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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА   

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА  

МОЖЛИВОСТІ ЙОГО  ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

В статті розглянуто і розкрито сутність понять «якість робочої сили» та 
«конкурентоспроможність робочої сили», а також проаналізовано            

зарубіжний досвід управління якістю і конкурентоспроможністю робочої 
сили. 

 

В статье рассмотрены и раскрыты сущность понятий «качество рабочей 

силы» и «конкурентоспособность рабочей силы», а также                            
проанализирован зарубежный опыт управления качеством и                    

конкурентоспособностью рабочей силы. 

 

Essence of concepts "quality of labour force" and "competitiveness of labour 

force" are considered and exposed in the article, and also foreign experience of 

quality and competitiveness of labour force management is analysed. 

 
В сучасних умовах робоча сила стає основною передумовою розвитку суспі-

льного виробництва. Професійні, інтелектуальні та фізичні здібності людей є го-

ловним джерелом нагромадження матеріального і нематеріального багатства. 

Аналіз основних досліджень. Дослідженню шляхів підвищення якості та 

конкурентоспроможності робочої сили проблеми присвячені роботи таких нау-

ковців, як Г.В. Осовської, О.В. Крушельницької, А.І. Добриніна, С.А. Дятлова, 

Е.Д. Циренова, В.І. Куценко, Т.І. Шпараги та ін. 

Разом з тим, недостатньо дослідженими залишаються питання, пов’язані з ре-

гулюванням якості робочої сили в системі управління людськими ресурсами. 

Методика досліджень. Методологічною та теоретичною основою дослі-

дження є фундаментальні положення економічної теорії, наукові праці вітчизня-

них і зарубіжних вчених-економістів в області дослідження проблем ринку пра-

ці, управління людськими ресурсами та регулювання якості робочої сили. 

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження зарубіжного досвіду пі-

двищення якості та конкурентоспроможності робочої сили та можливості його 

застосування в Україні. 

Результати досліджень. Конкурентоспроможність окремої національної 

економіки базується або на макроекономічній політиці, або на порівняльних пе-

ревагах, що забезпечуються за рахунок таких джерел, як трудові ресурси, приро-

дна сировина або капітал. В «економіці знань» саме людський капітал є чи не 

найголовнішою порівняльною перевагою країни. 
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Якщо джерелом конкурентних переваг країни в «старій» («важкій») економі-

ці були доступ до сировини, зручні транспортні маршрути, місткий споживчий 

ринок, дешева робоча сила, то в «новій» економіці чинниками успіху є інновації 

та підприємництво, що ґрунтуються на знаннях і кваліфікованих кадрах. Компа-

нії, що діють у високотехнологічних галузях, посилено полюють за інтелектуа-

льними ресурсами. В умовах «економіки знань» ринки праці та міжнародний ри-

нок праці загалом, набувають нових характерних рис. Однією з ключових є ви-

никнення нового й особливого сегмента ринку, який пов’язаний з використанням 

висококваліфікованих спеціалістів (наукових працівників, інженерів, аналітиків 

систем, фахівців у галузі інформатики, менеджерів та ін.) [4]. 

Конкурентоспроможність робочої сили, є порівняно новим поняттям у кате-

горіальному апараті економіки. Для цілісного уявлення про неї розглянемо деякі 

з визначень конкурентоспроможності робочої сили:  

- сукупність тих якостей і особливостей, які забезпечують конкурентні пере-

ваги конкретному працівникові [2, С. 32]; 

- відповідність якості робочої сили потребам ринку, можливість повніше, по-

рівняно з іншими кандидатами, задовольняти вимоги роботодавців за рівнем 

знань, умінь, навичок, особистих рис [3, С. 13]; 

- агрегована сукупність властивостей працівника, які дають його робочій силі 

можливості відповідати вимогам конкурентного ринку, попиту покупців (робо-

тодавців), забезпечують її визнання на ринку праці [5, С. 9]. 

Якість робочої сили – це сукупність людських характеристик, що проявля-

ються в процесі праці та включають у себе кваліфікацію й особисті якості пра-

цівника: стан здоров’я, розумові (інтелектуальні) здібності, здатність адаптувати-

ся, гнучкість, мобільність, мотивованість, інноваційність, професійну придат-

ність, моральність тощо [3, С. 14]. 

Проведений аналіз якостей працівника як суб’єкта сучасного виробництва 

показав, що в економічній літературі, найчастіше розглядаються два компоненти 

якості робочої сили, – професійні здібності та особисті характеристики. На наш 

погляд, розподіл характеристик сучасного працівника на особисті й професійні є 

недостатнім у сучасних умовах. Важливого значення серед особистих якостей 

працівника набувають комунікативні навички, тобто здатність індивіда формува-

ти відносини з іншими людьми і працювати в колективі, а професійні якості пот-

рібно класифікувати за змістом через загальні і спеціалізовані. Якість робочої си-

ли, як об’єкт управління, і за змістом, і за формою свого руху відрізняється від 

інших об’єктів, насамперед від речовинного елемента продуктивних сил. 

Тому на основі проведеного аналізу, ми пропонуємо розглядати якість робо-

чої сили як економічну категорію, яка відображає сукупні властивості працівни-

ка, які проявляються і реалізуються в процесі праці та охоплюють кваліфікацію, 

комунікативні навички та особисті якості працівника (стан здоров’я, розумові 

здібності, здатність адаптуватися, гнучкість, мобільність, вмотивованість, інно-
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ваційність, професійну придатність, моральність та інші), що зумовлюють міру 

відповідальності працівника сучасному ринку праці.  

Якість робочої сили нерозривно пов’язана з конкурентоспроможністю робо-

чої сили. Нині певна частина науковців займається висвітленням проблем конку-

рентоспроможності країни і підприємств на ринку, інша частина – вивченням 

конкурентоспроможності товарів і послуг. Питання конкурентоспроможності 

робочої сили, завдяки якій зміцнюється конкурентоспроможна позиція як окре-

мого підприємства, так і окремої країни, залишаються недостатньо розроблени-

ми. 

Ототожнення категорій «конкурентоспроможність» та «якість» робочої сили 

є найбільш розповсюдженим у їхньому трактуванні. Відповідно до такого підхо-

ду під конкурентоспроможністю розуміють лише певну систему властивостей 

робочої сили, тобто її якість, а визначення конкурентоспроможності зводиться до 

сукупності якісних і вартісних характеристик робочої сили, що забезпечують за-

доволення конкретних потреб роботодавців.  

Поняття «конкурентоспроможність робочої сили» і «якість робочої сили» 

взаємопов’язані. Відмінність між ними полягає у тому, що категорія «якість ро-

бочої сили» відображає ступінь наявності у працівника особистісних, професій-

них та ділових якостей. Тобто, це така категорія, яка дозволяє абстрактно розгля-

дати людину як активний елемент виробничого процесу, функції якого реалізу-

ються в рамках виробничого процесу, але вона не вказує на місце й характер по-

ведінки її носія в системі соціально-економічних відносин. На відміну від якості 

робочої сили категорія «конкурентоспроможність робочої сили» відображає зді-

бність робочої сили реалізувати свій потенціал у ринкових умовах.  

На наш погляд, конкурентоспроможність робочої сили можна визначити як 

сукупність якісних, кількісних та вартісних характеристик робочої сили, які від-

повідають умовам сучасної економічної кон’юнктури, а також реалізація цих по-

тенційних характеристик, які користуються попитом на певному сегменті ринку 

праці у певний період часу та порівняння цих характеристик з відповідними ха-

рактеристиками іншого працівника, що відповідають вимогам роботодавця. 

Конкурентоспроможність робочої сили сприяє збільшенню національного багат-

ства, ефективності діяльності, а також зниження таких негативних показників як 

безробіття, злочинність на рівні держави, халатність, безвідповідальність та інше 

на рівні підприємства залежить від якості робочої сили. 

На основі проведеного дослідження ми можемо зробити висновок, що якість 

робочої сили – це сукупність індивідуальних властивостей особистості, а конку-

рентоспроможність робочої сили – це ступінь прояву цих властивостей в зовні-

шніх умовах оточуючого середовища, тобто це суспільна оцінка властивостей.  

Визначальним завданням підвищення якості та конкурентоспроможності ро-

бочої сили є вдосконалення зв’язків між системою підготовки кадрів і виробниц-

твом. Існуюча вітчизняна система освіти, не спроможна забезпечити сферу праці 

спеціальностями, які необхідні для ефективного функціонування виробництва. 
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Виробничі умови потрібно активно і оперативно враховувати для набуття й роз-

витку кваліфікації робітників.  

Концепції підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили при-

таманна певна однобічність: виділяється лише прикладна, економічна роль осві-

ти в житті суспільства. Незначна увага приділяється основному призначенню 

освіти – формуванню особистості, всебічному розвитку її творчих сил, здібнос-

тей і нахилів. 

Проблема полягає не тільки в пристосуванні системи підготовки робочих ка-

дрів до потреб даного виробництва, а й у випереджаючому зростанні якості ро-

бочої сили відносно цих зростаючих потреб. Підвищення ролі людського факто-

ру потребує активного зворотного зв’язку. 

Дослідження інституту Великобританії Work Foundation показали, що євро-

пейські країни мають дуже високий освітній рівень (можливо навіть вищий, ніж 

у США), 40% європейських працівників працюють у закладах, пов’язаних з осві-

тою. Проте інвестиції Європи в знання та наукові дослідження значно поступа-

ються відповідному показнику США. Так, у 2004–2010 рр. у 15-ти країнах Євро-

пейського Союзу частка ВВП, яка витрачалася на дослідження й розвиток, збі-

льшилися лише на 0,1%. А в таких країнах, як Франція, Великобританія, Нідер-

ланди й Ірландія, навіть зменшилася. Для порівняння, у 2010 р. США інвестува-

ли у дослідження та розвиток 2,7% ВВП своєї країни, у той час як у Євросоюзі 

цей показник складав лише 1,9% ВВП. Це є однією з причин необхідності залу-

чення висококваліфікованих кадрів із третіх країн для сприяння розбудови «еко-

номіки знань» регіону [6]. 

Головною для багатьох зарубіжних країн залишається проблема забезпечення 

якості робочої сили шляхом підтримання її високої кваліфікації. У вирішенні та-

ких проблем важливу роль відіграє міжнародна співпраця, при врахуванні вимог 

та переваг діяльності Міжнародної організації праці (МОП). 

За допомогою рекомендацій міжнародних організацій, розвинені країни пос-

тійно вдосконалюють свої системи підтримання якості та конкурентноздатності 

національної робочої сили [1]. Ці системи відтворюють особливості того суспі-

льства, частиною якого вони є, що впливає на зміст професійного навчання, по-

рядок розробки нормативних документів, які регламентують досягнення і забез-

печення відповідної якості робочої сили, управління освітою та професійною пі-

дготовкою, механізм їх функціонування і фінансування рисунок. 
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Рисунок. Заходи держави відносно робочої сили в розвинених країнах світу 
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ращення матеріального становища працюючих, підвищення ефективності еко-

номіки. Врахування міжнародних рекомендацій призведе до уніфікації і гармоні-

зації національної системи освіти та професійної підготовки, а також сприятиме 

вільній мобільності робочої сили та реалізації її прав на отримання роботи відпо-

відно до своєї кваліфікації. 

Україні доцільним може бути використання: досвіду Японії щодо забезпе-

чення стабільної зайнятості персоналу і орієнтації на внутрішній ринок праці; 

досвіду США – щодо об’єктивної і швидкої оцінки працівників і їх внеску в зага-

льні результати діяльності; досвіду європейських країн – щодо забезпечення єд-

ності інтересів держави, працівників і роботодавців з управління використанням 

трудових ресурсів  (підкреслено, що на особливу увагу заслуговує досвід Франції 

щодо забезпечення якості робочої сили в системі підготовки персоналу «податок 

плюс дотація»).  

Аналіз особливостей зарубіжного досвіду ринкової оптимізації сфер праці і 
освіти показує, що велика увага приділяється профорієнтаційній роботі і пере-

підготовці кадрів і їх успіхи пояснюються не тільки використанням нових техно-

логій і розробок, але й високою якістю робочої сили. Пояснюється це тим, що 

велика увага за кордоном приділяється збільшенню витрат на освіту, професійну 

підготовку і перенавчання робітників. 

У розвинутих країнах світу склалися національні системи освіти, державного 

регулювання і підтримки в підготовці робітничих кадрів. Відбувається процес їх 

розвитку та інтернаціоналізації. На наш погляд, вивчення і практичне викорис-

тання досвіду зарубіжних країн по організації системи професійної освіти при 

збалансуванні зі сферою зайнятості населення при адаптації його до національ-

них особливостей слід активізувати в Україні. Необхідність стабілізації розвитку 

і економічного росту потребує невідривного розвитку інтелектуальних ресурсів 

країни. 
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