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цьому контексті і треба розглядати роль 
держави та ТНК у глобалізованому світі. 

Сучасні ТНК характеризуються досить са-
мостійною і вагомою роллю в глобальній 
економіці та політиці. ТНК і національні дер-
жави зрівнюються за потенціалом та ступе-
нем впливу. Але занепокоєність викликає те, 
що сьогодні в рамках нового світового еко-
номічного порядку закладаються основи, які 
підривають роль національних держав. Для 
боротьби проти відповідних тенденцій, як 
правило, пропонується створення транснаці-
ональних політичних рухів та інститутів, до-
сить впливових для обмеження влади транс-
національних корпорацій. Це, безумовно, 
важливо й корисно. Але важливіше зрозуміти 
інше. Джерелом могутності ТНК є їх союз і 
взаємодія із сильною та дієздатною націона-
льною державою, а відтак, транснаціональні 
політичні рухи та інститути не здатні функці-
онувати ефективно самі по собі, без опори 
на національні інтереси держав, особливо 
тих, які для транснаціональних капіталів є 
об’єктом експансії й експлуатації. 

IV. Висновки 
З огляду на закономірності глобалізації 

світу, появу нових суб’єктів світової економі-
ки та геополітики, нових центрів сили, особ-
ливості їх взаємодії і балансу недоцільно 
говорити про якесь неминуче послаблення 
ролі держави, зведення її до “компактного і 
недорогого” апарату контролю та нагляду за 
дотриманням загальноприйнятих правил. У 
нових умовах формуються і нові реалії, а 
отже, виникає інше середовище для функці-
онування національних держав. Держава 
стає наймогутнішим та найвідповідальнішим 
суб’єктом представництва й захисту націо-
нальних інтересів країни перед лицем поки 

що єдиної глобальної держави – консолідо-
ваного Заходу, а також існуючих регіональ-
них союзів та асоціацій і ТНК. Від усвідом-
лення реалій цього нового світопорядку за-
лежить і місце держави в нових світових 
ієрархіях, і її здатність захищати свій полі-
тичний та економічний суверенітет, і мож-
ливість справляння впливу на міжнародні та 
внутрішньополітичні процеси. Для України 
це особливо актуально у зв’язку з її особли-
вим геополітичним положенням та своєрід-
ністю історичного розвитку. Українська дер-
жава має стати головним суб’єктом і гаран-
том національного суверенітету, національ-
них інтересів, національного розвитку. 

Література 
1. Дєгтяр А.О. Підвищення ефективності 

державно-управлінських рішень щодо 
розв’язання демографічних проблем в 
Україні / А.О. Дєгтяр, Д.В. Карамишев // 
Актуальні проблеми державного управ-
ління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во Хар-
РІ НАДУ “Магістр”, 2006. – № 2 (29). – 
Ч. 2. – С. 16–24. 

2. Роик В.Д. Социальная модель государс-
тва: опыт стран Европы и выбор совре-
менной России / В.Д. Роик // Социальный 
вестник. – 2006. – № 1–2. – С. 104–117. 

3. Соціальні трансформації: міжнародний 
та вітчизняний досвід : монографія / 
[В.М. Новіков, Н.П. Сітнікова]. – К. : Інсти-
тут економіки, 2003. – 253 с. 

4. Скуратівський В.А. Соціальна політика : 
навч. посіб. для слухачів, аспірантів, док-
торантів спеціальності “Державне управ-
ління” / В.А. Скуратівський, О.М. Палій, 
Е.М. Лібанова. – 2-е вид., доп. та пере-
робл. – К. : Вид-во УАДУ, 2003. – 364 с.

УДК 351.83 (477) 

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА ПІДГОТОВКУ СПЕЦІАЛІСТІВ 
З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ЯК ЗАСІБ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗВИТКУ  
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ 

Мороз В.М. 
кандидат наук з державного управління, доцент 

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” 
 

Annotation 
The article presents an analysis of the exist-

ing system of state order for training specialists 
with higher education in the context of its per-
formance on the process of formation, use and 
development of labor resources. This article con-
tains suggestions for improving areas of state 
order for training specialists with higher educa-
tion as a mean of state regulation. 

Анотація 
У статті викладено результати аналізу 

існуючої системи державного замовлення 
на підготовку спеціалістів з вищою освітою в 
контексті її ефективності щодо процесу фо-
рмування, використання та розвитку трудо-
вого потенціалу країни. Надано пропозиції 
щодо напрямів удосконалення системи дер-
жавного замовлення на підготовку спеціалі-
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стів з вищою освітою як засобу державного 
регулювання. 
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І. Вступ 
В умовах глобалізації та посилення кон-

куренції у світовому економічному просторі 
загострюється проблема формування, відт-
ворення та використання трудового потен-
ціалу. За результатами досліджень Світово-
го банку, проведених у 192 країнах, на тру-
довий потенціал припадає 64% загального 
багатства країн [1]. Трудовий потенціал сус-
пільства визначається характером форму-
вання та реалізації здатності до праці кож-
ної особи і значною мірою залежить від 
професійного вибору та успішності здобуття 
або зміни професії. 

Загальна тенденція до скорочення кількіс-
ної компоненти трудового потенціалу країни в 
поєднанні з розбалансованістю процесів відт-
ворення робочої сили спонукає суспільство до 
вдосконалення існуючих механізмів держав-
ного управління в контексті підвищення ефек-
тивності використання наявного трудового 
потенціалу країни. Пошук шляхів активізації 
резервів праці відбувається в умовах макрое-
кономічної кризи та значного погіршення рівня 
життя населення держави. Кризова соціаль-
но-економічна ситуація в країні кардинально 
змінює умови відтворення і функціонування 
людини. Це виявляється в погіршенні медико-
демографічних параметрів трудового потен-
ціалу, активізації процесів трудової міграції, 
безповоротній втраті освітнього, професійно-
кваліфікаційного та мотиваційого потенціалів 
тощо. 

У цих умовах постановка та вирішення 
проблеми підвищення ефективності викори-
стання трудового потенціалу потребує гли-
боких змін у формах і методах державного 
управління. Однім з напрямів підвищення 
ефективності використання трудового поте-
нціалу країни має стати оптимізація держа-
вних зусиль щодо формування, розвитку та 
використання якісної компоненти трудового 
потенціалу. У цьому контексті особливої 
ваги набуває питання інтенсивного розвитку 
психофізіологічної, освітньо-професійної та 
соціально-мотиваційної компоненти трудо-
вого потенціалу. Результативність цього 
процесу значною мірою залежить від рівня 
ефективності державного фінансування 
вищої освіти, зокрема через механізм дер-
жавного замовлення на підготовку фахівців. 
Крім того, державне замовлення як один із 
засобів державного регулювання суспільно-

економічних процесів має забезпечувати 
економічну результативність витрат держа-
ви на професійну освіту. Таким чином, фо-
рмування і розміщення державного замов-
лення на підготовку спеціалістів з вищою 
освітою може розглядатися як елемент сис-
теми заходів щодо підвищення якісних ха-
рактеристик трудового потенціалу та ефек-
тивності їх використання. 

Сутність, методологічні засади та різно-
манітні аспекти державного управління роз-
крили у своїх працях Г. Атаманчук, І. Ба-
чило, В. Бакуменко, Л. Зайцева, В. Киричук, 
В. Князєв, Б. Курашвiли, О. Луньов, В. Ма-
линовський, Н. Нижник, В. Ребкало, Ю. Ти-
хомиров, В. Токовенко та багато інших. 
Проблеми підвищення ефективності дер-
жавного управління розглядали Ю. Бажал, 
О. Кілієвич, О. Мертенс, О. Романюк, В. Цвєт-
ков, В. Шаповал та інші вчені. 

Питання державного управління у сфері 
освіти України стали предметом досліджен-
ня порівняно недавно. Так, різні аспекти цієї 
проблеми вивчали С. Жарая, С. Калашни-
кова, В. Луговий, В. Майборода, С. Май-
борода та інші. 

Соціально-економічні аспекти праці та 
зайнятості, зовнішніх трудових міграцій у 
межах національного, регіональних та лока-
льних ринків праці досліджуються Д. Бо-
гинею, В. Онікієнком, Е. Лібановою, О. Гріш-
новою, С. Бандуром, О. Балакіревою, І. Пе-
регудовою, О. Малиновською, І. Прибитко-
вою та багатьма іншими науковцями. 

В українській та російській теорії і прак-
тиці вивченню проблем економічної ефек-
тивності освіти, витрат на неї та проблем 
людського капіталу присвятили свої праці 
такі вчені, як В. Марцинкевич, С. Струмілін, 
В. Жамін, Є. Жильцов, В. Комаров, С. Кос-
танян, В. Розов, В. Усанов, В. Щетинін, В. Алек-
сандрова, Й. Бескид, Б. Данилишин, Г. Дмит-
ренко, М. Карлін, К. Корсак, В. Мортиков та ін. 

Серед зарубіжних науковців проблемами 
економічної ефективності освіти займалися 
представники теорії людського капіталу 
Т. Шульц, Г. Беккер, Г. Боуен, Л. Туроу, П. Ро-
мер, Р. Барро, Е. Денісон та інші. 

Разом з тим порівняно велика кількість 
наукових досліджень не тільки не вирішила 
проблему ефективності державного управ-
ління процесом формування, розвитку та 
використання трудового потенціалу, а й зу-
мовила виникнення нових напрямів наукової 
думки про особливостей формування, вико-
ристання та розвитку трудового потенціалу 
країни. Отже, дослідження питань щодо ос-
новних напрямів, форм і методів державно-
го впливу на ефективне використання тру-
дового потенціалу країні в контексті реалі-
зації його якісного компонента потребує по-
дальших наукових пошуків. 
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Зміна якісних та кількісних характеристик 
трудового потенціалу як рефлексія на стан 
розвитку суспільно-економічних відносин у 
країні потребує впровадження постійно дію-
чої системи державного моніторингу ефек-
тивності використання трудового потенціа-
лу. Одним із напрямів діяльності органів 
державної влади в рамках такої системи є 
пошук факторів, що стримують використан-
ня наявних потенцій трудового потенціалу 
країни. Ці потенції, як правило, містяться у 
межах якісних характеристик трудового по-
тенціалу. 

Результат від їх реалізації, на відміну від 
реалізації можливостей, що містяться у ме-
жах кількісних характеристик, може бути 
отриманий державою у порівняно короткий 
термін. На нашу думку, існуюча система 
формування та розміщення державного за-
мовлення на підготовку спеціалістів з ви-
щою освітою не забезпечує ефективного 
використання якісного компонента трудово-
го потенціалу випускників ВНЗ, що познача-
ється на результативності державного управ-
ління в цілому. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – здійснити аналіз існуючої 

системи державного замовлення на підго-
товку спеціалістів з вищою освітою в кон-
тексті її ефективності щодо процесу форму-
вання, використання та розвитку трудового 
потенціалу країни. 

Предметом дослідження обрано існуючу 
систему державного замовлення на підгото-
вку спеціалістів з вищою освітою як засіб 
державного регулювання процесу форму-
вання, використання та розвитку трудового 
потенціалу країни. 

ІІІ. Результати 
Відповідно до Постанови Кабінету Мініст-

рів України “Про Порядок формування та 
розміщення державних замовлень на поста-
вку продукції для державних потреб і конт-
ролю за їх виконанням” від 29.02.1996 р. 
№ 266, формування державного замовлен-
ня, у тому числі й з підготовки фахівців, нау-
ково-педагогічних та робітничих кадрів, пок-
ладається на Міністерство економіки України 
[2]. Разом з тим п. 5.1 цієї Постанови Кабіне-
ту Міністрів України передбачає можливість 
затвердження державного замовлення щодо 
підготовки фахівців, науково-педагогічних та 
робітничих кадрів (разом з іншими пріорите-
тними напрямами: розроблення новітніх тех-
нологій у сфері науки і техніки та забезпе-
чення розвитку матеріально-технічної бази 
науки; підвищення кваліфікації, перепідгото-
вка та підготовка кадрів) окремими рішення-
ми Кабінету Міністрів України. 

Алгоритм формування та розміщення 
державних замовлень Міністерством еко-
номіки України має такий загальний вигляд: 

1) опрацювання поданих потенційними 
державними замовниками пропозицій та 
визначення обсягів продукції, необхідної 
для державних потреб у наступному році, та 
загальної суми коштів для її закупівлі; 

2) включення зведених показників обся-
гів проекту державного замовлення до про-
екту Державної програми економічного і со-
ціального розвитку України; 

3) формування проекту державного за-
мовлення на поставку продукції для держа-
вних потреб, виходячи зі схвалених Кабіне-
том Міністрів України проектів Державного 
бюджету України та Державної програми 
економічного і соціального розвитку України 
(разом з державними замовниками); 

4) після затвердження Верховною Радою 
України Державного бюджету України вне-
сення до проекту державного замовлення 
необхідних змін і уточнень, які подаються на 
розгляд Мінфіну (разом з державними за-
мовниками); 

5) погоджування проекту державного за-
мовлення з Мінфіном і у двомісячний термін 
з дня набрання чинності Законом України 
про Державний бюджет України, подання 
його разом з пропозиціями щодо визначен-
ня державних замовників Кабінету Міністрів 
України на затвердження. 

Відповідно до ст. 12 Закону України “Про 
освіту”, виконання завдань щодо форму-
вання та розміщення державного замов-
лення на підготовку спеціалістів з вищою 
освітою покладено на Міністерство освіти і 
науки України (міністерства і відомства 
України, яким підпорядковані навчальні за-
клади) [3]. Статтею 18 Закону України “Про 
вищу освіту” від 17.01.2002 р. № 2984-III 
визначено, що у сфері вищої освіти форму-
вання та розміщення державного замов-
лення на підготовку фахівців з вищою осві-
тою здійснюється спеціально уповноваже-
ним центральним органом виконавчої влади 
в галузі освіти і науки [4]. За логікою змісту 
Положення про Міністерство освіти і науки 
України, затвердженого Постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 19.12.2006 р. 
№ 1757 [5], таким центральним органом ви-
конавчої влади у галузі освіти і науки є Міні-
стерство освіти і науки України (МОН). Так, 
відповідно до п. 4 цього Положення, МОН 
України разом з Мінекономіки щороку фор-
мує та доводить до відома навчальних за-
кладів, що належать до сфери управління 
МОН, державне замовлення на підготовку 
фахівців, науково-педагогічних та робітни-
чих кадрів, підвищення кваліфікації та пере-
підготовку кадрів (післядипломна освіта) 
для державних потреб. Відповідно до струк-
тури МОН України та розподілу обов’язків 
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між основними підрозділами робота щодо 
формування обсягів і структури підготовки 
фахівців з вищою освітою покладена на Де-
партамент вищої освіти [6]. 

Формування обсягів державного замов-
лення на підготовку та випуск фахівців з 
вищою освітою здійснюється МОН України 
на підставі подання керівників вищих навча-
льних закладів I–IV рівнів акредитації, які 
підпорядковані МОН України. Організація 
цього процесу відбувається, як правило, в 
контексті роз’яснень МОН, які подаються у 
відповідному листі. Наприклад, у 2010 р. 
такі роз’яснення наведені у Листі МОН Укра-
їни “Щодо формування пропозицій до обся-
гів державного замовлення на 2010 рік” від 
30.12.2009 р. № 1/9-928 [7]. 

Обсяги державного замовлення на підго-
товку спеціалістів за освітньо-кваліфікацій-
ними рівнями формується відповідно до пе-
реліків, затверджених постановами Кабінету 
Міністрів України. Наприклад, обсяги прийому 
бакалаврів формуються за переліком, за-
твердженим Постановою Кабінету Міністрів 
України “Про перелік напрямів, за якими здій-
снюється підготовка фахівців у вищих навча-
льних закладах за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем бакалавра” від 13.12.2006 р. № 1719 
[8]; обсяги прийому та випуску спеціалістів, 
магістрів, а також випуск бакалаврів за пере-
ліком, затвердженим Постановою Кабінету 
Міністрів України “Перелік напрямів та спеціа-
льностей, за якими здійснюється підготовка 
фахівців у вищих навчальних закладах за від-
повідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” 
від 24.05.1997 р. № 507 [9]. 

При формуванні проектних показників 
прийому до вищих навчальних закладів за 
кошти державного бюджету у 2010 р. МОН 
України радить керівникам вищих навчаль-
них закладів I–IV рівнів акредитації прийняти 
до уваги: прогнозоване зменшення кількості 
випускників загальноосвітніх шкіл; регіональ-
ні потреби у фахівцях з вищою освітою; від-
повідність регіональних ринків освітніх послуг 
та ринків праці; факт перевиробництва підго-
товки фахівців з окремих напрямів підготовки 
і спеціальностей; ускладнення з працевлаш-
туванням випускників. Крім того, проектні 
показники обсягів прийому на навчання та 
випуску фахівців у 2010 р. слід погодити з 
відповідним суб’єктами владних відносин – 
Міністерством освіти і науки Автономної Ре-
спубліки Крим, управліннями освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської мі-
ських державних адміністрацій та регіональ-
ними центрами зайнятості. 

Пропозиції щодо обсягів прийому та ви-
пуску фахівців вищими навчальними закла-
дами повинні формуватися за допомогою 
програмного забезпечення “Обсяги прийому 
та випуску фахівців вищими навчальними 
закладами I–IV рівнів акредитації – 2010 рік”. 

Разом з тим обсяги державного замовлення 
на підготовку спеціалістів з вищою освітою 
регулюються Указом Президента України 
“Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
функціонування та розвитку освіти в Україні” 
від 04.07.2005 р. № 1013/2005 [10], яким 
передбачено запровадження, починаючи з 
2005 р., прийому за державним замовлен-
ням на денну форму навчання до держав-
них вищих навчальних закладів не менше 
ніж 50% від загального обсягу прийому гро-
мадян із забезпеченням відповідного фінан-
сування. Наприклад, частка студентів, які 
навчаються за державні кошти у ВНЗ Франції 
та Німеччини, становить близько 85% [11]. 

Наявність досить потужного нормативно-
правового забезпечення процесу формування 
державного замовлення на підготовку фахів-
ців з вищою освітою не вирішує питань щодо 
відповідності ринку освітніх послуг сучасному 
стану розвитку ринку праці. Результатом такої 
неузгодженності стає неефективне викорис-
тання трудового потенціалу країни. Слід за-
уважити, що формування і розміщення дер-
жавного замовлення на підготовку спеціаліс-
тів з вищою освітою відбувається в контексті 
Закону України “Про державне замовлення 
для задоволення пріоритетних державних 
потреб” від 22.12.1995 р. № 493/95-ВР [12]. 

Цей Закон встановлює загальні правові 
та економічні засади формування, розмі-
щення і виконання на договірній (контракт-
ній) основі замовлень держави на поставку 
(закупівлю) товарів, виконання робіт, на-
дання послуг для задоволення пріоритетних 
державних потреб. Інакше кажучи, підготов-
ка спеціалістів з вищою освітою входить до 
пріоритетних державних потреб. Відповідно 
до п. 1 ст. 2 цього Закону, держава виступає 
гарантом за зобов’язаннями державних за-
мовників, до яких Закон відносить Верховну 
Раду України та інші центральні органи 
державної влади України, Раду Міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласні, Київ-
ську та Севастопольську міські державні 
адміністрації, державні організації та інші 
установи, які є головними розпорядниками 
коштів державного бюджету. Отже, метою 
державного замовлення можна вважати за-
доволення пріоритетних державних потреб. 
Держава, з одного боку, виступає замовни-
ком відповідної продукції для державних 
потреб, а з іншого – гарантом її споживання. 
Отже, держава відповідає за працевлашту-
вання фахівців, підготовка яких була здійс-
нена в межах державного замовлення. Ме-
ханізм реалізації цієї норми передбачає но-
рмативно-правове забезпечення відповід-
них дій державних замовників та виконавців 
державного замовлення. 

Основою організаційно-правового меха-
нізму щодо працевлаштування випускників 
ВНЗ України є такі документи: Конституція 
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України; Закон України “Про освіту”; Закон 
України “Про вищу освіту”; Постанова Кабі-
нету Міністрів України “Про порядок праце-
влаштування випускників ВНЗ, підготовка 
яких здійснювалась за державним замов-
ленням” від 22.08.1996 р. № 992; Лист за-
ступника міністра В.П. Бабака “Щодо самос-
тійного працевлаштування випускників” від 
14.10.1997 р.; Рішення колегії Міносвіти 
протокол “Про організаційну роботу ВНЗ 
щодо працевлаштування випускників” від 
24.11.1999 р. № 13/4 – 5; Наказ Міносвіти 
“Про працевлаштування випускників ВНЗ” 
від 30.12.1999 р. № 454. Разом з тим наяв-
ний механізм не здатний забезпечити гара-
нтії держави щодо зобов’язань замовників. 

Відсутність гарантій щодо ефективного 
використання трудового потенціалу зумов-
лена декількома основними факторами, які 
пов’язані з можливістю та напрямами реалі-
зації набутих під час навчання якісних хара-
ктеристик трудового потенціалу. 

Втручання держави в регулювання купів-
лі-продажу робочої сили та її раціонального 
використання зумовлено неспроможністю 
ринкової економічної системи забезпечити 
виробництво робочою силою необхідної 
якості – з відповідними загальноосвітніми та 
кваліфікаційними характеристиками, змен-
шити зростання безробіття, а також забез-
печити значну частину безробітних засоба-
ми для існування [13]. Тобто держава, у то-
му числі й через механізм державного за-
мовлення на підготовку спеціалістів з ви-
щою освітою, забезпечує підготовку робочої 
сили відповідної якості та створює умови 
для її працевлаштування. 

Державне замовлення є засобом держа-
вного регулювання економіки, способом 
формування на договірній (контрактній) ос-
нові складу та обсягів продукції (робіт, пос-
луг), необхідної для державних потреб, ро-
зміщення державних контрактів на поставку 
(закупівлю) цієї продукції (виконання робіт, 
надання послуг) серед суб’єктів господарю-
вання незалежно від їх форми власності 
[14]. Категорія “державне регулювання” є 
однією з базових дефініцій у науці та прак-
тиці державного управління. Під регулюван-
ням зазвичай розуміють діяльність, спрямо-
вану на корегування роботи системи (еле-
ментів системи) з метою забезпечення до-
сягнення системою (елементами системи) 
такого стану, який забезпечує її (їх) роботу 
відповідно до визначених характеристик. 
Тобто цей вид діяльності розглядається як 
регуляційний процес, метою якого є досяг-
нення відповідного рівня взаємодії та злаго-
дженості окремих частин. 

Разом з тим параметри регулювання ри-
нку мають певні межі, визначені самою його 
природою. Принцип взаємодії держави та 
ринку досить вдало було подано Дж. Стіг-

ліцом, який визначив підстави, що обґрун-
товують діяльність уряду: неефективна кон-
куренція; товари суспільного споживання; 
екстерналії; неповні ринки; недостовірність 
інформації; безробіття, інфляція та дисба-
ланс [15]. Отже, регулювання ринку праці, у 
тому числі через державне замовлення на 
підготовку спеціалістів з вищою освітою, є 
цілком обґрунтованим. Але межа державно-
го замовлення чітко визначена метою підго-
товки спеціалістів – задоволення пріоритет-
них потреб держави. 

Категорія “пріоритетна потреба держави” не 
має чіткого тлумачення, що призводить до ви-
кривлення її змісту. У загальному розумінні під 
потребою розуміють об’єктивну потребу (дефі-
цит) у будь-чому необхідному для забезпечен-
ня життєдіяльності суб’єкта та його розвитку. 
Цілком логічно, що підготовка фахівців з ви-
щою освітою в межах державного замовлення 
на підготовку здійснюється для забезпечення 
потреб держави. Разом з тим практика праце-
влаштування випускників свідчить про невід-
повідність обсягу державного замовлення пот-
ребам ринку. Наприклад, за даними фахівців 
Рахункової палати, протягом останніх років 
залишились непрацевлаштованими 1646 ви-
пускників ВНЗ, на підготовку яких неефективно 
використано понад 22 млн грн бюджетних кош-
тів. Ще 1686 випускників працевлаштувались 
самостійно на підприємства недержавної фо-
рми власності, що означає неефективне вико-
ристання майже 19 млн грн бюджетних коштів і 
є фактичним інвестуванням бізнесу [16]. Серед 
основних причин виникнення такої ситуації ви-
діляють такі: небажання випускника здійснюва-
ти професійну діяльність за здобутим фахом 
та неспроможність державного підприємства 
(установи, організації) надати робоче місце 
випускникові. 

Слід звернути увагу, що виникнення цих 
підстав зумовлено недосконалістю існуючо-
го механізму державного замовлення щодо 
підготовки фахівців з вищою освітою. 

По-перше, держава, здійснюючи втру-
чання в діяльність ринку, має реалізовувати 
лише ті функції, виконання яких є неприбут-
ковим для ринку. Чи може підготовка фахів-
ця ВНЗ за окремими спеціальностями бути 
прибутковою? Практика свідчить, що майже 
половина випускників ВНЗ фінансувала 
своє навчання за кошти фізичних та юриди-
чних осіб на умовах контракту. Тобто спо-
живач освітніх послуг вищого навчального 
закладу готовий фінансувати своє навчан-
ня. Разом з тим не кожна спеціальність є 
привабливою з погляду споживача. Моти-
вом вибору майбутньої спеціальності стає 
не потреба ринку, яка формує грошову ви-
нагороду за відповідну працю, а престиж-
ність професії. Цей процес відбувається без 
врахування реальних можливостей працев-
лаштування, що створює умови для зрос-
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тання безробіття серед молоді. Кількість 
випускників, які закінчили вищі навчальні 
заклади у 2007 р. та зареєструвалися в цент-
рах зайнятості як такі, що шукають роботу, 
становила 22,4 тис. осіб (це на 7 тис. випус-
кників більше, ніж у 2006 р.) [17]. 

За інформацією регіональних служб за-
йнятості, пропозиція юристів на ринку праці 
в шість разів, психологів у чотири рази, еко-
номістів у три рази, вихователів дитячого 
садка та навчально-виховного закладу у два 
рази перевищує попит. Чи є доцільним вклю-
чати ці спеціальності до державного замов-
лення в поточному році? Виникає ситуація, 
коли держава через відповідне державне 
замовлення перевантажує ринок праці, ви-
трачаючи бюджетні кошти, а потім вживає 
заходів щодо соціальної підтримки безробі-
тних. Це призводить не лише до неефекти-
вного використання державного бюджету, а 
й до втрати недоотриманого економічного 
ефекту від нереалізації особою власного 
трудового потенціалу. Таким чином, проф-
орієнтаційна робота, метою якої є посилен-
ня конкурентоспроможності працівника на 
ринку праці та досягнення ефективної за-
йнятості населення, не вирішує покладених 
на неї завдань. 

Сучасний стан балансу між професійни-
ми інтересами і можливостями людини та 
потребами суспільства в конкретних видах 
професійної діяльності не забезпечує ефек-
тивного використання трудового потенціалу 
особи. За даними наукових досліджень, 
професійна орієнтація впливає на збіль-
шення продуктивності праці (залежно від 
галузі на 10–30%), скорочення плинності 
кадрів (на 20–25%), зниження аварійності і 
травматизму (на 35–45%), продовження пе-
ріоду працездатності (на 8–10%) [18]. 

По-друге, система державного замов-
лення на підготовку спеціалістів з вищою 
освітою має забезпечувати працевлашту-
вання випускників ВНЗ, підготовка яких здійс-
нювалася за кошти державного бюджету, за 
фахом. Цей напрям роботи передбачає 
проведення професійної орієнтації (профе-
сійна інформація; професійна консультація; 
професійний відбір; професійна адаптація) 
на якісно новому рівні. 

Виявлення мотивів до здобуття вищої 
освіти за відповідною спеціальністю в поєд-
нанні з опрацюванням механізму закріплен-
ня цих мотивів дасть змогу активізувати 
процес професійного самовизначення та 
реалізації здатності особи до праці. Тут слід 
звернути увагу на те, що соціальний статус 
професії формується в площині її економіч-
ного та суспільного значення. Економічний 
статус залежить від рівня матеріальної ви-
нагороди. Суспільний статус професії пов’я-
заний з економічним, але його також визна-
чають такі параметри, як змістовність і рі-

вень популярності. Слід враховувати, що на 
популярність професій впливають націона-
льні або місцеві трудові традиції, належ-
ність людини до тієї чи іншої соціальної гру-
пи. Крім того, рівень популярності професії 
не завжди залежить від величини оплати та 
складності праці. Отже, держава має ство-
рювати позитивний імідж працівників тих 
професій, які є дефіцитними. 

По-третє, планування та проходження ви-
робничої практики студентом є елементом ви-
конання державного замовлення на підготовку 
спеціалістів з вищою освітою. Крім того, вироб-
нича практика студентів є індикатором етапу 
професійного самовизначення особистості. 
Саме під час проходження виробничої практи-
ки особа може остаточно визначити відповід-
ність конкретного виду професійної діяльності 
власним можливостям і потребам. Крім того, 
організація та проведення виробничої практики 
може стати індикатором для держави щодо 
можливості майбутнього працевлаштування 
випускника на відповідному підприємстві (ор-
ганізації, установи). Ця норма, в окремій своїй 
частині, знайшла відображення у п. 2.1 Поло-
ження про проведення практики студентів ВНЗ 
України від 08.04.1993 р. № 93, затвердженого 
Міністерством освіти України, відповідно до 
якого бази практики для студентів, які навча-
ються у межах державних, регіональних замо-
влень, надають органи, котрі формували замо-
влення на спеціалістів [19]. 

Відповідно до п. 2.3 Положення про про-
ведення практики студентів ВНЗ, студенти 
можуть самостійно підбирати для себе місце 
проходження практики і пропонувати його 
для використання. Разом з тим чинне Поло-
ження не забезпечує встановлення зв’язку 
між базою проходження практики студентом 
та майбутнім місцем його працевлаштуван-
ня, хоча ця норма є цілком логічною з огляду 
на природу та зміст державного замовлення 
на підготовку спеціалістів з вищою освітою. 

По-четверте, механізм формування та 
виконання державного замовлення на підго-
товку спеціалістів з вищою освітою потребує 
якісно опрацьованого прогнозу розвитку 
державного та регіонального ринків праці на 
середньо- та довгостроковий періоди. 

Практика прогнозування попиту на робо-
чу силу значно поширена у багатьох країнах 
світу: США (перспективні кадрові прогнози 
на 10–15 років здійснюються Бюро статис-
тики праці й уточнюються кожні два роки); 
Франції (прогнозування робочої сили у ре-
жимі “п’ятирічних планів”); Росії (здійснення 
середньострокового прогнозування терито-
ріально-виробничої потреби в робочій силі 
науковими центрами регіонів, що виступає 
обґрунтуванням обсягів підготовки кадрів за 
професіями і спеціальностями) [20]. 

Крім того, з метою забезпечення ефек-
тивності механізму державного замовлення 
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на підготовку кадрів необхідно переглянути 
критерії його формування. Критерії форму-
вання державного замовлення на підготовку 
фахівців, науково-педагогічних та робітни-
чих кадрів визначені наказом Міністерства 
економіки України “Про затвердження кри-
теріїв формування державного замовлення 
на поставку продукції для державних пот-
реб” від 03.10.2005 р. № 314 [21], включа-
ють показники загальнодержавного та галу-
зевого рівня. До складу критеріїв форму-
вання державного замовлення не входять 
показники, які характеризують кінцеві ре-
зультати реалізації державного замовлення, 
тобто показники ефективності, результатив-
ності та якості підготовки фахівців, а ті, які 
характеризують реальну ситуацію щодо 
працевлаштування підготовлених за раху-
нок бюджетних коштів кадрів, їхню конкуре-
нтоспроможність на ринку праці [11]. Невра-
хування критеріїв, що характеризують ефе-
ктивність реалізації державного замовлен-
ня, а також особливостей розвитку регіонів 
призводить до неефективного витрачання 
коштів державного бюджету, значних тери-
торіальних і галузевих асиметрій у задово-
ленні поточних і перспективних кадрових 
потреб. 

IV. Висновки 
Існуюча система державного замовлення 

на підготовку спеціалістів з вищою освітою 
не гарантує ефективність процесу форму-
вання, використання та розвитку трудового 
потенціалу країни. Серед напрямів, що 
сприятимуть удосконаленню існуючого ме-
ханізму регулювання відповідного процесу, 
є такі: 

1. Система державного замовлення на 
підготовку спеціалістів з вищою освітою по-
винна охоплювати лише ті спеціальності, 
навчання за якими не може бути прибутко-
вим видом діяльності, з огляду на відсут-
ність відповідного рівня попиту на ринку 
праці, але є необхідним для задоволення 
пріоритетних потреб держави. Крім того, 
підготовка спеціалістів за кошти державного 
бюджету має здійснюватися виключно в 
профільних ВНЗ. 

2. Система державного замовлення на 
підготовку спеціалістів з вищою освітою по-
винна корегуватися з державною системою 
професійної орієнтації населення. Держава 
повинна вживати заходів з підвищення ста-
тусу професій, які користуються попитом на 
ринку та відповідають пріоритетним потре-
бам держави. 

3. Підсумком проведення практики студен-
тів ВНЗ повинно стати корегування обсягів 
державного замовлення на підготовку спеціа-
лістів з вищої освітою. Наприклад, особи, які за 
підсумками виробничої практики виявили ба-
жання продовжувати навчання за обраним 
фахом, повинні укласти тристоронній контракт 

(особа – підприємство – держава), який вста-
новлює зобов’язання щодо відпрацювання пе-
вного строку на відповідному підприємстві. У 
разі небажання особи підписувати такий конт-
ракт держава призупиняє фінансування її на-
вчання та пропонує продовжити навчання за 
кошти фізичних та юридичних осіб на умовах 
контракту. Відмова підприємства (установи, 
організації) надати місце проходження вироб-
ничої практики студенту, а також відмова за-
ключити контракт на майбутнє працевлашту-
вання спеціаліста стає підставою для корегу-
вання державного замовлення на поточний рік 
з урахуванн тенденцій розвитку ринку праці. 

4. Державне регулювання процесу фор-
мування, використання та розвитку трудово-
го потенціалу країни потребує створення ме-
режі аналітичних центрів, можливо на базі 
існуючої системи державних служб зайнято-
сті, метою діяльності яких має стати прове-
дення моніторингу регіонального ринку праці 
та опрацювання середньо- та довгостроково-
го прогнозів щодо тенденцій його розвитку. 
До діяльності таких аналітичних центрів до-
цільно залучити регіональні органи держав-
ної влади та місцевого самоврядування, 
представників суб’єктів господарювання то-
що. Крім того, у діяльності аналітичного 
центру повинні брати участь представники 
державних ВНЗ, але з правом дорадчого го-
лосу. Це зауваження зумовлено зацікавлені-
стю окремих ВНЗ отримати більшу кількість 
бюджетних місць, ніж того потребує ринок, 
що, з одного боку, забезпечить завантажен-
ня ВНЗ, але з іншого – призведе до виник-
нення дисбалансу на ринку праці. 

Наведені вище висновки не дають змоги 
вирішити проблему ефективності державного 
замовлення на підготовку спеціалістів з вищою 
освітою, а лише створюють підґрунтя для по-
дальших пошуків шляхів удосконалення про-
цесу формування, використання та розвитку 
трудового потенціалу країни. У контексті вище-
наведеного потребують подальшого опрацю-
вання питання, що пов’язані з виявленням 
чинників, які знижують ефективність системи 
державного замовлення на підготовку спеціа-
лістів з вищою освітою та опрацюванням про-
позиції щодо напрямів удосконалення системи 
формування і розміщення державного замов-
лення на підготовку спеціалістів з вищою осві-
тою в межах організаційно-правового, фінан-
сово-економічного, господарсько-політично-
го та мотиваційно-інформаційного механіз-
мів державного управління. 
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