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ВСТУП
Ринкова трансформація національного господарства України, поглиблення
інтеграційних процесів в європейському та світовому вимірах формують визначальний
напрям розвитку економіки - набуття тривалих конкурентних переваг суб’єктами
господарювання, регіонами, державою загалом. Динаміка соціально-економічних
умов, структурної перебудови економіки України зміщують акценти у ключових
компетенціях, актуалізують залежності між ними та відповідними засобами.
Традиційно ключові компетенції можуть формуватися у сферах: побудови економічної
вартості, конструювання стратегічної конфігурації, розвитку суспільного потенціалу.
їхнє формування вимагає одночасно спільного і скоординованого використання
фізичних, фінансових, людських, організаційних, нематеріальних засобів. Очевидно,
що потенціал названих засобів має бути стратегічно важливим та непридатним до
копіювання в конкурентному середовищі, субституювання іншими засобами.
Серед названих засобів особливого значення на сучасному етапі набувають
людські. Все більшою мірою їхній вирішальний вплив відчувають підприємства,
регіони, держава загалом, що закономірно привело до трансформації людських засобів
в істотну складову суспільного капіталу - людський капітал. На зміну індустріальному
суспільству приходить інформаційне, яке зумовлює певні соціальні, виробничі,
економічні та політичні зрушення. Освітньо-фаховий потенціал суспільства, його носії
- людські ресурси - є найважливішим джерелом добробуту нації. Водночас у сучасних
формах підприємництва капіталу і природним факторам все більшою мірою
відводиться пасивна роль, і тільки людський капітал не має обмежень.
Пришвидшення наукового-технічного прогресу зумовлює підвищені вимоги до
потенціалу робочої сили, котра займається генеруванням, розробленням та
впровадженням нових технологічних ідей. За умов трансформації українського
суспільства особливої значущості набувають питання формування людиною нових
життєвих стратегій, компетентності, посилення гнучкості та мобільності соціальної
поведінки. Для України особливої актуальності набувають проблеми залучення усіх
можливих чинників соціально-економічного зростання, серед яких значна роль
відведена людському чиннику розвитку суспільства, особливою складовою якого є
система освіти. Йдеться передусім про розвиток креативності людини на противагу
адаптативності. Високий рівень освіченості нації сприяє найбільшій дієвості
економічних та соціальних реформ, формуванню правової та економічної культури,
створює умови для прогресивної індивідуальної активності особи в суспільстві.
У нових соціально-економічних умовах освіта набуває високого статусу,
оскільки саме вона сприятиме переходу до інформаційного суспільства, а, отже,
формуванню сучасних пріоритетів розвитку суспільства. Теоретичні, методичні та
прикладні аспекти проблем регіональної політики в Україні, що стосуються розвитку
людських ресурсів, стратегії людського розвитку, освітньо-фахового, демографічного
потенціалів тощо, досліджувались у працях вітчизняних вчених, зокрема O.L Амоші,
Н.П. Борецької, Н.С. Власенка, С.Й. Вовканича, О.А. Грішньової, -
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Б.М. Данилишина, М.І. Долішнього, Т.А. Заєць, М.З. Згуровського, А.М. Колот, О.Є.
Кузьміна, В.І. Куценко, В.В. Онікієнка, С.І. Пирожкова, С.М. Писаренко, А.П. Ревенка,
М.Г. Чумаченка.
Трансформація освітньо-фахового потенціалу у системі забезпечення соціально-економічного розвитку є однією з основних проблем в умовах реформування
економіки. Якщо суспільство не зможе забезпечити необхідний рівень освіти
населення, розвиток науки та якості інформаційного оточення, то країна буде
страждати від нееквівалентного зовнішньоекономічного обміну й глибокої залежності
від світових фінансових та інформаційних центрів, зберігаючи за собою переважно
функції джерела природної сировини і людського матеріалу для транснаціональних
корпорацій й розвинутих держав, які концентрують глобальний інтелектуальний
потенціал.
В умовах істотних структурних змін в економіці України, в регіональній
економіці розвиток людських засобів опиняється під впливом стратегічних і тактичних
дій у сфері системи рекрутації, оцінки та мотивування, навчання, якості умов праці,
мобільності працівників, суспільної довіри та багатокультурності. І це означає, що ці
дії повинні гарантувати наявність необхідних людських засобів (з відповідною
освітою, кваліфікацією, вміннями) в необхідний час, а в умовах України (за низької
мобільності) і в належному місці. Іншими словами, йдеться про досягнення
відповідних фахово-просторово-часових параметрів людських засобів з мінімально
можливими витратами коштів та часу. І це актуалізує проблему формування
освітньо-фахового потенціалу регіону (ОФП). Зокрема, ґрунтовних досліджень
потребують концептуальні положення щодо оцінки ОФП та відповідності його
актуальним вимогам суспільства, сучасні пріоритети в його розвитку та перспективи
його ефективного створення для потреб регіональної економіки.
Метою, поставленою у монографії, є розроблення теоретичних положень та
обґрунтування практичних рекомендацій щодо формування ОФП регіону відповідно
до потреб суспільства для забезпечення реалізації стратегічних цілей
соціально-економічного розвитку регіону.
Необхідно вирішити такі завдання: узагальнити та субординувати
термінологічний апарат визначення та оцінки людських ресурсів; обґрунтувати
дефініцію поняття “освітньо-фаховий потенціал” та встановити його місце у
формуванні людського капіталу; здійснити його структуризацію та обґрунтувати
підходи щодо його оцінки; дати оцінку структурних елементів ОФП; ідентифікувати
чинники формування ОФП регіону; адаптувати положення експертного оцінювання до
визначення якості ОФП та його відповідності потребам; на підставі моделювання
формування ОФП регіону обґрунтувати положення щодо оптимізації напрямів та
вибору механізмів досягнення необхідних параметрів якості ОФП; оцінити вплив ОФП
регіону на досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку;
ідентифікувати особливі умови формування ОФП Західного регіону України та
оцінити перспективи його розвитку.
Об’єктом дослідження є управління людськими ресурсами у системі
соціально-економічного розвитку регіону. Предметом дослідження є формування та
розвиток освітньо-фахового потенціалу (ОФП) регіону.

Розділ 1
ФОРМУВАННЯ
ОСВІТНЬО-ФАХОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

1.1. Роль освіти
у розвитку продуктивних сил регіону
За останнє століття, завдяки утвердженню науково-інформаційних технологій у
виробництві та різноманітній людській життєдіяльності, відбулися глобальні зміни в
усьому суспільному житті. Стрімкі темпи науково-технічного прогресу посилюють
значення освіти як системи формування кваліфікаційного потенціалу людських
ресурсів. Щоб не опинитися на узбіччі прогресу, держава вимушена вдаватися до
радикальних кроків у сфері формування освітньо-фахового потенціалу, без
удосконалення якого неможливо забезпечити конкурентоспроможність держави та
нації у світовій спільноті.
У таких умовах загострюється проблема формування такого людського потенціалу, який відповідав би вимогам сучасності. Це завдання потребує формування
освітньо-фахового потенціалу з новими якостями, актуальними в нових умовах,
використовуючи нові можливості, що з’являються з розвитком нової техніки і
технологій.
Формування людського потенціалу у національному масштабі необхідне у
контексті загальноцивілізаційних трансформацій, зумовлених як значним поширенням
нових освітніх технологій, що ґрунтуються на використанні можливостей сучасної
комп’ютерної техніки, так й істотним розширенням можливостей і потреб в
індивідуальному, особистісному розвитку людини.
Досліджуючи вплив освітньо-фахового потенціалу на систему забезпечення
соціально-економічного розвитку регіону, насамперед необхідно визначити
понятійний аспект таких категорій, як “освітньо-фаховий потенціал”, “людський
потенціал”, “інтелектуальний капітал”, “людський капітал”, “людські ресурси” і
споріднених за змістом. У цьому питанні орієнтуються на останні наукові доробки
зарубіжних і вітчизняних вчених.
Людське суспільство впродовж усієї своєї історії переживало і сьогодні
переживає глибокі кризові явища, війни та катаклізми, які знищують переважну
більшість всього матеріального капіталу. Однак втрачене матеріальне багатство
відтворюється завдяки збереженим суб’єктивним знанням про застосування машин і
механізмів, здатності людей отримувати та створювати об’єктивні знання.
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