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Сьогодні заяви про перехід вітчизняної економіки до «інноваційної моделі 

розвитку», «постіндустріального суспільства», «наукоємної економіки», 

«економіки знань», представлені ледь не в кожній платформі економічного 
розвитку, однак у дійсності ж українська економіка розвивається в прямо 
протилежному по відношенню до зазначених орієнтирів, напрямі. Усе більше 
зростає сировинна складова економічного зростання, за згортання власне 
інноваційних компонентів. Витрачаються не відтворювальні ресурси, а 
відновлюваний інтелектуальний продукт усе більше мінімізується. Сучасна 
українська модель економіки представляє той випадок, коли виражений через ВВП 

економічний ріст знаходиться в анти зв’язку з економічним розвитком.  

Аналізуючи, індикативні показники конкурентоспроможності України в 
контексті розвитку людського капіталу також відмічаємо її низький рівень 
сприйнятливості до вимог інноваційної моделі розвитку [1]. Разом з тим, 

сучасний етап науково-технічної революції якісно змінив роль людини у 
виробництві, перетворивши її у вирішальний фактор останнього. Так, сьогодні 
понад 85% японських менеджерів на перше місце серед своїх завдань ставлять 
розвиток людських ресурсів, тоді як впровадження нових технологій – 45%, а 
просування на нові ринки – близько 20%. В США витрати на професійне навчання 
кадрів перевищують 100 млрд. дол. Близько 76% корпорацій з чисельністю 

персоналу понад 500 осіб мають програми підготовки та перепідготовки, а 30% 

усіх фірм США розглядають освітні витрати як інвестиції та неодмінну складову 
довгострокової економічної та конкурентної стратегії. Прикладом можуть 
слугувати такі американські корпорації як «Форд» та «Крайслер», які з середини 

90-х років минулого століття на професійно-технічну підготовку кадрів витрачали 

відповідно 25% і 35% своїх капіталовкладень. Одна лише фірма «Дженерал 
Електрік» щорічно інвестує в трудовий потенціал понад 100 млн. дол. У 



Великобританії витрати на проведення професійного навчання становлять 3,6% 

ВВП, у Франції середні витрати підприємств на підвищення рівня кваліфікації 
працівників становлять 3% фонду заробітної плати і продовжують зростати. 

Періодичність професійного навчання працівників у розвинених країнах складає 
не більше 3-х років (в Японії – 1–1,5 року) [2].  

Українські ж реалії в сфері професійної підготовки кадрів є далеко не 
оптимістичними. Сьогодні спостерігається суттєве відставання якості робочої сили 
від потреб сучасної економіки. Наразі лише 11% облікової кількості штатних 
працівників охоплюються системою професійної підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації персоналу. Витрати на професійне навчання кадрів на 
виробництві складають 1 – 2% від фонду заробітної плати, а періодичність 
підвищення кваліфікаційного рівня працівників становить у середньому 11 років. 

За незначних масштабів розвитку персоналу спостерігається й постійне 
скорочення чисельності працівників, навчених новим професіям, та 
працівників, які підвищили кваліфікацію. Зокрема, кількість охоплених 
навчанням новим професіям зменшилася загалом по економіці з 302,6 тис. осіб 

у 2007 р. до 230,0 тис. осіб у 2011 р. Причому найбільш суттєвим було 
скорочення їх чисельності в промисловості (рис. 1).  
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 Рис. 1. Динаміка навчання новим професіям та підвищення кваліфікації 
працівників, 2002 – 2011 рр., у % до облікової кількості штатних працівників, [3] 
 
Що стосується підвищення кваліфікації, то тут також спостерігається 

скорочення обсягів навчання з 1071,2 тис. осіб у 2007 р. до 978,4 тис. осіб у 



2011 р. Найбільший спад відбувся на підприємствах переробної промисловості, 
на яких зафіксовано падіння відповідного показника на 21% [3]. 

Як видно з представлених даних (рис. 2), у більшості випадків 
роботодавці віддавали перевагу професійній підготовці на виробництві (за 
виключенням сфери охорони здоров’я, надання комунальних послуг та сфери 

здійснення операцій з нерухомим майном, де значно переважає освоювання 
нових професій у навчальних закладах різних типів).  
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Рис. 2. Структура підготовки кадрів за місцем навчання та видами економічної 
діяльності, 2011 р., у % до облікової кількості працівників, які пройшли навчання, [3] 

 
Звичайно така форма є ефективнішою для формування знань, умінь і 

навичок, необхідних для виконання поточних виробничих завдань, коли зміст 
навчання може бути пристосований до потреб конкретного підприємства. 
Однак навчання безпосередньо на робочому місці в багатьох випадках 
неефективне для розвитку принципово нових знань, оскільки воно не дає 
можливості працівникові абстрагуватися від поточної ситуації на робочому 
місці та вийти за межі сталої трудової поведінки.  



Що стосується підвищення кваліфікації, то на підприємствах, які традиційно 
залучають працівників високого кваліфікаційного рівня віддавалась перевага формі 
навчання поза робочим місцем у навчальних закладах різних типів (рис. 3).  
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 Рис. 3. Структура підвищення кваліфікації за місцем навчання та видами 

економічної діяльності, 2011 р., у % до загальної кількості навчених працівників, [3] 
 

Зокрема, у сфері освіти питома вага зазначеної категорії навчених становила 
90,5%, в охороні здоров’я та соціальної допомоги – 93,1%, державному управлінні – 

81,6%. На робочому ж місці переважно підвищували кваліфікацію працівники, 
зайняті у промисловості (79,2% усіх навчених на виробництві). 

Таким чином, проведений аналіз засвідчив недостатній рівень обсягів 
професійної підготовки персоналу в Україні, що в свою чергу втримує 
конкурентоспроможність вітчизняної робочої сили на низькому рівні. 
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