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Нова економіка характеризується посиленням конкуренції, вмінням
гнучко реагувати й пристосовуватися до змін ринкового середовища,
зростанням інтелектуального капіталу, що пред'являє до організацій особливі
вимоги. Усе це передбачає грамотне використання закордонного досвіду,
уміння накопичувати знання й ефективно застосовувати їх на благо організації.
Здатність і готовність співробітників вчитися швидше конкурентів є надійним
чинником, що забезпечує ефективне функціонування організації на ринках
праці, товарів і послуг.
Ключовою позицією у досягненні економічної стабільності організацій є
підвищення якості робочої сили, що має відповідати загальним вимогам різних
сфер трудової діяльності: економічної, науково-технічної, інформаційної,
соціальної, морально-етичної.
Формування суспільства, заснованого на знаннях, а також нові вимоги
ринку праці зумовили розвиток системи оцінювання і сертифікації кваліфікацій
у різних галузях народного господарства.
У процесі оцінки та сертифікації кваліфікацій здійснюється сполучення
сфер праці та освіти. Така взаємодія дозволяє підвищити ефективність
професійної освіти, якість і кваліфікованість трудових ресурсів, тобто
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професійно-технічної освіти шляхом розробки й впровадження стандартів
професійної діяльності.
Система оцінювання і сертифікації кваліфікацій вже найближчим часом
дозволить зробити перші кроки по поліпшенню якості робочої сили. Особливий

значимий ефект від її впровадження очікується в проблемних областях
діяльності, де спостерігається гостра нестача кадрів, високий рівень безробіття,
а також перспектива зростання кількості працівників-мігрантів.
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системою професійної освіти і навчання фахівців на ринку праці вимагає
вирішення низки головних завдань, які узагальнено на рисунку 1.
Складники ефективної політики залучення
сертифікованих фахівців, підготовлених системою
професійної освіти
створення структур з прогнозування кваліфікаційних
потреб національного і регіональних ринків праці
залучення сучасних ефективних методик прогнозування
освітньо-кваліфікаційних потреб ринку праці
постійний аналіз потреб у кваліфікаціях на національному,
регіональному і місцевому рівнях
приведення ринку освітніх послуг у відповідність до
потреб національної економіки та регіонів
максимально широке залучення роботодавців до процесу
підготовки кадрів різного освітньо-кваліфікаційного рівня
створення сучасної інформаційної бази з урахуванням змін
в структурі професійних навичок
корегування навчального процесу закладів професійного
навчання, з урахуванням попиту на ринках праці

Рисунок. 1 ─ Складники ефективної політики залучення сертифікованих
фахівців, підготовлених системою професійної освіти
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