

У процесі формування освітньої політики необхідно усвідомлювати 

закономірності сучасного постіндустріального розвитку, де вищій освіті 

відводиться визначальна роль. Державна політика має бути спрямована на 

те, щоб система вищої освіти була трансформована в дієвий чинник 

економічного зростання на інноваційній основі та зміцнення 

конкурентоспроможності держави. 
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