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ВСТУП

В умовах глобалізаційних процесів розвитку кожна країна, що
прагне мати статус високорозвиненої, повинна зайняти свою пози-
цію на ринковому просторі, запропонувати більш конкурентну про-
дукцію, ніж інші учасники ринку. Успіх забезпечується не стільки ре-
сурсною базою, скільки сприятливим інвестиційним кліматом в країні
та наявністю кадрів високої кваліфікації, зокрема робітничих, здатних
сприяти впровадженню інноваційних технологій на підприємствах.

Стан системи професійної підготовки робітничих кадрів в Украї-
ні не відповідає вимогам сьогодення, перш за все, через застарілість
матеріально-технічної бази закладів. На фоні депопуляції населен-
ня та високого рівня міграційних втрат відбувається падіння прести-
жності робітничої професії та відтік професійних кадрів з промисло-
вих підприємств, що пов’язане з низькою вартістю робочої сили та
домінуванням робочих місць низькотехнологічної укладності. За та-
ких умов, назріла нагальна необхідність вдосконалення системи про-
фесійної підготовки та розвитку трудового потенціалу робітників на
основі принципу безперервності, який би забезпечив процес постій-
ного підвищення професійного рівня робітничих кадрів.

Проблеми професійного розвитку робітників з точки зору під-
вищення їх конкурентоспроможності, розглядаються в роботах та-
ких науковців, як Г. Беккер, Л. Едвінссон, Т. Пітерс, Л. Спенсер,
Р. Дж. Еренберг, С. Фішер та інших зарубіжних вчених. Значний вне-
сок в дослідження та вирішення проблем оптимізації ринку праці,
підвищення якості професійної підготовки та розвитку трудового по-
тенціалу країни зробили вітчизняні вчені О. І. Амоша, Д. П. Богиня,
О. А. Грішнова, Г. А. Дмитренко, В. В. Коваль, А.М. Колот, І. С. Крав-
ченко, Е. М. Лібанова, Л. С. Лісогор, О. В. Макарова, Н. Г. Нічкало,
О. Ф. Новікова, В. М. Новіков, В. В. Онікієнко, І. Л. Петрова, С. І. Пи-
рожков, В. О. Покрищук, У. М. Садова, М. В. Семикіна та інші дослі-
дники.

Між тим, недостатньо опрацьованими залишаються питання, які
пов’язані з розробкою системи безперервної професійної підготовки з
використанням виробничої бази сучасних підприємств, яка би сприя-
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ла гнучкому адаптуванню робітничих кадрів до потреб ринку праці та
забезпечувала би можливість здійснювати навчання впродовж всього
трудового життя. Складність та гострота окресленої проблеми зумо-
вили вибір теми, мету та завдання наукового дослідження.

Метою дослідження є удосконалення теоретико-методологічних
основ та розробка науково-практичних рекомендацій щодо організа-
ції безперервної професійної підготовки робітничих кадрів у контекс-
ті розвитку трудового потенціалу.

Для досягнення мети дослідження були поставлені і вирішені такі
завдання:

• з’ясувати економічну суть та дослідити теоретичні підходи що-
до вивчення особливостей розвитку безперервної професійної підго-
товки робітничих кадрів;

• оцінити сучасний стан системи професійної підготовки робітни-
чих кадрів в контексті розвитку трудового потенціалу;

• розробити методичні підходи до оцінювання ефективності ор-
ганізації професійної підготовки робітничих кадрів з застосуванням
технології «Модулі трудових навичок» (МТН), використовуючи су-
часну виробничу базу підприємств;

• запропонувати шляхи удосконалення існуючого механізму фі-
нансування безперервної професійної підготовки кадрів;

• розробити організаційно-економічний механізм реалізації без-
перервної професійної підготовки робітничих кадрів на засадах само-
регуляції.

Об’єктом дослідження є процес безперервної професійної підго-
товки робітничих кадрів.

Предметом дослідження є теоретичні та науково-практичні про-
блеми розвитку механізму безперервної професійної підготовки ви-
сококваліфікованих робітничих кадрів.

В процесі дослідження були використані загальнонаукові та спе-
ціальні методи. Зокрема, методи систематизації, порівняння та уза-
гальнення для поглиблення таких категорій як «безперервна профе-
сійна підготовка» та «модульна технологія професійної підготовки»;
системного аналізу – для дослідження засад формування та регулю-
вання безперервної професійної підготовки робітничих кадрів; метод
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аналізу та синтезу – для вивчення і розвитку системи професійної під-
готовки робітничих кадрів; методи статистичного аналізу – для до-
слідження структури попиту та пропозиції на ринку праці; метод мо-
делювання – при розробці моделі компетентністного підходу безпе-
рервної професійної підготовки, а також механізму функціонування
системи безперервної професійної підготовки на основі принципу са-
морегулювання; методи індукції та дедукції – при обґрунтуванні та
розробці організаційно-економічного механізму реалізації безперерв-
ної професійної підготовки робітничих кадрів у контексті розвитку
трудового потенціалу.

Обрана тематика має комплексний характер, що зумовило необхі-
дність узагальнення у роботі результатів наукових досліджень, при-
свячених як загальним питанням забезпечення професійно-освітніх
складових розвитку трудового потенціалу робітників, так і більш спе-
ціалізованим аспектам.
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ

ПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ

1.1 Теоретико-методологічне обґрунтування розвитку
безперервної професійної підготовки робітничих кадрів

В умовах зростання потреб економіки та сучасного виробництва
виникає необхідність у постійному оновленні професійних знань. Су-
часні ринкові відносини та прискорення темпів оновлення техніки
і технології в умовах інноваційного розвитку виробництва потребу-
ють наявності робітничих кадрів високої кваліфікації, здатних швид-
ко адаптуватися до змін навколишнього економічного середовища та
спроможних постійно перенавчатися й підвищувати свій професійний
рівень. Це, в свою чергу, сприяє впровадженню інноваційних техно-
логій на сучасних підприємствах, підвищенню продуктивності праці
та випуску конкурентоспроможної продукції.

В світовій економічній літературі безперервну підготовку розгля-
дають як такі концепції: «безперервне навчання» (continuing education)
та «освіта впродовж життя» (lifelong education), при цьому з часом пе-
ревагу почали віддавати останній.

Термін «освіта впродовж життя» був запропонований у 60-ті ро-
ки XX століття, хоча сам процес має набагато більш тривалу історію.
Він став використовуватися у роботі таких міжурядових організацій,
як ЮНЕСКО і Рада Європи. Поряд з терміном «освіта впродовж жит-
тя» широко застосовуються й такі терміни, такі як «безперервна осві-
та», «продовжена освіта», «освіта дорослих». Останнім часом часті-
ше інших застосовується термін «безперервна підготовка» (continuing
training).

Термін «безперервна підготовка» трактується як природне збага-
чення людини життєвим досвідом, її потреба ставити перед особисті-
стю завдання постійного професійного зростання. Особливістю суча-
сного економічного розвитку в багатьох країнах світу, Україна – не
виняток, є значне скорочення життєвого циклу професійних знань. Це
зумовлює необхідність формувати національну систему безперервної
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професійної освіти та підготовки кадрів, спрямованої, перш за все, на
розвиток трудового потенціалу в державі. Основною умовою створе-
ння такої системи є необхідність активної участі в цьому процесі не
лише держави, освітніх закладів, а й роботодавців, які мають брати
активну участь у професійному навчанні та підвищенні кваліфікації
своїх кадрів.

Узагальнюючи наукові роботи, які визначають більш класичні
форми професійної підготовки [1–4], а також ті, які наполягають на
адаптації класичної системи підготовки до умов інноваційного розви-
тку [5–11], слід виділити такі форми професійної підготовки: групову,
індивідуальну та курсову.

При груповій формі учнів об’єднують в навчальні бригади, які ви-
конують роботу згідно з навчальною програмою під керівництвом до-
свідчених інструкторів. Чисельний склад групи встановлюється само-
стійно і залежить від складності професії та виробничих умов. Систе-
ма комплектації груп чисельністю 10–12 осіб сьогодні застосовується
в системі перепідготовки за сприяння Державної служби зайнятості.

Індивідуальна форма поки що не має досить значного досвіду пра-
ктичного застосування у вітчизняній системі професійної підготовки
кадрів, але, враховуючи зниження показника масової підготовки, пи-
тома вага її має зростати. В умовах інноваційного розвитку виробни-
цтва індивідуальний підхід базується на використанні модульної си-
стеми професійної підготовки кадрів, яка лежить в основі методики
МТН.

Курсова форма використовується для перепідготовки робітників,
які вивільняються у зв’язку з технічною та організаційною перебудо-
вою в межах підприємства. Вона передбачає отримання більш скла-
дних професій, що потребують значного обсягу теоретичних знань і
освоєння різного виду робіт, які неможливо опанувати на робочому
місці. Навчання при цьому проходить в НКК або на спеціальних кур-
сах.

Стандартні форми підготовки робітничих кадрів не здатні повною
мірою задовольнити мінливі вимоги ринку праці. Інновації пронизу-
ють усі сфери життя, постійно змінюючи попит на різні професії і самі
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професії зокрема. Тому підготовка не може закінчитися після завер-
шення навчання у СЗППК, вона має тривати й далі. Безперервна про-
фесійна підготовка стає важливим фактором конкурентоспроможно-
сті робітника та економіки загалом. Уся історія становлення і розви-
тку навчання людини як самостійної сфери його діяльності вказує на
те, що професійне навчання повинно бути безперервним і адаптив-
ним [12–14].

Людина, намагаючись підвищити власний професійний рівень,
соціально-економічний статус, рівень доходів тощо, сподівається отри-
мати більше шансів влаштуватися на роботу. Процес підвищення рів-
ня конкурентоспроможності кадрів вимагає суміщенні професій та
підвищенні рівня мобільності робітників. В умовах безробіття і масо-
вих скорочень професійна підготовка та перепідготовка на виробни-
цтві не втрачає своєї актуальності.

У сучасних умовах постійно зростає кількість нових інтегрованих
професій, які не мають аналогів та потребують від робітників поряд
із базовими професійно-кваліфікаційними вимогами ті функціональні
та особистісні якості, що не входять до переліку обов’язкових навичок
(відповідно до класифікатора професій).

Змінюється також підхід і до самої кваліфікації. Основним компо-
нентом її стають знання, а не навички, які залежать від досвіду роботи.
Безумовно, навички, вміння, досвід – важливі складові кваліфікації,
але вони перестають бути головними, як це було в минулому. Ситу-
ація, коли двадцятирічний досвід роботи повторений 20 разовим до-
свідом, який був набутий раніше, стає неприйнятною. Для сучасних
робітників є потребою постійно підвищувати свою кваліфікацію та
реалізовувати механізм безперервної професійної підготовки на під-
приємстві.

Найважливіші передумови розвитку безперервної професійної під-
готовки, в умовах формування інноваційної економіки, базуються на
її основних складових: наука–освіта–виробництво (рис. 1.1).
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Безперервна професійна підготовка дає можливість вирішити ці-
лий комплекс проблем: підвищити рівень працевлаштування та кон-
курентоспроможності робітничих кадрів, скоротити рівень молоді-
жного та хронічного безробіття, збільшити гнучкість та адаптованість
робітників до вимог роботодавців, забезпечити доступ проблемних
груп населення до навчання [15–19].

Аналіз міжнародних нормативних актів та наукових джерел за-
свідчив, що зміна наукових уявлень про систему професійної підго-
товки корелює з розвитком суспільства [20–24]. Базуючись на цих на-
укових поглядах, а також використовуючи світовий досвід розвитку
та вдосконалення професійної підготовки робітників, розвитку навча-
ння впродовж життя, етапи еволюції розвитку поняття «безперервна
професійна підготовка» можна подати у такому вигляді (табл. 1.1).

Таблиця 1.1 – Етапи еволюційного розвитку поняття «безперервна
професійна підготовка»

I-й етап II-й етап III-й етап поч. IV етапу
60-ті роки XX ст. 70-ті роки XX ст. 90-ті роки XX ст. 1998 рік
Рада Європи
ввела в обіг
термін «навча-
ння впродовж
життя» (lifelong
learning)

ЮНЕСКО надає по-
няттю «безперервна
професійна підго-
товка» (continuing
training) міжнародний
масштаб

Розвиток понять:
– додатко-
ва підготов-
ка (additional
training) – Німеч-
чина, Норвегія,
Ірландія;
– безперерв-
не навчання
(continuing
education) –
Англія;
– корегувальна
освіта (remedial
education) –
Швеція;
– безперервна
освіта – Україна

«Освіта впро-
довж жит-
тя» (lifelong
learning)
(Сорбонська
декларація)

Етапи, які наведені в таблиці 1.1, є підґрунтям нової економічної
програми розвитку ЄС – «Європейська стратегія зростання» (Європа
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2020) та Європейської конвенції з прав людини [25]. В її основу за-
кладено розвиток економіки, яка базується на інноваціях; ефективне
використання ресурсів і підвищення конкурентоспроможності еконо-
міки; сприяння високому рівню зайнятості, що спрямовано на еконо-
мічне та соціальне зростання.

З точки зору швейцарського вченого Ч. Хюммеля безперервна
професійна підготовка існує як феномен і як концепція. У концепту-
альному плані вона сформована, на думку автора, порівняно недавно і
не одержала поки що остаточного завершення. Як феномен вона існує
стільки ж часу, скільки й сама людина [26]. Цю точку зору поділя-
ють Р. Даве (Індія) та А. Кроплі (Австралія) [27], Н. А. Лобанов [28],
В. Г. Осипов [29], Н. Б. Рухадзе [30] та ін. Є цікавою думка Д. Філлі-
пович (Югославія), вчений вважає, що поняття «безперервна профе-
сійна підготовка» не нове, а новим є тільки неможливість сучасного
мінливого світу обійтися без нього [31].

На сьогоднішній день існує більше 20 означень цієї категорії тіль-
ки в зарубіжній літературі. Найпершими дослідниками в цьому на-
прямку були Р. Даве [32], Дж. Р. Гібб [33], А. Кроплі [34], Т. Шульц
[35]. Не менш цікаві трактування зроблені вже сучасними дослідни-
ками, а саме: М. Ноулзом [36], М. В. Кларіним [37], В. Г. Онушкі-
ним [38], Ю. Г. Одеговим [39], Т. Ю. Ломакіною [40], В. І. Астахо-
вою [41] та ін. Характерно, більшість дефініцій не має кардиналь-
них відмінностей. Практично всі автори єдині в з’ясуванні змістов-
ної сторони безперервної професійної підготовки: її розглядають як
об’єктивну необхідність оновлення професійних знань, обумовлену
процесом застарівання теоретичних і практичних знань. Відмінність
стосується, головним чином, складу функцій і масштабів застосуван-
ня.

Необхідно підкреслити, що останнім часом істотно змінилися ба-
зові підходи до дослідження процесів відтворення трудового потен-
ціалу. Багато науковців та дослідників, вивчаючи ці питання, роблять
наголос на розвитку концепції єдиної системи безперервної освіти.
Так, Л. Дорошенко зазначає, що розвиток якості робочої сили з ураху-
ванням вимог, які висуває ринкове середовище (підвищення мобіль-
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ності кадрів, вироблення у них вміння приймати самостійні оптималь-
ні рішення, формування у робітників уявлень про світові стандарти
професійного рівня та підготовки), потребує формування безперерв-
ної освіти [42].

Низка авторів (М. В. Кларін, Є. Г. Огарьов, В. Г. Онушкін та
ін.), даючи означення безперервної професійної підготовки, роблять
акцент на суб’єктивних умовах, тобто на особистісній орієнтації,
розглядаючи неперервну професійну освіту як засіб розвитку твор-
чого потенціалу особистості. При цьому на другий план відходить
об’єктивна необхідність постійного оновлення професійних знань у
відповідь на виклик виробництва. Є розбіжності й щодо питання про
структуру неперервної професійної освіти.

Наведемо деякі типові означення безперервної професійної осві-
ти. Так, Ю. Г. Одегов і П. В. Журавльов під безперервною професій-
ною підготовкою розуміють не епізодичне перенавчання робітників у
зв’язку зі застаріванням їх кваліфікації, а планований, заснований на
прогнозах розвитку засобів виробництва послідовний процес систе-
матичного підвищення і розширення кваліфікації за принципом пере-
ходу від менш до більш складних професій, від вузької спеціалізації
до багатопрофільності. Таке планування процесу розвитку потенціалу
робочої сили відповідно з розвитком матеріально-технічної бази зво-
дить до мінімуму потребу в термінових і малопідготовлених заходах
з перенавчання робітників за новими професіями [43]. У перспективі
головною функцією системи професійної праці має стати перепідго-
товка робітників, яких звільняють у зв’язку з технічним прогресом, та
осіб, що побажали з будь-яких причин змінити професію, а також на-
вчання робітників додатковій професії та забезпечення планомірного
підвищення їх кваліфікації.

Ю. Богомолов визначає професійну підготовку та перепідготовку
як коригування в процесі відтворення кваліфікованих робочих кадрів
[44]. На наш погляд, такий підхід є надто вузьким. Виробництво змі-
нюється досить швидко, а перепідготовка має більш розширені фун-
кції, що охоплюють, як правило, перенавчання робітника відповідно
до новітніх потреб виробництва.
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А. Г. Косаєв розмежовує перепідготовку кадрів та підвищення
кваліфікації, пов’язуючи першу з рівнем професійного поділу праці,
друге – з кваліфікаційним його поділом [45]. Перепідготовка робітни-
чих кадрів означає на практиці здійснення заходів з підвищення якості
робочої сили як на професійному, так і на кваліфікаційному рівнях.

В. Н. Скворцов визначає безперервну професійну підготовку як
організований системою процес освіти осіб впродовж усього їхнього
трудового життя, в основі якого лежать нормативні принципи, що зо-
бов’язують роботодавця забезпечити робітникові необхідні й достатні
умови для збільшення професійних знань і умінь щоразу, коли змі-
нюються умови його трудової діяльності, висуваються нові або дода-
ткові професійні вимоги, що дає змогу йому залишатися ефективним
робітником, конкурентоспроможним на внутрішньому та зовнішньо-
му ринках праці, зберігати соціальний статус і умови життя, адеква-
тні рівню його професійного рейтингу на ринку праці [46]. На наш
погляд, у цьому означенні підкреслюється обумовленість безперерв-
ної професійної підготовки змінами умов трудової діяльності, необхі-
дність для робітника бути ефективним, конкурентоспроможним, тоб-
то безперервна професійна підготовка розглядається з позицій ринко-
вої економіки і ринку праці.

Процес виробництва висуває низку вимог до якості праці робітни-
ків. Означені вимоги зумовлені різними чинниками, зокрема [47]:

• розвитком НТП (підвищення загальноосвітньої підготовки, ква-
ліфікації, компетентності тощо);

• розвитком ринкових відносин (прагнення до конкуренції, спря-
мованість на інновації, вміння вести підприємницьку діяльність то-
що);

• інформатизацією та комп’ютеризацією виробництва (вміння пра-
цювати з системою професійної інформації);

• гуманізацією виробництва (врахування «людських» факторів
виробництва, знання соціологічних і психологічних основ виробни-
цтва, вміння управляти міжособистісними відносинами тощо).

Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфіка-
ції робітничих кадрів виконує дві взаємопов’язані функції. Перша –
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задоволення постійних потреб виробництва в кадрах необхідних про-
фесій та кваліфікації, по можливості, з урахуванням тенденцій майбу-
тнього розвитку. Друга – запобігання й подолання безробіття, в першу
чергу, його структурних та технологічних форм.

Дуже важливо враховувати й суб’єктивний фактор – зацікавле-
ність та активну участь в цьому процесі як самого робітника, так і
роботодавця. Певну роль відіграють економічні стимули: збережен-
ня робочого місця, заробітна плата, можливість підвищити соціальні
умови проживання та інше.

Зацікавленість учасників ринку праці у впровадженні безперерв-
ної професійної підготовки на виробництві, на нашу думку, може бути
реалізована у такий спосіб:

• для роботодавця – через скорочення термінів підготовки, мінімі-
зацію затрат на підготовку, максимальну наближенісь до місця роботи
кадрів;

• для робітника – через мінімізацію строків підготовки, індивіду-
альність навчання, максимальну наближеність до місця проживання,
навчання та роботи;

Поглиблюючи теоретичні уявлення про сутність безперервної
професійної підготовки, зосередимо увагу на основних елементах си-
стеми. Запропонована складна, цілісна структурована система (рис. 1.2),
що охоплює різні ланки: підготовку робітничих кадрів, підвищення
кваліфікації, перепідготовку, навчання суміжним професіям. Загаль-
ною ознакою, що характеризує подібність кожної ланки єдиної систе-
ми, є спільність суб’єктів впливу, вирішуваних завдань і кінцевих ці-
лей – забезпечення виробництва робітничими кадрами з необхідними
професійно-кваліфікаційними характеристиками.
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Навчання суміжним професіям відображає загальну тенденцію
зміни у функціях праці – перехід від вузької спеціалізації до бага-
топрофільності. Як правило, навчання суміжним професіям здійсню-
ється в рамках конкретного підприємства, і найчастіше, без відри-
ву від виробництва. Отримання другої професії, не пов’язаної з пер-
шою, означає, що або робітник в силу різних причин незацікавлений у
подальшій роботі з даної професії, або в цій професії немає необхідно-
сті на підприємстві. «Відмирання» професій – процес закономірний.
У цьому випадку відбувається або вивільнення робітника, або отрима-
ння ним іншої професії, що затребувана виробництвом. При переході
робітника з одного робочого місця на інше у зв’язку зі зміноюпрофесії
він втрачає частину накопиченого знання, якщо колишні знання і на-
копичений досвід стають непотрібними. Розміри цих втрат тим біль-
ші, чим далі колишня професія від нової. Але ці втрати неминучі, і в
майбутньому вони можуть бути компенсовані тим, що робітник отри-
має затребувану виробництвом професію. Питання отримання іншої
професії несе в собі значний соціальний аспект, оскільки викликане
не тільки потребами виробництва, але і суб’єктивним бажанням ро-
бітника (наприклад, загроза втрати робочого місця, отримання більш
високого заробітку).

Криза системи професійної підготовки являє собою одну з форм
соціальної, фінансової та економічної криз, обумовлених особливо-
стями трансформаційного розвитку суспільства. Кризовий стан безпе-
рервної професійної підготовки робітників в Україні правомірно роз-
глядати як форму прояву соціального протиріччя, пов’язаного з пору-
шеннями гарантій держави в сфері освіти. Згідно з Законами Украї-
ни «Про освіту» та «Про вищу освіту» держава гарантує громадянам
України можливість отримання освіти незалежно від віку та інших
факторів, однак нема поняття «освіта дорослих». Виникає питання,
чи належить до державних гарантій система безперервної професій-
ної підготовки, адже без неї сучасне виробництво не може розвива-
тися ефективно, а робітник перестає відповідати його вимогам і може
втратити своє робоче місце.

Соціально-економічний розвиток країни залежить від рівня квалі-
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фікації трудового потенціалу. Це потребує максимального просуван-
ня високо-кваліфікованого робітничого потенціалу в усі сфери діяль-
ності, постійного поліпшення його якості. Дедалі більшого значення
набувають нові характеристики праці висококваліфікованого трудо-
вого потенціалу: можливість швидкого засвоєння нових знань і мето-
дів праці, безперервне навчання та перенавчання у зв’язку зі зміною
технологій, засобів праці, місця роботи або видів продукції. Тради-
ційна модель економічного зростання практично вичерпала себе. Ін-
новаційний розвиток економіки в умовах глобалізаційних змін потре-
бує швидких методів професійної підготовки та перепідготовки ка-
дрів. Тому ринок висококваліфікованої праці передбачає більш ефе-
ктивну підготовку та перепідготовку робітників, а питання відтворен-
ня трудового потенціалу, який є головною продуктивною силою еко-
номічної системи, потребує подальших методологічних і практичних
розробок.

1.2 Безперервна професійна підготовка кадрів у контексті
розвитку трудового потенціалу

Активізація інноваційних процесів зумовила підвищення ролі осві-
ти та професійної підготовки у розвитку трудового потенціалу. Зро-
стання вимог до якості робочої сили з розвитком сучасних технологій
потребує постійного вдосконалення знань й умінь індивіда впродовж
трудового життя з метою забезпечення його продуктивної зайнято-
сті, професійної мобільності та конкурентоспроможності. Підвищен-
ня якості освітніх послуг на основі формування системи безперерв-
ної освіти з метою оптимізації професійно-кваліфікаційної структури
робочої сили є одним із дієвих напрямів зростання рівня конкуренто-
спроможності національної робочої сили.

Узагальнюючи думки провідних вітчизняних науковців [48–51],
трудовий потенціал слід розглядати як якісні характеристики, приро-
дні здібності окремої людини до праці, її навички, знання, які можуть
бути збагачені у процесі здобуття освіти, професійної підготовки, з
набуттям досвіду роботи. За рахунок інвестицій у розвиток трудового
потенціалу робітників відбувається формування загального потенці-
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