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Анотація. В статті на основі методів професійного розвитку запропоновано механізм реалізації страте-

гії розвитку культурно-освітнього рівня населення регіону та обґрунтовано доцільність його впровадження.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Соціально-економічний розвиток країни багато 

в чому визначається культурно-освітнім рівнем 

населення, можливістю духовного розвитку та 

здобуття освіти. Це полягає в тому, що в умовах 

постін дустріального суспільства, де визначну 

роль мають результати науково-технічної револю-

ції, розвиток в будь-якій сфері життя призводить 

до посилення людського капіталу, високий рівень 

якого дозволяє економіці ефективно функціо-

нувати. Вочевидь, якість людського капіталу ви-

значається його культурно-освітнім рівнем. Так, 

доведено, що збільшення асигнувань на освіту на 

1 % веде до збільшення валового внутрішнього 

продукту країни на 0,35 %. Організація економіч-

ного співробітництва та розвитку дійшла висно-

вку, що якщо для жителів певної країни серед-

ньостатистичний термін навчання збільшується 

на рік, це підвищує валовий внутрішній продукт 

цієї держави на 3–6 % [1]. Крім того, висока про-

фесійно-освітня підготовка полегшує адаптацію 

фахівців до ринкового середовища, зокрема, в 

контексті формування доходів. Наявність вищої 

освіти у два рази знижує ризик бідності та в півто-

ра раза підвищує ймовірність отримання середніх 

доходів [2]. Таким чином, освіта, що відповідає 

сучасним потребам, та загальна культура є крите-

ріями якості життя населення. Звідси актуальним 

є завдання розробки не лише стратегії розвитку 

культурно-освітнього рівня населення, але, в пер-

шу чергу, механізмів реалізації стратегії розвитку 

культурно-освітнього рівня населення, наявність 

яких гарантує виконання зазначеної стратегії.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різні 

пропозиції вирішення проблем функціонуван-

ня стратегій розвитку культурно-освітнього рів-

ня населення як на рівні держави, так і регіону 

розробляються сучасними вітчизняними та за-

рубіжними вченими [3–6]. Проте в цих роботах 

проблеми розвитку культурно-освітнього рівня 

населення освітлені з різних позицій. Так, деякі 

вчені основну увагу приділяють формуванню ме-

ханізму культурної компоненти як основної скла-

дової особистого професіоналізму [3], інші вчені 

фокусуються на питаннях соціальних аспектів 

навчання в нових суспільних умовах і подальшого 

працевлаштування молодих фахівців [4–6].

Виділення невирішених раніше частин пробле-
ми. Для ефективної реалізації стратегії розвитку 

культурно-освітнього рівня населення необхідно 

розробити механізм, який би включав не лише пе-

релік заходів, але й описував послідовність реаліза-

ції цих заходів на кожному етапі стратегії.

Метою статті є розробка механізму реаліза-

ції стратегії розвитку культурно-освітнього рівня 

населення.

Виклад основного матеріалу. Культурно-освіт-

ній рівень населення має значний вплив на еконо-

мічний розвиток як країни, так і регіону. Так, куль-

турно-освітній рівень є одним з основних чинників 

конкурентоспроможності працівника на ринку 

праці. Саме конкурентні переваги працівника до-
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зволяють отримувати йому гідний рівень оплати 

праці та уникнути безробіття. Для країни еконо-

мічними наслідками безробіття є недовироблення 

валового внутрішнього продукту (ВВП), для регіо-

ну — валового регіонального продукту (ВРП).

Проаналізуємо наведену закономірність між 

розвитком культурно-освітнього рівня населення 

та економічним розвитком за допомогою показ-

ників випуску фахівців, доходу населення, рівня 

безробіття та ВВП у розрахунку на одну особу.

В Україні у 2010/2011 н. р. випущено 111,0 

тис. фахівців з вищих навчальних закладів І–ІІ рів-

нів акредитації та 543,7 тис. фахівців з вищих нав-

чальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, що на 

3 % менше та на 3 % більше ніж у 2009/2010 н. р. 

відповідно. Кількість аспірантів та докторантів у 

2010/2011 н. р. більше на 2 % та 7 % ніж у 2009/2010 

н. р. та досягла 34653 осіб та 1561 осіб відповідно [7].

Доходи населення України у 2011 р. скла-

ли 1251005 млн. грн., що на 13,6 % більше ніж у 

2010 р. за темпом зростання реальної заробітної 

плати 8 % [8].

Кількість зареєстрованих безробітних в Укра-

їні визначається за методологією Міжнародної 

організації праці та згідно з чинним законодав-

ством [9]. Більш об’єктивним для аналізу соці-

ально-економічного розвитку регіону є перший 

підхід, оскільки він показує реальний рівень без-

робіття, що визначається на основі обстежень на-

селення з проблем зайнятості, які проводяться 

з місячною періодичністю органами державної 

статистики на основі вибіркового методу спосте-

реження. Підсумки опитування поширюються на 

всю чисельність населення певного віку. У 2011 р. 

найбільший рівень безробіття спостерігався серед 

населення у віці 15–24 роки і складав 18,6 %. За 

рівнем безробіття друге місце посідає вікова група 

25–29 років (9,2 %). Приріст безробіття у 2011 р. 

порівняно з 2010 р. спостерігався лише у віковій 

групі 15–24 роки (5 %). Для порівняння можна 

відмітити, що у вікових групах 30–34 років, 35–39 

років, 40–49 років та 50–59 років рівень безробіт-

тя населення у відсотках до кількості обстежено-

го населення у 2011 р. складав 7,3 %, 6,4 %, 5,1 %, 

0,1 % відповідно, що на 7 %, 6 %, 6 % та 4 % відпо-

відно нижче, ніж у 2010 р. [9].

ВВП у розрахунку на одну особу у відсотках 

до попереднього року з 2000 р. вагався з 103 % до 

112 %, окрім 2009 р., коли темп зниження склав 

15 %. У 2010 р. ВВП у розрахунку на одну особу у 

відсотках до попереднього року склав 104,1 % [10].

Таким чином, аналізуючи наведені статис-

тичні дані, можна зробити висновок, що збіль-

шення безробіття серед молоді на фоні позитив-

ної динаміки показників економічного розвитку 

пояснюється тим, що молоді фахівці — випускни-

ки вищих навчальних закладів є незатребуваними 

на ринку праці.

Причиною незатребуваності молодих фахів-

ців є недолік професійного досвіду та відсутність 

чіткої професійної визначеності, що призводить 

до того, що молодих фахівців в останню чергу 

приймають на роботу за наявності вакантних по-

сад і першими скорочують під час зниження обся-

гів виробництва. Крім того, у процесі вибору про-

фесії та пошуку місця роботи молода людина не 

усвідомлює вимог ринку праці, характер та зміст 

обраного напрямку діяльності.

Наслідками безробіття української молоді є 

необґрунтовано низька заробітна плата, ненормо-

ваний робочий час і диференціація праці внаслідок 

складності працевлаштування та поглиблення бід-

ності молодих сімей, що спричиняє розлучення, 

зниження народжуваності, алкоголізм і т. ін.

Вирішити вказані проблеми можна за допо-

могою розробки нових пріоритетів у галузі пра-

цевлаштування та підготовки кадрів за рахунок 

перебудови освітньої діяльності сучасних учбових 

закладів з орієнтацією на розвиток професійних 

схильностей та потреб роботодавця.

Таким чином, найвищий рівень безробіття 

серед молоді є щонайгострішою соціально-еко-

номічною проблемою та загрозою для економіч-

ного розвитку країни. Звідси постає необхідність 

при формуванні стратегії розвитку культурно-

освітнього рівня населення основну увагу приді-

ляти розвитку професійного рівня культури мо-

лодих фахівців.

В якості одного зі шляхів розвитку професій-

ного рівня культури можна запропонувати роз-

робку та вживання заходів з адаптації студентів до 

вимог ринку праці. Тут необхідно відзначити, що 

розвиток професійного рівня культури в межах  

реалізації стратегії розвитку культурно-освітнього 

рівня полягає в тому, що заходи мають бути на-

правлені не на вдосконалення існуючих знань сту-

дентів, а на самі знання, тобто можливість появи 

поведінкових якостей і здібностей, необхідних для 

вирішення задачі адаптації до потреб роботодавців.

Розробляти механізм розвитку професійного 

рівня культури пропонується на регіональному 

рівні, оскільки для кожного регіону притаманні 

власні риси соціально-економічного розвитку.

Побудова механізму реалізації стратегії роз-

витку культурно-освітнього рівня населення ре-

гіону має проводитися відповідно до наступних 

принципів [11]:

— усі цілеспрямовані дії, що направлено на 

створення внутрішніх умов для розвитку куль-

турно-освітнього рівня населення регіону, мають 

здійснюватися скоординовано та синхронно;

— управління розвитком культурно-освіт-

нього рівня населення регіону має ґрунтуватися 

на адміністративних (накази, розпорядження, 

посадові інструкції, регламенти роботи тощо) 

правилах;
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— витрати, пов’язані з розвитком культур-

но-освітнього рівня населення регіону, повинні 

ретельно обґрунтовуватися та бути економічно 

виправданими.

Відповідно до зазначених принципів під ме-

ханізмом реалізації стратегії розвитку культурно-

освітнього рівня населення регіону розуміється 

послідовність етапів професійного становлення 

особистості шляхом впровадження методів про-

фесійного розвитку з метою адаптації молодого 

фахівця до вимог ринку праці.

Існує достатня кількість підходів до визна-

чення послідовності професійного становлення 

особистості, але найбільш повно цей процес відо-

бражено в [12], де виділено наступні етапи:

1) формування професійних намірів: усвідом-

лений вибір особою професії на основі своїх інди-

відуально-психологічних особливостей;

2) професійна підготовка або навчання: осво-

єння системи професійних знань, умінь і навичок, 

формування професійно важливих якостей особи, 

схильність та інтерес до майбутньої професії;

3) професіоналізація або професійна адапта-

ція: входження й освоєння професії, професійне 

самовизначення, набуття професійного досвіду;

4) майстерність, часткова або повна реаліза-

ція особи в професійній діяльності: якісне, творче 

виконання професійної діяльності.

Відповідно до наведених етапів професійне 

становлення починається з формування профе-

сійних намірів, які є рівнодійними багатьох чин-

ників: престижу професії, потреби суспільства, 

впливу сім’ї, засобів інформації та ін. Важливу 

роль у виборі професії грає спрямованість особи 

на певний предмет праці, яка виявляється в інте-

ресах, захопленнях. Друга стадія — це, перш за 

все, навчання у вищому учбовому закладі. Основ-

ними психологічними новоутвореннями на тре-

тьому етапі є професійна спрямованість, профе-

сійно-етичні ціннісні орієнтації, духовна зрілість, 

готовність до професійної діяльності. На остан-

ньому етапі професійно важливі якості особи ін-

тегруються в індивідуальний стиль діяльності.

Але необхідно відмітити, що наведені етапи 

містять в собі протиріччя, які полягають в тому, 

що професійна визначеність, під якою розуміється 

процес виявлення здібностей, інтересів, придат-

ності та інших чинників, що впливають на вибір 

професії та визначають професійне покликання, 

може формуватися лише на підґрунті професій-

ного досвіду. У свою чергу, професійним досвідом 

можна назвати лише той період роботи, тривалість 

якого дозволяє людині осмислити отримані досяг-

нення та невдачі, зробити висновки, які стануть 

невід’ємною частиною подальшого професіона-

лізму. Наявність професійного покликання, під-

кріплена отриманим досвідом, є заставою того, що 

молодь буде зажаданою на ринку праці.

Тому під час розробки механізму реалі-

зації стратегії розвитку культурно-освітнього 

рівня населення регіону необхідно враховува-

ти той факт, що для адаптації студента до ви-

мог ринку праці другий та третій етапи мають 

здійснюватися ще під час навчання, а четвертий 

етап реалізації особи в професійній діяльності 

необхідно доповнити процесом безперервного 

навчання протягом життя.

Відповідно до рівнів освіти розвивати про-

фесійну культуру населення регіону можна на 

рівні загальноосвітніх навчальних закладів, про-

фесійно-технічних та вищих навчальних закладів. 

Кожному з цих закладів притаманні власні задачі. 

У школах має виконуватися навчально-виховний 

процес, у результаті якого учень набуває знання, 

ідентифікує себе як особистість та вирішує пи-

тання щодо подальшого навчання. У професій-

но-технічних навчальних закладах здійснюється 

підготовка кваліфікованого робітника протягом 

навчального процесу та студентської практики. У 

вищих навчальних закладах до навчального про-

цесу та студентської практики додається наукова 

діяльність. Звідси є логічним перший етап про-

фесійного становлення особистості здійснювати 

у загальноосвітніх навчальних закладах, другий 

та третій — у професійно-технічних та вищих на-

вчальних закладах, третій та четвертий — протя-

гом професійної діяльності людини.

Метою першого етапу формування про-

фесійних намірів є організація системи профе-

сійної орієнтації та виявлення співвідношення 

професійних намірів випускників з можливістю 

їх фактичної реалізації. Метою другого етапу є 

підвищення рівня якості освітніх послуг за раху-

нок розробки заходів зі стимулювання студентів 

на досягнення високих результатів у навчанні та 

професійній діяльності, творчих здобутків. Ме-

тою третього етапу є розвиток властивостей та 

якостей особи, необхідних для кваліфікованого 

виконання професійної діяльності. На четверто-

му етапі в якості мети виступає становлення осо-

бистості та індивідуальності професіоналу.

Щодо заходів кожного етапу, то тут необхідно 

відмітити, що на першому етапі доцільним є роз-

робка заходів, направлених на аналіз відповідності 

професійних планів випускників та їх особистих 

здібностей, на другому етапі — створення органі-

заційної структури системи менеджменту якості 

учбових закладів, на третьому етапі — активізація 

процесу зацікавленості у співпраці між учбовим 

зак ладом та роботодавцями, на четвертому — на-

дання можливості дистанційного навчання.

Таким чином, заходи, які сприяють профе-

сійному розвитку, для кожного етапу механізму 

реалізації стратегії розвитку культурно-освітнього 

рівня населення регіону можна навести у вигляді 

схеми (рис. 1).
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Як можна бачити з рис. 1, перший та другий 

етапи можуть здійснюватися лише під час навчан-

ня, а четвертий — під час праці. Щодо третього ета-

пу, то, як можна бачити з рис. 1, професійна адап-

тація повинна починатися ще під час навчання та 

продовжуватися протягом перших років праці.

На сьогоднішній день єдиним видом діяльнос-

ті, що дозволяє залучати студента до практичної 

роботи, що, у свою чергу, сприяє його професійній 

адаптації, є студентська практика. Зміст практики 

визначається програмами за її видами: учбова, ви-

робнича, переддипломна та ін. Згідно до Наказу 

Міністерства освіти України «Про затвердження 

Положення про проведення практики студентів 

вищих навчальних закладів України» та методич-

них документів ВНЗ практика як елемент учбо-

вого процесу проводиться з метою закріплення і 

розширення знань, отриманих студентами у ВНЗ, 

придбання необхідних практичних навичок робо-

ти за фахом в умовах виробництва, опанування пе-

редових методів технології та праці. У процесі про-

ходження практики студенти вчаться самостійно 

відбирати і систематизувати інформацію в ме жах 

поставлених перед ними завдань, застосовувати 

отримані знання, вивчати технологію та устатку-

вання, що використовуються в межах конкретного 

виробництва, розвивати навички роботи в колек-

тиві, здійснювати самоконтроль [13].

Можна бачити, що наведені завдання ніяким 

чином не дозволяють студенту здобути професій-

ний досвід та визначити свою професійну орієнта-

цію. Крім того, останні зміни в Наказі Міністерства 

освіти України «Про затвердження Положення про 

проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України» було здійснено у 1994 р.

Звідси доцільним є наступна пропозиція: за-

ходи з адаптації студентів до вимог ринку праці 

здійснювати під час проведення практики, для 

чого необхідно доповнити мету та зміст практики 

та розширити бази практики, залучаючи до цьо-

го процесу потенційних роботодавців не на рівні 

особистих домовленостей, а згідно до регіональ-

них стратегій розвитку.

Пропозиції щодо доповнення мети прове-

дення практики студентів вищих навчальних за-

кладів України наведено в табл. 1.

Рис. 1. Механізм реалізації стратегії розвитку 

культурно-освітнього рівня населення регіону

Таблиця 1

Мета проведення практики студентів 
вищих навчальних закладів України

№ Мета практики Заходи

1.

Оволодіння студентами 

сучасними методами, 

формами організації та 

знаряддями праці в га-

лузі їх майбутньої про-

фесії (згідно із чинним 

законодавством) 

Розширення баз прак-

тики 

2.

Здобуття досвіду з 

розв’язання поставленої 

проблеми за матеріала-

ми діяльності конкрет-

ної організації (підпри-

ємства) із застосуванням 

методів аналізу

Розробка та реалізація 

спільних проектів, до-

сліджень 

3.

Формування у студен-

тів, на базі одержаних 

у вищому навчальному 

закладі знань, професій-

них умінь і навичок для 

прийняття самостійних 

рішень під час конкрет-

ної роботи в реальних 

ринкових і виробничих 

умовах (згідно із чинним 

законодавством) 

Збільшення загального 

періоду проходження 

практики до 9 місяців

4.

Формування психоло-

гічної оцінки отримано-

го досвіду

Оцінка керівниками 

практики результатів її 

проходження з типо-

логізацією основних 

ситуацій

5.

Подальше працевла-

штування випускника 

за умови успішного 

проходження практики

Складання угод між 

учбовим закладом та 

роботодавцями

Як можна бачити з табл. 1, перша та друга 

мета практики відповідають нормам чинного за-

конодавства, але не завжди досягаються, оскільки 

підприємства не прагнуть до співпраці з вищими 

навчальними закладами унаслідок того, що сту-

дент працюватиме на підприємстві не більше 1 мі-

сяця. Звідси пропонується активізувати доцільність 

проведення практики за рахунок поширення баз 

практики та збільшення загального періоду її про-

ходження. Крім того, підвищенню зацікавленості 

підприємств у залучанні студентів сприятиме роз-

робка та реалізація спільних проектів та досліджень, 
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які дозволять студентам здобути досвід з рішення 

поставлених керівництвом підприємств конкрет-

них проблем. Щодо адаптації студентів до вимог 

ринку праці та подальшого їх працевлаштування, то 

пропонується впроваджувати заходи, які б сприяли 

формуванню психологічної оцінки отриманого до-

свіду та, за умови успішного проходження практи-

ки, подальшому працевлаштування випускника.

Висновки. Запропонований механізм реа-

лізації стратегії розвитку культурно-освітньо-

го рівня населення регіону, що ґрунтується на 

методах професійного розвитку та етапах про-

фесійного становлення особистості, дозволяє 

адаптувати студента до вимог ринку праці, що 

сприятиме зниженню безробіття серед молоді, 

та, як слідство, зростанню доходів населення і 

валового регіонального продукту.
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