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к.е.н. Макаренко С. М., Капліна Є. О.  

Херсонський державний університет 

к.т.н. Олійник Н. М. 

Херсонський національний технічний університет 

ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДТРИМКИ ТА 

РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 

 

Пошук та підготовка талановитих співробітників, знання і досвід яких 

дозволять бізнесу досягти стратегічних цілей, - ключове завдання для ТОП-

менеджменту будь-якого суб’єкта господарювання. Водночас, сучасні реалії 

ведення бізнесу свідчать про те, що досить часто на підприємствах, 

установах та організаціях при наявності спроможної й талановитої молоді, 

внаслідок некомпетентності працівників кадрової служби відбувається 

неефективне використання особистісного і професійного потенціалу 

персоналу, не враховуються реальні психофізіологічні здатності працівників 

до виконання встановлених функціональних обов’язків. Як наслідок, 

знижується вмотивованість співробітників до самовдосконалення, що 

призводить не лише до зменшення продуктивності праці, а й до зростання її 

напруженості, рівня браку та відходів у виробництві. За основу приймаються 

постійні, проте малоефективні, затримки після робочого дня внаслідок 

несвоєчасного виконання доведених планових завдань, що призводить до 

зростання вірогідності можливого травматизму через порушення ритмів 

життєдіяльності та техніки безпеки. 

Формування оптимальної стратегії підтримки та розвитку 

індивідуальних здібностей особистості є найважливішою складовою 

подальшого ефективного функціонування суб’єктів господарювання всіх 

форм власності та національної економіки взагалі. Відсутність обґрунтованої 

стратегії на інтервалі первинного навчання та подальшого підвищення 

кваліфікації може призвести до підготовки фахівців за неактуальними та 

неконкурентоспроможними спеціальностями, що, в свою чергу, призведе до 
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зростання рівня безробіття, особливо серед молоді, та втрати стимулів до 

здобуття знань в навчальних закладах. Не завжди випускники, навіть з 

високим рівнем оцінок, відповідають професійним компетентностям, які 

висуваються до даної кваліфікації на ринку праці [1]. 

Однією з умов формування конкурентоспроможних трудових ресурсів 

на відповідному сегменті ринку є усвідомлення майбутніми фахівцями 

необхідності постійної підтримки та розвитку індивідуальних професійних 

здібностей. Спеціалізована робоча сила в умовах роботизації виробничих 

процесів має величезне значення, проте, нажаль, на спеціалізовану освіту в 

Україні майже не звертають уваги, незважаючи на рівень та якість її 

здобуття. Часто можна спостерігати працівників, які, займаючи посади 

менеджерів за відповідними напрямами господарської діяльності, не мають 

якісної освіти та не проходять курси підвищення професійних компетенцій за 

визначеним видом економічної діяльності. Також, однією з розповсюджених 

помилок з боку роботодавців є пошук «універсального» працівника. 

Оголошеннями про пошук співробітників передбачено обов’язковість 

поєднання у кандидатів профільної вищої освіти, багаторічного досвіду 

роботи, відмінного знання мов та володіння комп’ютерною технікою. 

Водночас, чисельність фахівців, що відповідають окресленим вище 

критеріям, - дуже обмежена, і роботодавець, звужуючи коло пошуку та 

зменшуючи обсяг пропозиції на ринку трудових ресурсів, фактично 

зобов’язується в майбутньому переплачувати «універсальному» кандидату за 

наявність навичок і знань, які майже не використовуються у повсякденній 

діяльності. 

В сучасних умовах ведення бізнесу головним стає не здобуття диплому 

про закінчення закладу вищої освіти, а отримання додаткових якісних знань 

й навиків за обраним та актуальним напрямом діяльності. Також можна 

погодитися з авторами [2], що без змін у роботі загальноосвітніх навчальних 

закладів, вища школа України ризикує потрапити до пастки, коли 

домінування гуманітарних спеціальностей значно перевищуватиме попит на 
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ринку праці, а отже сприятиме зменшенню престижності вищої освіти 

загалом та розчаруванню широких верств суспільства у тих соціальних 

можливостях розвитку, які надає людині краща освіта. Вирішувати зазначене 

потрібно за участю університетів одночасно із запровадженням у школах 

професійної орієнтації учнів, формування здатності до самостійного 

мислення, відповідального ухвалення рішень і планування власного життя.  

Органи державної влади та місцевого самоврядування спільно з 

представниками суб’єктів господарювання усіх форм власності повинні 

приймати активну участь у розробці узгодженого механізму підготовки 

фахівців за актуальними навчальними програмами, що дозволить не лише 

знизити рівень безробіття серед економічно-активного населення, а й 

створити дієву модель розвитку та покращити загальний рівень якості життя.  

На прикладі Херсонської області можемо констатувати той факт, що на 

сьогодні за наявності відповідного законодавчого механізму в даному 

напрямку Херсонський державний університет може співпрацювати з 

наступними провідними підприємствами регіону: ТОВ «Амалтея» та його 

партнери, автохолдинг «Автопланета» (ТОВ «Автопланета Плюс», ТОВ 

«Центр Херсон», ТОВ «Фольцваген Центр Херсон»). На безоплатній основі 

готові прийняти та поділитися практичним досвідом фахівці Департаменту 

економічного розвитку і торгівлі Херсонської обласної державної 

адміністрації, Херсонської обласної міжгалузевої ради профспілок та 

Херсонської обласної організації профспілки працівників текстильної та 

легкої промисловості. Тісна співпраця із вказаними суб’єктами 

господарювання в процесі розвитку індивідуальних здібностей здобувачів 

вищої освіти дозволить в подальшому зменшити тривалість адаптаційного 

періоду і сприятиме досягненню високого рівня продуктивності праці в 

найкоротші терміни. 

Список використаних джерел: 
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Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

ФОРМАТ ВПЛИВУ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ» НА СВІТОВИЙ 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК  

 

Необхідність вирішення екологічних проблем для прогресу людства 

знайшла своє віддзеркалення в прийнятих усіма країнами світу глобальних 

«Цілях розвитку тисячоліття» ООН (Millennium Development Goals), в яких 

одна з цілей пов’язана із забезпеченням екологічної стійкості. Посилення 

екологічних обмежень привело до усвідомлення необхідності формування 

нового типу економічного розвитку у світі, визначення нового «зеленого» 

економічного курсу. Контури такого курсу запропоновані в ініціативах ООН 

по переходу до «зеленої» економіки (green economy), програмах зеленого 

зростання (green growth) країн ОЭСР до 2030 року. 

За визначенням, даним в доповідях ООН, «зелена» економіка 

визначається як економіка, яка підвищує добробут людей і забезпечує 

соціальну справедливість, і при цьому істотно знижує риски для довкілля і її 

деградації. Важливими рисами такої економіки є [1]: 

– ефективне використання природних ресурсів; 

– збереження і збільшення природного капіталу; 

– зменшення забруднення; 

– низькі вуглецеві викиди; 

– запобігання втраті екосистемних послуг і біорізноманітності; 

– зростання прибутків і зайнятості. 
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