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Ініціатива ОЕСР для Східної Європи і Південного Кавказу 

Започаткована у квітні 2009 року Ініціатива ОЕСР для Східної Європи і Південного Кавказу – це 
складова  Програми ОЕСР  «Конкурентоспроможність Євразії», яка націлена на сприяння 
економічному зростанню у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Її завдання - 
поділитися з органами державного управління в регіоні знаннями, досвідом і найкращою практикою  
країн-членів ОЕСР, аби створити здоровий бізнес-клімат для інвестування, підвищити рівень 
продуктивності та надати підтримку підприємництву, розвивати приватний сектор і будувати 
економіку на базі знань, щоб сектори стали більш конкурентноздатними і привабливим для іноземних 
інвестицій. Такий підхід охоплює як аспекти регіональної політики, з діалогом на рівних і розбудовою 
спроможності, так і аспект специфіки країни з підтримкою реалізації низки    пріоритизованих 
реформ. Діяльність включає і аналіз секторів, що охоплює формування цільової політики і необхідних 
на рівні галузі стратегій. В охоплених Програмою країнах державні органи, приватний сектор і 
громадянське суспільство залучені до діалогу і співпраці на підтримку  заходів політики та до 
визначення головних  бар'єрів відносно секторної конкурентоспроможності.  

Участь всіх зацікавлених сторін в процесі реформування, включно з іноземними інвесторами, 
набуває особливої ваги для гарантії ефективності та прозорості рекомендованих політичних рішень. 
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ПЕРЕДМОВА 

З 2009 р. Програма OECР Конкурентоспроможність Євразії надає підтримку 
Уряду України в реформуванні національної економіки в рамках проекту 
Стратегія конкурентоспроможності для україни. Цей посібник з реалізації 
містить висновки другої фази проекту. В Посібнику з реалізації подано аналіз 
конкретних спричинених політикою бар’єрів на шляху підвищення 
конкурентоспроможності одного із визначених на першій стадії проекту секторів 
із значним потенціалом залучення інвестицій, а саме в агробізнесі, із фокусом на 
вдосконаленні навичок.       

Протягом фази II проекту (2011-12) OECР співпрацювала з Урядом України, 
приватним сектором, з міжнародними організаціями та громадянським 
суспільством через надання дорадчих послуг щодо усунення  специфічних для 
сектора спричинених політикою бар'єрів із використанням вітчизняних 
експертних знань в галузі та політиці для їх націляння на найбільш практичні та 
ефективні  заходи.  

Проект впроваджується у співпраці з Урядом України за фінансової  підтримки 
Уряду Швеції. 
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ПОДЯКА 

Цей Посібник з реалізації є результатом роботи, виконаної Програмою ОЕСР 
Конкурентоспроможність Євразії за дорученням Керівного комітету Ініціативи для 
східної Європи і Південного Кавказу в консультативному процесі з Урядом України 
та за участю приватного сектору в Україні. 

У підготовці цього звіту брали участь представники Адміністрації Президента 
України, Верховної Ради України, декількох міністерств, відомств, а також 
асоціацій приватного сектору в Україні, зокрема:  

 Ірина Акімова, Перший заступник Глави Адміністрації Президента України; 
Валерій Хорошковський,  Перший віце-прем’єр-міністр України; Андрій 
Клюєв, колишній Перший віце-прем’єр-міністр України та колишній Міністр 
економічного розвитку і торгівлі. 

 Міністерство економічного розвитку і торгівлі: Петро Порошенко, Міністр 
економічного розвитку і торгівлі; Анатолій Максюта, Перший заступник 
міністра; Володимир Бандуров, Заступник міністра; Володимир Павленко, 
Заступник міністра; а також Олена Кучеренко, керівник Департаменту 
міжнародної технічної допомоги та співробітництва з міжнародними 
фінансовими організаціями.  

 Представники державного сектора, які беруть участь в Робочій групі з 
агробізнесу: Микола Безуглий, колишній Перший заступник міністра, 
Міністерство аграрної політики та продовольства, і колишній Голова Робочої 
групи; Андрій Гетя, Директор Департаменту тваринництва, Міністерство 
аграрної політики та продовольства, та Виконуючий обов’язки Голови 
Робочої групи; Тарас Качка, Директор Департаменту зовнішньоекономічних 
зв’язків, Міністерство аграрної політики та продовольства; Баграт 
Ахіджанов, Директор Департаменту фінансово-кредитної політики, 
Міністерство аграрної політики та продовольства; Світлана Масюк, 
Заступник директора, департамент статистики сільського господарства та 
навколишнього середовища, Державна служба статистики; Сергій 
Карасевич, керівник Відділу аграрної політики, землекористування та 
продовольчої безпеки, Департамент розвитку реального сектору економіки, 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі; Людмила Зубченко, 
Заступник начальника відділу, Управління досліджень  продовольчих та 
виробничих ринків, Антимонопольний комітет; Андрій Кінщак, Заступник 
директора, Департамент  економічного розвитку аграрного ринку, 
Міністерство аграрної політики та продовольства; Тарас Тиводар, 
Заступник керівника відділу, Департамент фінансів виробничої сфери та 
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майнових відносин, Міністерство фінансів; Сергій Блінченко, Координатор 
сектору сільського господарства, Координаційний центр з упровадження 
економічних реформ при Президентові України.   

 Представники приватного сектора і міжнародних організацій, які беруть 
участь в Робочій групі з агробізнесу: Оксана Давидович, Координатор 
молочного комітету, Європейська бізнес асоціація (EBA); Ольга Босак, 
менеджер у зв’язках з державним сектором, Данон Україна; Інна Ільєнко, 
менеджер з розвитку постачальників молочної сировини,  Данон Україна; 
Неллі Шиліна, менеджер людських ресурсів, Данон Україна; Фредрік 
Ейхерн, Головний виконавчий директор, Мілкіленд N.V.; Олексій Архипов, 
Головний фінансовий директор, Мілкіленд N.V.; софі Розе, менеджер 
технічних спеціалістів молочної промисловості в країнах сНД, Лакталіс; 
Бенуа Гуінебретьєр, технічний спеціаліст молочної промисловості, Лакталіс; 
Ольга Ревіна, Віце – президент, Національний комітет Міжнародної торгової 
палати (ICC Ukraine); Володимир Лапа, Генеральний директор, Український 
клуб аграрного бізнесу; Дмитро Мельничук, ректор, Національний 
університет біоресурсів і природокористування україни; Віталій Лисенко, 
проректор, Національний університет біоресурсів і природокористування 
україни.  

 Свій внесок зробили міжнародні експерти: Елеанора Євченко, керівник 
рекрутингового агентства AgriJob, Український клуб аграрного бізнесу;  
Карен Фішер, заступник генерального директора з міжнародних зв'язків, 
Український клуб аграрного бізнесу;  Олександр Вержиховський, 
виконавчий директор, Український клуб аграрного бізнесу.   

 Уряд Швеції був донором проекту і надавав важливе скерування і 
підтримку: Його Високоповажність  Стефан Гулгрен, Посол Швеції в 
Україні; Мірія Петерсон, радник і Директор SIDA в Україні; Ольга 
Тимошенко, співробітник програм SIDA.  

 Співголови Ініціативи OECР для Східної Європи та Південного Кавказу: 
Швеція (Його Високоповажність  Андерс Ахнлід, Посол і Постійний 
представник Швеції в OECР та Польща (Його Високоповажність Павел 
Войчеховський, Посол і Постійний представник Польщі в OECР).  

посібник з реалізації був написаний під керівництвом Каролін Ервін, керівника 
Директорату в справах фінансування та підприємництва (ДФП);  Ентоні 
О’Саллівана, керівника відділу розвитку приватного сектору, ДФП; Єлени Мітевої, 
радника, відділ розвитку приватного сектору, ДФП  та Антоніо Сомма, 
виконуючого обов’язки  керівника програми “Конкурентоспроможність Євразії”.  

Грегорі Леконт, координатор проекту, виконував наглядові функції, тоді як 
аналітик політики Аннамарія де Кресченцо підготувала посібник. Публікацію 
збагачено цінними внесками і зауваженнями групи рецензентів: Гленда Квінті, 
старший економіст, Директорат зайнятості, праці та соціальних питань; Саймон 
Філд, старший аналітик, Директорат освіти; Малгожата Кучера, аналітик, 
Директорат освіти.  Катерина Харт брала участь у додаткових дослідженнях.    
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Крім того, публікацію було піддано аналізу в Україні Міністерством аграрної 
політики та продовольства.  

посібник з реалізації редагували та підготували до публікації Антоніо Сомма, 
Грегорі Леконт, Аннамарія де Кресченцо, Майкл Сайкс, Ванесса Валє та Джорджія 
Хевіт.  

Місцева підтримка в Україні була забезпечена Оксаною Шуляр, консультантом 
ОЕСР і колишнім радником Голови комітету Верховної Ради України з питань 
європейської інтеграції. Усний та письмовий переклад виконала Людмила 
Стріляна-Тараніна. 

Цінну адміністративну підтримку надали Анна Чахтахтінскі, Орла Халлідей, 
Елізабетта Да Праті та Лінн Уїтні. 
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Резюме 

Вдосконалення навичок - головний пріоритет 
політики для українського сектора агробізнесу 

Розвиток навичок в українському секторі агробізнесу –головний пріоритет 
політики з метою підвищити продуктивність і залучити більший обсяг вітчизняних 
та іноземних інвестицій. Український сектор агробізнесу завжди відігравав 
важливу роль в економіці. У 2010 р. вироблена в сільському господарстві додана 
вартість становила 8,2% ВВП. Сектор має декілька переваг: по-перше, - природні 
багатства, по-друге, - значна конкурентоспроможність по вартості виробництва і, 
по-третє, - близькість до головних споживачів. Наприклад, привабливість ланцюга 
доданої вартості  молочних продуктів полягає в конкурентоспроможності по 
вартості виробництва молока і близькості до ринків, що швидко розвиваються, де 
очікується зростання споживання молочної продукції (OECD, 2012a).  

Однак, країна все ще стикається з деякими проблемами на шляху повного 
використання свого потенціалу та успішного залучення більшого обсягу прямих 
іноземних інвестицій (ПІІ). Не зважаючи на високий рівень писемності та 
охоплення початковою і середньою освітою, існує свідоцтво наявного в Україні 
розриву в навичках (OECD, 2012a). Виконане в Україні у 2011 р. Дослідження 
спроможності країни (CCS) надає свідоцтво до того факту, що працедавці 
зазнають труднощів у наймі адекватно кваліфікованих технічних працівників, 
особливо в ключових секторах, зокрема в агробізнесі. Коли компанія не в змозі 
знайти працівників з відповідним для виконання роботи набором навичок, 
продуктивність такої компанії падає, що кінець кінцем стримує її 
конкурентоспроможність. У звіті Стратегія секторної конкурентоспроможності 
для України  (OECD, 2012a) розрив у навичках визначено  важливою перешкодою 
інвестуванню в агробізнес. Половина опитаних в рамках CCS молочних хазяйств 
зазначили важливу роль навичок і експертних знань для поліпшення якості молока. 
Цей аспект набуває особливої ваги для виходу українських виробників на такі 
ринки з вищим рівнем вимог до якості, як ЄС (OECD, 2012a).  

Дану оцінку виконано згідно методології Засади політики щодо інвестування 
та Засади політики щодо інвестування в сільське господарство. Розвиток людських 
ресурсів може підтримувати конкурентоспроможність в секторі агробізнесу (OECD, 
2012a). Як зазначено в Засадах політики щодо інвестування, висококваліфікована 
робоча сила може сприяти створенню середовища, привабливого для вітчизняних і 
зарубіжних інвесторів (OECD, 2006). До того ж, в Засадах політики щодо 
інвестування в сільське господарство розвиток людських ресурсів визначено як 
головний напрямок політики в цьому конкретному секторі (OECD, 2012b).  
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Різні спричинені політикою бар’єри негативно 
впливають на вдосконалення навичок в українському 
секторі агробізнесу  

Декілька факторів спричинюють розрив у навичках в українському секторі 
агробізнесу. По-перше, система освіти зосереджується переважно на теорії. Учбові 
плани забезпечують теоретичне підгрунття, і недостатньо уваги приділено  
підготовці до виходу на ринок праці, який вимагає сильного практичного досвіду. 
Навички, що їх очікують працедавці, еволюціонували з плином часу, тоді як учбові 
плани все ще несуть на собі сильний відбиток радянських часів. По-друге, 
обмежено залучення приватного сектора до справи освіти. По-третє, існує 
практична підготовка, але зазвичай її отримують в університетських хазяйствах (у 
формі практики), а не в приватних компаніях. Працедавців не залучають до 
розроблення вмісту практичних курсів. Четверте, через високі операційні витрати 
виникають труднощі із досягненням відповідності працівників вимогам робочих 
місць. Належним чином не розвинуті університетські служби на підтримку 
розбудови кар’єри,  і, таким чином, інформація відносно вакансій і вимог до 
навичок фактично не доходить до групи потенційних кандидатів. Проблеми 
залишаються, незалежно від визнання державою важливості усунення цих 
бар'єрів.  

На разі в українській системі освіти  домінуюча роль належить державному 
сектору, а приватний сектор ще не залучений повною мірою. Приватні компанії не 
беруть участь в університетських дослідницьких проектах, і з ними не 
консультуються щодо освітніх аспектів учбових програм, що реалізуються  в 
підпорядкованих університетам хазяйствах. Приватні компанії зрідка мають 
можливість поділитися своїм знанням галузі із розробниками політики. Студенти не 
знайомі з проблемою пошуку стажування та отримання досвіду на робочому місці. 
Аграрні університети обмежено надають послуги щодо пошуку робочого місця чи 
розбудови кар’єри і не сприяють процесу працевлаштування.  

Схеми стажування – це приклад ППП в освіті, який 
Україна може розвивати в короткостроковій 
перспективі на базі досвіду країн-членів OECР  

Можна розглянути різні набори політичних ініціатив, націлених на усунення  
спричинених політикою бар'єрів, і часто вони взаємно доповнюють один одного. 
Наприклад, держава може модернізувати учбові плани, аби вони відповідали 
поточним стандартам і потребам ринку праці. Крім того, держава може розвивати 
професійну освіту і навчання (ПОН) або стимулювати навчання впродовж життя. 
Такі пов'язані з роботою програми дозволяють студентам і працівникам, зазвичай 
малокваліфікованим, розвинути компетентність й органічно увійти на ринок праці. 
На додаток, держава може запровадити більш прогресивні схеми співпраці в освіті 
на базі публічно-приватного партнерства (ППП), з метою використати 
компетентність і спеціалізовані знання приватного сектору та розділити витрати. 
Наприклад, в країнах-членах OECР зросла участь в освіті приватного сектору,  і 
очікується, що ця тенденція набиратиме силу через скорочення державних 
асигнувань. ППП передбачає ширше залучення приватних хазяйств - від 
лекційного навчання, або в рамках схем стажування, - до  більш складних рішень, 
як, наприклад, створення спеціалізованих учбових закладів.  
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Цей звіт зосереджується на одному рішенні, - удосконалення схем стажування 
в українських аграрних університетах. Це приклад ППП в освіті, що може 
вписатися в конкретний контекст країни та, за умови належного управління, дати 
визнані переваги і розширити залучення приватного сектору до справ освіти. Цей 
варіант політики можна реалізувати  в короткостроковій перспективі, поки 
розвиватимуться більш складні форми ППП, такі як спеціалізовані учбові заклади.  

Схеми стажування дозволяють студентам, які ще вчаться, працювати у 
компаніях, що діють в їх сфері спеціалізації, протягом короткого періоду часу, із 
невеликими  видатками для компанії. Є свідоцтво того, що цей практичний досвід 
у поєднанні з навчанням може покращувати результати на ринку праці, особливо, 
якщо робота обмежується певною тривалістю і пов'язана із напрямом навчання. 
Бізнес-структури можуть скористатися з дешевшої праці та оцінити потенційних 
працівників, а саме це і скорочує операційні витрати на найом. До того ж, 
університети отримують зворотний зв'язок щодо освітніх результатів і можуть 
встановити тісніші стосунки з приватним сектором.  

Україна може скористатися з досвіду країн-членів OECр, що зреалізували 
схеми стажування, проаналізувати головні чинники їх успіху і навчитися на їх 
недоліках. аналіз літератури і деяких прикладів для вивчення надав можливість 
подати в цьому звіті  шість складових належним чином реалізованих схем 
стажування: правові засади, стимулювання, створення мережі професійних 
контактів, досягнення відповідності попиту і пропозиції стажистів, система 
моніторингу і зворотного зв'язку, а також консультування стосовно навичок.  

Для впровадження схем стажування Україні потрібно 
підсилити правові засади, впорядкувати стимули, 
залучити приватних учасників ринку до реалізації 
існуючих форм практики і створити консультаційну 
службу щодо навичок 

За результатами аналізу базової ситуації в країні та на засадах кращої 
практики  в країнах-членах OECР, Україна може вдосконалити свою систему 
стажування, діючи в короткостроковій перспективі на наступних напрямках:  

Правові засади 

 Забезпечити правову основу для започаткування схем стажування і 
зробити їх обов'язковим компонентом університетських учбових планів. 
Через те, що схеми стажування не регулюються діючим трудовим 
законодавством, потрібні відповідні зміни в законодавстві, аби забезпечити 
сприятливу правову основу розвитку схем стажування. Крім цього, 
рекомендовано зробити схеми стажування обов'язковою складовою 
програм вищої освіти. Необхідно запровадити Угоду про стажування, як 
контракт між сторонами, що регулює важливі аспекти схеми (наприклад, 
страхування, функції та обов'язки).  
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Стимули 

 Знайти відповідні стимули для різних зацікавлених сторін через досягнення 
згоди щодо таких аспектів, як тривалість схеми, критерії права на участь у 
стажуванні та винагорода праці стажиста. Через те що зацікавлені сторони 
реагуватимуть на різні стимули, важливо досягти угоди щодо найбільш 
відповідних аспектів. По-перше, університетам рекомендовано 
нараховувати кредити за результатами стажування. По-друге, максимальна 
тривалість стажування має визначатися законом (наприклад, 12, 18 
місяців). Нарешті, норми мінімальної компенсації праці потрібно узгодити, 
можливо в термінах частки мінімальної заробітної плати в секторі.  

Мережа професійних контактів 

 Активізувати діяльність із встановлення контактів між університетами і 
приватними учасниками ринку та залучати останніх  до лекцій, презентації 
компанії й проведення ярмарків кар'єри. Університетам рекомендовано 
встановити контакти з компаніями і побудувати обширну мережу 
контактів в приватному секторі. Зараз відокремлення цих двох контекстів 
є очевидним. Для того, щоб запустити цей процес, університети можуть 
встановити контакти із своїми колишніми вихованцями або звернутися до 
бізнес-структур в їх регіоні. Подальше залучення практиків у галузі можна 
стимулювати через запрошення представників приватного сектора читати 
лекції, презентувати компанію чи взяти участь у ярмарках кар'єри. 
Завдяки цим заходам працедавці отримують можливість представити свої 
вимоги до найму як студентам, так і викладачам. Пряма взаємодія між 
студентами і компаніями полегшує пошук стажувань.  

Відповідність пропозиції і попиту на стажистів 

 Створити службу найму/кар’єри при університетах, як унікальний 
інтерфейс для приватних учасників ринку і студентів. Університети мають 
надавати такі дорадчі послуги. Ця служба стане централізованим 
інформаційним пунктом як для працедавців, так і для студентів, що 
надаватиме інформацію відносно вакансій і резюме студентів. служба 
найму/кар’єри також може надавати консультаційні послуги, що полегшить  
процес комплектації кадрами. Для започаткування цього процесу необхідно 
визначити пілотні аграрні університети. 

Моніторинг і зворотний зв'язок  

 Залучити аграрні університети до координації та  моніторингу схем 
стажування. Рекомендовано, щоб університети координували організаційні 
аспекти програм стажування. Така діяльність може включати скерування 
кар'єри студентів, залучення до інформування про наявні вакансії, надання 
інформації як студентам, так і працедавцям, а також виконання 
моніторингу результативності процесу стажування.  

 Перехід до системи навчання на робочому місці та тісніших зв'язків з 
приватним сектором потребує часу. На разі рекомендовано вдосконалити 
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існуючу систему практики  шляхом залучення працедавців до прийняття 
рішень стосовно освітнього вмісту навчання та до надання зворотного 
зв'язку університетам. 

Ці конкретні рекомендації щодо початкових кроків впровадження  схем 
стажування реалізовуватимуться ефективніше, якщо їх підтримає комплекс 
ініціатив. Сюди належать наступні заходи:  

Запровадження консультацій щодо навичок  

 Запровадити надання консультацій стосовно навичок у форматі форуму 
для стимуляції діалогу між університетами і приватним сектором. Такий 
консультаційний орган може об’єднати представників працедавців, 
студентів, експертів галузі, профспілок і відповідних міністерств. Він може 
забезпечити зворотний зв'язок щодо розриву в наявних навичках і 
консультувати стосовно вдосконалення навичок. OECР може надати 
підтримку створенню такого органу. 

 Спеціалізовані учбові заклади в агробізнесі можна започаткувати а рамках 
ППП: міжнародні зарубіжні інвестори, які працюють в Україні, вже 
ініціювали певні форми спеціалізованого навчання своїх працівників. На 
базі такої цікавої діяльності можна започаткувати спеціалізовані учбові 
заклади агробізнесу. Такі заклади дозволять державі скористатися 
спеціалізованими навичками, запропонованими приватними учасниками 
ринку, а також поділити витрати на навчання.  

 

Бібліографія  

OECD (2006), Policy Framework for Investment, OECD, Paris.  

OECD (2012a), Competitiveness and Private Sector Development Ukraine 2011 Sector Competitiveness 
Strategy, OECD, Paris.  

OECD (2012b), Policy Framework for Investment in Agriculture, forthcoming. 



16 
 

ВСТУП 

В рамках Ініціативи OECР для Східної Європи і Південного Кавказу  (див. 
вставку нижче), було виконано аналіз секторної конкурентоспроможності 
Республіки Україна у Фазі І ширшого проекту, що має на меті сприяти підвищенню 
секторної конкурентоспроможності країни та засад інвестування. Проект наслідує 
трифазний підхід і реалізується протягом п'яти років (2009-2014): по-перше, 
проект розробляє стратегію секторної конкурентоспроможності (Фаза І); по-друге, 
проектом вироблені рекомендації щодо конкретних варіантів політики, націлених 
на усунення існуючих обмежень (Фаза II); нарешті, проект започатковує механізми 
сталого реформування (Фаза III). Мета Фази II, що її фінансує Уряд Швеції, - 
надавати дорадчі послуги, що сприяють формуванню  конкретних рекомендацій 
стосовно політики, яку можна реалізувати з метою подолати існуючі перепони на 
шляху до конкурентоспроможності. 

В даному звіті представлено продукт  Фази II проекту. У Фазі І  (2009-2011) було 
визначено специфічні джерела конкурентоспроможності для ключових секторів: 
агробізнес (з фокусом на ланцюгу створення доданої вартості зернових і на 
ланцюгу створення доданої вартості молочних продуктів), енергоефективність і 
технології використання поновлюваних джерел енергії (з фокусом на ланцюгу 
створення доданої вартості на базі біомаси), і виробництво машин і транспортного 
устаткування (з фокусом на ланцюгу доданої вартості в цивільному авіабудуванні). 
Аналіз визначив існуючі проблеми, і були запропоновані цільові рекомендації щодо 
політики в кожному секторі. Наприклад, доступ до фінансування і розвиток 
людських ресурсів були ідентифіковані як важливі бар'єри для 
конкурентоспроможності, відповідно, в ланцюгу доданої вартості зернових і в 
ланцюгу доданої вартості молочних продуктів. Висновки, отримані в цій частині 
проекту, наведені у  Стратегії секторної конкурентоспроможності для України. цей 
звіт опублікований у 2012 р. Фаза II (2011-12) зосереджується на аналізі 
конкретних варіантів політики, зокрема на схемі гарантування кредиту (СГК) і 
схемах стажування. Звіт має на меті подати висновок, чому саме певний варіант 
політики може бути ефективний для України, а також  сформувати  детальний 
план його реалізації для розробників політики. У Фазі III (2012-14) далі очікується 
запровадження механізмів на підтримку сталого процесу реформування.  

Це дослідження складається з двох Частин. У Частині І йдеться про 
невідповідність навичок, що на разі негативно впливає на якість робочої сили в 
Україні, та важливість публічно-приватного партнерства у сфері освіти  (Глава 1). 
По-друге, описано проблему невідповідності навичок у секторі агробізнесу (Глава 
2). По-третє, представлено кращу міжнародну практику, на яку Україна може 
орієнтуватися в процесі вдосконалення схем стажування (Глава 3). Також подано 
низку конкретних рекомендацій щодо політики з метою вдосконалення схем 
стажування (Глава 4). Наприкінці представлено план дій для розробників політики 
(Глава 5). 
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ЧАСТИНА I 

ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК В УКРАЇНІ: ФОКУС НА 
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОМУ ПАРТНЕРСТВІ У СФЕРІ 

ОСВІТИ 
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Глава 1 

Усунення розриву у навичках в рамках публічно-
приватного партнерства у сфері освіти  

В цій главі проаналізовано розрив у навичках в Україні та політичні інструменти у 
розпорядженні розробників політики для вирішення цієї проблеми на ринку праці.  Потім описані 
програми публічно-приватного партнерства (ППП) в освіті, як інструмент політики для усунення 
розриву між потребами приватного сектора і освітою, що її отримують в державному секторі.  
Зроблено фокус на практичних підходах: навчання на робочому місці та схеми стажування.    

Не дивлячись на наявність високого рівня письменності та охоплення 
початковою і середньою освітою, є свідоцтво того, що в Україні існує розрив у 
навичках (World Bank, 2009; OECD, 2012a). Цей термін стосується невідповідності 
навичок, отриманих в результаті навчання, навичкам, що їх потребує ринок праці.  
Наприклад, працедавцям складно найняти технічних працівників з адекватними 
навичками в такому важливому секторі, як агробізнес.  

На підтримку країни у вдосконаленні її стратегії розвитку навичок можна 
розглянути низку політичних ініціатив, про які в деталях йдеться в наступних 
розділах.    Один з варіантів політики, – публічно-приватне партнерство (ППП) у 
сфері освіти, – може або доповнити, або замінити існуючі традиційні освітні 
програми завдяки використанню досвіду практиків приватного сектору.  
Прикладом можуть бути схеми стажування, що їх реалізують в приватних 
компаніях, і які можуть значно покращити низку навичок випускників ВУЗів, 
отриманих ними в рамках обов’язкової програми навчання.  Існують переконливі 
докази того, що сполучення роботи і навчання стимулює старшокурсників до праці 
та пристосування своїх навичок до потреб ринку  (OECD, 2010a).  

Ця глава організована у наступний спосіб: перш за все в ній проаналізовано 
переваги і проблеми процесу мінімізації розриву у навичках людського капіталу, як 
для органів державного управління, так і для приватного сектора.  По-друге, 
розглянуті різні рішення на рівні політики, включно з  публічно-приватним 
партнерством (ППП) у сфері освіти. Наприкінці увагу сфокусовано на схемах 
стажування та подані переваги й ризики, пов’язані з цим варіантом політики.  
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В Україні розрив у навичках – головний спричинений політикою бар’єр   

Згідно даних  дослідження середовища ведення бізнесу та результативності 
підприємств (BEEPS), більше 40% опитаних фірм в Україні вважають навички 
головним бар'єром на шляху їх зростання.1 Ця проблема більш характерна для 
України, ніж в середньому в регіоні серед головних нових ринкових економік у 
Східній Європі (Світовий банк, 2010).2  

Огляд спроможності країни (CCS), виконаний ОЕСР у 2011 році в рамках Фази 
І Проекту, виявив проблему розвитку людських ресурсів в ланцюгу створення 
доданої вартості в секторі молокопродуктів в Україні (OECD, 2012a).3  

До специфічних для України обмежень для учасників аграрного ринку 
відносяться застаріла система аграрної освіти; труднощі досягнення відповідності 
працівників і робочих місць через високий рівень  операційних витрат; а також 
незначне залучення приватних учасників ринку до участі в системі освіти.  

Розрив у навичках зумовлений факторами попиту і пропозиції  

Розриви у розвитку людських ресурсів можуть приймати різні форми:  

 “Розрив зайнятості” описує невідповідність між кількістю запропонованих 
працедавцями робочих місць і кількістю робочих місць, потрібних для 
робочої сили. 

 “Розрив навичок” вказує на невідповідність між поточним рівнем навичок 
робочої сили та навичками, що їх вимагають працедавці з огляду на  
досягнення цілей організації (Campbell, 2002).  

Проблему можна проаналізувати, як з боку попиту, так і з боку пропозиції.  

З боку попиту, працедавці можуть неохоче інвестувати час і ресурси в 
розвиток навичок, поки не мають доказу продуктивності запропонованого досвіду 
роботи (Dionisius et al., 2008). В країнах, де існує конструктивний діалог між 
агропромисловим комплексом і університетами, працедавці можуть впливати на 
пропозиції програм і учбові плани для максимізації можливостей 
працевлаштування випускників. У країнах, подібних до України, де обмежена 
взаємодія державного і приватного секторів, працедавці неохоче надають 
зворотний зв'язок університетам. В пошуках альтернативи працедавці 
пробуватимуть скерувати таку взаємодію у напрямку приватних і більш 
незалежних учбових закладів, якщо вони є.  

З боку пропозиції, в Україні освіта взагалі вважається “суспільним благом” і 
залежить переважно від державного управління і фінансування. Охоплення 
освітою та залучення до освіти є дуже важливими, їх досягають  за рахунок якості 
учбових програм. Держава не заохочує аграрні університети до підвищення 
ефективності освіти і до діалогу з приватним сектором (Koester et al., 2010).  

Без сумніву, держава відіграє роль в оцінці результативності системи освіти та 
встановленні її зв’язків з ринком праці. Однак, наприклад, фінансування освітньої 
установи пропорційно кількості студентів замість аналізу якості результатів 
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виконаних досліджень або учбових результатів створює деформований механізм. 
Університети прагнутимуть залучати якомога більше студентів, не дивлячись на 
нестачу спроможності запропонувати навчання на найвищому рівні.  

Можна передбачити різні політичні ініціативи, і вони часто спрацьовують, 
доповнюючи одна другу   

На усунення бар’єрів у розвитку людських ресурсів та подолання невдач ринку 
може спрацювати ряд варіантів політики.  Наприклад, оновлення учбового плану 
може дати краще відображення потреб роботодавців, що розвиваються. Держава 
може надати підтримку професійній освіті та навчанню (ПОН) і програмам 
безперервної освіти і навчання (БОН). 4  

Програми ПОН дозволяють студентам і працівникам, які часто не мають 
навичок, засвоїти компетентності, що полегшить їх перехід на ринок праці.    
Програми БОН відіграють важливу роль, бо дозволяють людям, які вже належать 
до робочої сили, модернізувати їх навички відповідно до технологій, способів і 
ринків, що змінюються.   Органи державної влади реалізують такі програми і тому 
що приватний сектор може не мати відповідних стимулів залучати до адекватного 
навчання, і тому що інвестиції в програми ПОН можуть самі себе окупити через 
віддачу на ринку праці.  

Крім того, держава може започаткувати ППП у сфері освіти, щоб скористатися 
зі спроможності приватного сектору та його спеціалізованого досвіду в умовах 
розподілення витрат.   ППП передбачають залучення приватних компаній до 
навчання в аудиторії і на робочому місці, або до  таких більш складних  рішень, як 
створення спеціалізованих учбових закладів.  Через ППП держава може підвищити 
ефективність освітніх програм завдяки кращому розумінню попиту на ринку 
праці.   

Це також відображує той факт, що країни-члени ОЕСР рухаються в бік 
ширшого залучення приватного сектора до освіти, і очікується, що така тенденція 
набуватиме розмаху через скорочення фінансування з  державних бюджетів.     

ППП створює переваги не тільки для студентів, які отримують кращу 
підготовку до зустрічі з реаліями ринку праці,  але й для компаній. корпорації 
можуть отримати наступні переваги:   

 Розподілення витрат: партнерство з державою може скоротити необхідні 
видатки на вдосконалення середовища ведення бізнесу компаній, 
наприклад, на навчання співробітників; 

 Ефект законності: участь у соціально відповідальній діяльності, такій як 
фінансування освітніх програм, підвищує рівень довіри до залучених до цієї 
справи структур (Genevois, 2008).  

Як виглядає ППП у сфері освіти?  

Декілька країн започаткували проекти, націлені на зменшення розриву в 
навичках через ППП, та розробили власні підходи до їх реалізації.  Деякі, 
наприклад, Ірландія, підтримує співробітництво державного і приватного секторів 
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з метою скоротити розрив у навичках, тоді як великі розвинуті економіки, такі як 
США, залежать від спеціальних проектів приватного сектора з освітянами, що 
виникають мірою необхідності. Однак, незалежно від існуючих відмінностей, успіх 
цих двох підходів залежить від точного прогнозу попиту на навички, від надійних 
даних і рівня прозорості (World Economic Forum (WEF), 2012).  

Наприклад, в саудівській Аравії Tamer Group, - компанія, що займається 
споживчими товарами і безрецептурними препаратами, - спільно з Міністерством 
праці навчала громадян країни операційній діяльності та матеріально-технічному 
забезпеченню.   По завершенні тримісячної програми Tamer найняла на роботу 
20% найкращих учасників та видала сертифікат  ще 30% учасників програми, до 
уможливило їх роботу в інших компаніях. Міністерство праці й Tamer спільно 
фінансували цю програму навчання  (WEF, 2012).  

Схеми стажування – приклад ППП та інструмент політики, що 
дозволить привнести досвід приватного сектора в освіту    

ППП в освіті може отримати форму навчання на робочому місці, куди 
належать і схеми стажування. Стажування – це один з найбільш прямих шляхів 
реалізувати навчання на робочому місці, що допомагає скоротити розрив у 
навичках (OECD, 2009).  

Схеми стажування – це відносно простий механізм, який можна ефективно 
реалізувати  без зайвих витрат на структуру та її утримання. Якщо розроблені 
належним чином, вони пропонують усім залученим сторонам значні вигоди. 
Наприклад, можна більш ефективно досягти відповідності попиту на робітників їх 
пропозиції. Університети можуть коригувати свої програми на базі отриманого від 
роботодавців зворотного зв’язку щодо результатів діяльності студентів. Стажування 
часто можуть призвести до найму студентів на посаду з повним робочим днем. 
Нарешті, роботодавці отримують перевагу користування інструментом 
встановлення контактів і розширення взаємодії із освітянами та державним 
сектором (McCafferey, 1979; Watkins and Mize, 1990). 

Проте, визначання належних стимулів для студентів, працедавців та 
університетів, особливо що стосується компенсації праці студентів і забезпечення 
перетворення стажування на повну зайнятість, - це тільки кілька прикладів 
складностей, супутніх започаткуванню успішних схем стажування.    

Функціонування та характеристики схем стажування 

Схема стажування визначається як короткий період часу, зазвичай тижні або 
місяці, протягом яких студенти йдуть до робочих місць і виконують роботу в 
напрямку їх очікуваної кар'єри, без компенсації праці або за номінальну заробітну 
плату. Їх діяльність має регулюватися спеціальними договорами (OECD, 2010a). 
Стажистам не гарантовані робочі місця по завершенні їх стажування.  
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Деякі характеристики навчання на робочому місці:  

i. Відповідність: стажування зазвичай є складовою учбових планів і 
пов'язано з очікуваним напрямом кар'єри. Деякі університети 
рекомендують або вимагають обов'язкового професійного досвіду і 
нараховують кредити/бали за стажування.  

ii. Тривалість: стажування має обмежену тривалість, можливо від 
декількох тижнів до року або вісімнадцяти місяців. У деяких країнах 
законом встановлена максимальна тривалість.  

iii. Організація: зазвичай підписується угода між працедавцем і студентом, 
виконання якої контролює університет.  

iv. Винагорода праці: стажування може бути неоплатним, або частково 
оплаченим. У деяких країнах законом встановлено мінімальне 
відшкодування праці. 

Схеми стажування поширені в країнах-членах оЕСР. Із застереженням, що ця 
цифра є тільки орієнтовною для кращої практики, в середньому 87% випускників 
проходили стажування в рамках учбових планів в Нідерландах, 84% - у Франції, 
80% - у Фінляндії і майже 80% -  в Німеччині (Графік 1.1)  

Графік 1.1 схеми стажування широко поширені в країнах-членах оЕСР 

 

Джерело: Allen, J., and van der Velden, R. (2011), The Flexible Professional in the Knowledge Society: New Challenges 
for Higher Education, Springer, New York. 
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Вигоди і ризики, що потребують моніторингу  

Інструмент, що зменшує  ризики та скорочує витрати на найом 
працівника…  

Стажування можуть допомогти у вирішенні проблеми браку людських ресурсів, 
оскільки працедавці можуть задовольнити нагальні потреби в трудових ресурсах 
при невеликих видатках.  Завдяки тому, що працедавці мають деякий час, аби 
оцінити результати праці стажистів за період стажування, хеджується ризик 
наймання працівника, який не відповідає вимогам організації. До того ж, 
скорочені й витрати, пов'язані з послугами агентств з найму або утриманням 
центрів оцінки навичок та проведення інтерв'ю. Нарешті, інтеграція нового 
працівника відбувається гладше, бо працівник матиме деякий час, аби 
пристосуватися до робочого середовища компанії. Працедавці присвячують деякий 
час і ресурси навчанню стажиста. Проте, це бачиться як інвестиція. Крім того, 
працедавці, які успішно управляють своїми програмами стажування, на додаток 
отримують вигідний здобуток, - їх імідж, – а це складова, яка в майбутньому 
залучатиме інших випускників.  

Свідоцтво з Франції і Швейцарії показує, що студенти, які комбінували 
професійний досвід з навчанням, мали кращі майбутні результати на ринку праці, 
якщо робота була в спорідненій з навчанням галузі  (Beduwe і Giret, 2004; Murier, 
2006). В процесі навчання шляхом виконання завдання відбувається передача 
стажисту значних практичних навичок і навичок міжособистісного спілкування. 
Повертаючись до університету, студенти коригуватимуть навчальний процес в бік 
набуття професійних навичок, що їх вимагають працедавці.  

…і водночас забезпечує зворотний зв'язок університетам щодо освітніх 
результатів та потрібних навичок 

Університети отримують зворотний зв'язок щодо результатів їх освітньої 
діяльності та потрібних навичок завдяки оцінці працедавцем результатів роботи 
стажиста. Таким чином, вони можуть скоригувати свої програми за умови, що 
система освіти дозволяє на певну гнучкість.  

На додаток, університети можуть створити формальну мережу випускників 
минулих років і покладатися на неї  в рамках окремих заходів. Колишніх 
вихованців можна  залучати до реклами програм університетів, до надання 
консультаційних послуг в дослідницьких проектах, або зробити їх контактними 
особами в пошуку стажування майбутніми студентами.  

Нарешті, престиж університету також залежить від його послужного списку, а 
саме – від кількості успішно працевлаштованих  його студентів. Університети 
конкурують, аби залучити кращі таланти, тих, хто міг би в довгостроковій 
перспективі створити їм порівняльну перевагу.  
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Ризики, що потребують моніторингу  

Незалежно від таких вигод, ряд ризиків потребуватиме моніторингу (Таблиця 
1.1). Наприклад, схеми стажування можуть бути використані як швидкодіючий 
інструмент доступу до дешевої робочої сили, без будь-якої перспективи 
перетворення стажування на постійну роботу із зайнятістю повний робочий день.  
Крім того, отримані навички можуть а ні відповідати фаху студента, а ні бути 
придатними на інших посадах.   Незадоволення та втрата мотивації, що повстають 
через подібні ситуації,  є контр-продуктивними та спричинюють видатки трьох  
сторін.  

Таблиця 1.1 Ризики, що потребують моніторингу для запобігання неуспішним схемам 
стажування 

 

Джерело: конвент адаптовано з публікації ОЕСР (2010b), Learning for Jobs, The OECD Policy Review of Vocational and 
Educational Training, ОЕСР, Париж. 

НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ

СТУДЕНТИ

РОБОТОДАВЦІ

УНІВЕРСИТЕТИ

• Отримані навички не відповідають спеціалізації та не можуть бути передані
•Незадоволеність і втрата мотивації
• Стажування триває протягом тривалого часу, але так і не стає роботою на 
повний день
•Невідповіднадоговірна основа

• Інтерни не мають необхідного профілю для роботи
•Помилки недосвідчених інтернів призводять до проблем

• Репутація Університету погіршується
•Відносини з роботодавцями руйнуються
• Якість стажування не контролюється
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Примітки 
 
1  Крім того, згідно Комітету з економічних реформ при президенті України, коло 20% 

працедавців вказують на рівень кваліфікації працівників як недостатній для задоволення 
вимог на робочому місці.       

2  Порівняння охоплювало: Чеську Республіку, Угорщину, Польщу, Румунію, Росію, Словаччину та 
Україну. 

3  Дослідження спроможності країни ОЕСР виконало на вибірці з 83 компаній-виробників 
молочної сировини та 40 компаній-переробників молочної сировини. 

4  ПОН – це “програми освіти і навчання, розроблені для і зазвичай призводять до певної 
зайнятості або типу роботи. Звичайно ними передбачено як практичне навчання, так і 
засвоєння відповідної теорії” (OECD, 2009). БОН - це “усі типи загальної освіти і навчання, а 
також пов’язані з робочим місцем освіта і навчання, що організовані,  профінансовані, або 
надаються за фінансової підтримки органів влади, забезпечені працедавцями, або 
профінансовані самим працівником”(OECD, 2002).  
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Частина II  

Використання в секторі агробізнесу: як 
вдосконалити схеми стажування в аграрних 

університетах 
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Глава 2 

Базова ситуація в Україні: в агробізнесі присутній 
розрив у навичках  

В цій главі проаналізовано проблеми, з якими стикається агробізнес в Україні в процесі усунення 
розриву в навичках та спробах подолати відсутність зв’язків між приватним сектором та системою 
університетської освіти.    

Результати аналізу Стратегія секторної конкурентоспроможності для України  
демонструють нестачу технічних навичок, що стримують зростання 
продуктивності в багатообіцяючих секторах економіки України, зокрема в 
агробізнесі   (OECD, 2012). невідповідність результатів системи освіти потребам  
приватного сектора, - це первинний спричинений політикою бар'єр, що негативно 
впливає на конкурентоспроможність українського сектора агробізнесу, зокрема, на 
конкурентоспроможність ланцюга доданої вартості молокопродуктів.  Труднощі 
найму кваліфікованої робочої сили для різних рівнів виробництва  й отримання 
працедавцями саме такого набору навичок, що відповідає їх потребам, кінець 
кінцем перешкоджає залученню вітчизняних та іноземних  інвестицій в цей 
сектор. Кваліфікована робоча сила зможе максимізувати економічну вигоду від 
ППІ. Існує свідоцтво того, що висока концентрація кваліфікованих працівників 
підтримує передачу технології та знань від ПІІ (Isaksson, 2002).  

Загальні проблеми системи освіти також були проаналізовані у Програмі 
економічних реформ Президента України. Ця програма зазначає, що необхідним 
кроком є "мотивація роботодавців до участі в підготовці навчальних програм, 
узгодження з ними освітніх і професійних стандартів; переорієнтація навчальних 
планів на збільшення частини практичного компонента; масштабне 
запровадження програм стажування на виробництві" (Комітет з економічних 
реформ при Президенті України, 2010). 

В цій главі висвітлено проблему подолання розриву між агропромисловим 
комплексом та аграрними університетами України. В ній описано, чому саме 
існуюча система освіти не задовольняє потреби працедавців на прикладі ланцюга 
створення доданої вартості молокопродуктів.  
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Незалежно від наявного потенціалу, сектор агробізнесу в Україні все 
ще відчуває присутність розриву в навичках   

Як відмічено у Стратегії секторної конкурентоспроможності України,  дві 
третини виробників молочної сировини, з учасників у CCS, заявили, що 
поліпшення навичок і вмінь вирощувати худобу – невідкладна проблема, від 
вирішення якої залежить рівень надоїв молока. Більше половина респондентів 
(53%) вважала наявність кормів кращої якості важливою складовою зростання 
продуктивності молочного стада. Відсутність експертних знань була вказана як 
бар'єр  поліпшення якості молочної сировини (OECD, 2012a) (Графік 2.1).  

Що стосується переробників молочної сировини, більше двох третин 
респондентів повідомили, що їм важко найняти технічний персонал. Зокрема, 
головні проблеми з'являються у пошуку технічних працівників, дослідників і 
ветеринарів з необхідними навичками (відповідно 25%, 22.5% і 20% респондентів) 
(Графік 2.2) (OECD, 2011). Серед тих, хто стикається з проблемою залучення 
випускників, більше половини пояснили, що одна з причин - незадовільні 
фінансові умови для працівників. Інші причини - обмежене усвідомлення 
можливостей в секторі (35% відповідей) і відсутність престижу сектора 
молокопродуктів (35% відповідей), що також відбивається на нижчому рівні 
заробітної плати (Графік 2.3). 

Графік 2.1 В Дослідження спроможності країни наголошено на необхідності покращити 
відповідність навичок 

 

Джерело: ОЕСР (2012), Конкурентоспроможність в розвиток приватного сектору: Україна 2011, ОЕСР, Париж. 
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Графік 2.2 Складності, визначені переробниками молочної сировини в Україні у сфері найму 
кваліфікованих працівників 

 

Джерело: ОЕСР (2011), “Дослідження спроможності країни”, внутрішній робочий документ, ОЕСР, Париж. 

Графік 2.3 Проблеми, з якими стикаються переробники молочної сировини в Україні при наймі 
випускників 

 

Джерело: ОЕСР (2011), “Дослідження спроможності країни”, внутрішній робочий документ, ОЕСР, Париж. 
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В системі освіти в Україні занадто домінує державний сектор, і мало 
ППП  

За винятком деяких відносно одиничних випадків, згадані вище розірвані 
зв’язки між університетами і компаніями в агробізнесі є результатом  обмеженої 
участі приватних аграрних компаній в українській системі освіти. Приватні 
компанії дуже мало залучені до складання учбових планів. Вони не беруть участь в 
університетських дослідницьких проектах, і з ними не консультуються стосовно 
навчальних аспектів учбових програм, за якими викладають у аграрних 
університетах. Аграрні університети мають значний потенціал розроблення 
перспективного бачення, націленого на повне задоволення розмаїття потреб ринку 
праці.  

Навички, яких потребують роботодавці, розвивалися з плином часу, тоді як 
учбові плани все ще несуть сильний відбиток радянських часів. Учбові плани і 
програми сильно сфокусовані на теорії, але застаріли.  Наглядові функції виконує 
Міністерство освіти, яке вибирає програми, і Комісія, що пише підручники (Koester 
et al., 2010).  

З організаційної точки зору, координація з боку органів державного управління 
не завжди є ефективною. В країнах-членах OECР об’єкти аграрної освіти 
підпадають під нагляд Міністерства освіти, а в Україні ними управляють як 
Міністерство освіти, так і Міністерство аграрної політики і продовольства. Також 
існує автономний дослідницький центр, Національна академія аграрних наук 
України, яка створена в радянські часи і фінансується переважно державою.  

Аграрні університети також управляють своїми учбовими хазяйствами, що 
належать державі.  Вони використовуються для проходження практики 
студентами и виконання дослідницьких  проектів, що фінансуються Міністерством 
аграрної політики і продовольства. Наприклад, Національна академія аграрних 
наук України управляє близько 400 000 га землі. Проте, немає висновків аудиту 
або прозорості щодо використання коштів, що виділяються на адміністрування цієї 
власності  (Koester et al., 2010). 
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Глава 3  

Краща практика вдосконалення схем стажування може 
слугувати еталоном для України  

В цій главі спочатку наведено приклади кращої практики вдосконалення схем стажування на 
базі досвіду, набутому в цій сфері країнами-членами ОЕСР.  Визначено п’ять складових, що суттєво 
впливають на успішність та ефективність схеми.  По-друге, виконано оцінку існуючих  схем, таких як 
практика, що її надають університети, та описані сучасні бар’єри в розвитку навчання на робочому 
місці та схем стажування з ширшим залученням приватного сектору.    

Країни-члени ОЕСР обмінюються кращою практикою вдосконалення набору 
навичок робочої сили та сприяння переходу випускників від навчання до роботи 
(OECD, 2010a). ОЕСР також дуже активно пропагує системний комплексний підхід 
до формування політики у сфері  навичок через не так давно сформовану 
стратегію щодо навичок  (OECD, 2012a).  

Існує свідчення того, що розроблення і реалізація схем стажування, – “як саме” 
їх започатковують та як ними управляють з плином часу, – є суттєвим для успіху та 
сталості схем. Оцінка міжнародних прикладів для вивчення з країн-членів ОЕСР 
допомогла визначити   кращу практику та конкретні принципи функціонування 
схем стажування. аби досягти рівноваги у відносинах між трьома сторонами, що 
беруть участь у схемі, (працедавці, студенти і університети), деякі ризики 
потребують моніторингу . З цією метою, моніторинг стосується  п'яти ключових 
компонентів розробки програм схеми стажування: контракт, стимули, мережа 
контактів, відповідність попиту і моніторинг.  

Поки схеми стажування ще не стали загальною практикою в аграрних 
університетах України, студенти набувають досвіду роботи через характерну для 
радянської ери схему учбової практики. Така "практична підготовка" є 
обов'язковим компонентом учбових програм і провадиться на університетських 
фермах або університетських підприємствах, де студенти втілюють в життя 
отримані знання. Така структура, якою опікується університет, означає, що досвід 
все ще набувається в академічній сфері, а не в реальному секторі економіки. 

Студенти також мають можливість стажування на базі приватної фірми, 
зазвичай впродовж останніх двох років навчання. Проте, отримання цього 
стажування залежить від особистої ініціативи. Аграрний університет не сприяє 
процесу пошуку роботи, а також не долучається до формальної угоди про 
стажування зі студентом і роботодавцем.  
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В цій главі спершу детально описані п'ять аспектів, що визначені як такі, що 
роблять схеми стажування ефективними, згідно кращої міжнародної практики. По-
друге, описані недоліки існуючих державних програм підтримки. По-третє, 
проілюстровано деякі наявні ініціативи приватного сектора, націлені на кращу 
відповідність людських ресурсів, провідну роль у яких відіграють приватні 
учасники ринку та міжнародні фінансові установи.  

п'ять складових належно розробленої та започаткованої схеми 
стажування 

Огляд деяких прикладів для вивчення мав результатом визначення п'яти 
складових, на які потрібно вважати, щоб зробити схеми стажування ефективними 
та успішними. В розділах далі описані ці п'яти кроків, у формі відповідей на 
наступні питання (Графік 3.1):  

 Чи існують  правові засади для регулювання схеми? 

 Чи запроваджено правильні стимули? 

 Чи  аграрні університети можуть створити мережу контактів з приватними 
фірмами? 

 Як досягти відповідності навичок студентів  доступним стажуванням? 

 Як контролювати якість стажування? Як надати зворотний зв'язок 
стосовно учбових планів? 

В короткостроковій перспективі, це дослідження сфокусовано на перших трьох 
складових: контракт, стимули і мережа контактів. Цей вибір мотивований 
необхідністю підсилення в Україні законодавчого підгрунття цієї форми навчання 
на робочому місці. По-друге, існує необхідність підняти рівень стимулювання 
учасників ринку, аби вони використовували такі схеми. Останнє, - аграрні 
університети на разі не мають мережі контактів з приватними учасниками ринку: 
цей крок має зблизити ці два світи. У главі 4 також йдеться про подальші 
напрямки розвитку, що їх можна розробити на середньострокову перспективу.  
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Графік 3.1 П’ять важливих стадій процесу розроблення і реалізації схеми стажування 

 

Джерело: ОЕСР (2012), “Стратегія секторної конкурентоспроможності, РГ з агробізнесу”, внутрішній робочий 
документ, ОЕСР, Париж. 

Для зміцнення взаємної довіри в рамках схеми необхідно укладати 
контракт  

Навіть якщо стажування - відносно простий механізм, регулювання і контракт 
між сторонами є важливими аспектами, вартими розгляду. Вони потрібні перш за 
все для  врегулювання взаємодії серед учасників, а також для  підтримки довіри та 
певності сторін.  

Перш за все, бажано мати чіткі правові рамки, що регулюють відносини між 
всіма учасниками схеми.  угода про стажування передбачає функціональні 
обов’язки. Угода - тристоронній контракт, підписаний учасниками і формальна 
домовленість, що визначає зобов'язання і функції кожної сторони. Вона описує такі 
аспекти, як завдання, винагорода (якщо застосовується), і норми поведінки, 
очікуваної працедавцем. Студенти надають послуги компаніям та інколи 
отримують матеріальну винагороду, або винагородою їх праці стають навчання і 
освіта протягом обмеженого періоду часу. Університети управляють відносинами з 
фірмами і водночас контролюють якість стажування (Графік 3.2). Фаза 
моніторингу, про яку мова далі, зазвичай підтримується звітом студента про 
стажування, що потім оцінюється університетом.   
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По-друге, також взяті до уваги чутливі аспекти, аби надати впевненості 
сторонам. Наприклад, угода про стажування зазвичай містить інформацію 
відносно медичного забезпечення стажиста і страхування проти ризиків і збитків, 
понесених  протягом виконання визначених завдань. Угода також регулює 
конфіденційність і права інтелектуальної власності, що стосується працедавця. 
Роз'яснення цих моментів у документі в письмовій формі підвищує взаємну довіру 
в рамках схеми.  

Графік 3.2 Контракт регулює відносини сторін 

 

Джерело: ОЕСР (2012), “Стратегія секторної конкурентоспроможності, РГ з агробізнесу”, внутрішній робочий 
документ, ОЕСР, Париж. 

Підготовка угоди стажування є поширеною практикою в багатьох країнах-
членах ОЕСР. В національному законодавстві зазвичай встановлені загальні 
засади, а потім самі сторони узгоджують специфічні аспекти. Університети є 
досить автономними, аби вирішувати інші питання із сторонами та включати їх в 
угоду про стажування (Вставка 3.1).  
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Вставка 3.1 Угода про стажування в університетах Франції  

У Франції національне законодавство передбачає можливість найму студентів університетів у 
якості стажистів і зазначає, що студенти повинні мати відповідне страхування щодо завдання будь-
якої шкоди  третій стороні на робочому місці на додаток до соцстраху (випадок хвороби чи 
виробничої травми).  

Законодавство формує загальні засади, тоді як угода про стажування регулює конкретні аспекти 
– тривалість, винагороду праці, охорону праці, розірвання угоди та кодекс поведінки.  

В аграрних університетах Франції схеми стажування є обов’язковими.  Наприклад, університет 
AgroParisTech вимагає три обов’язкових стажування відповідно протягом першого, другого і третього 
років навчання, а також передбачає два добровільних стажування на першому і другому роках 
навчання. Інший приклад – університет ENS Agronomique Toulouse вимагає завершення трьох схем 
стажування протягом першого, другого і третього років навчання.  

Джерело :Уряд Франції, (2006), Закон n. 2006, 29/08/2006.   

 

Необхідно створити вірні стимули для працедавців, студентів та 
університетів  

Держава може відіграти важливу роль у формуванні правильних стимулів для 
кожної зацікавленої сторони процесу стажування. Наступні головні аспекти варті 
уваги:  

i. Фінансові стимули: працедавці воліють платити менше, ніж передбачає 
заробітна плата на ринку праці, бо вони також зважають на час і 
ресурси, витрачені на навчання стажиста. З іншого боку, стажист хоче 
отримати деяку компенсацію за свої послуги та покрити базові витрати.  

ii. Тривалість: працедавці віддають перевагу довшому стажуванню 
(наприклад, мінімум чотири-шість місяців), щоб окупити витрати на 
навчання та адміністративні видатки. З точки зору студентів, досвід 
має бути достатньо тривалим, аби мати цінність в термінах передачі 
навичок. Проте, тривалість стажування доведеться коригувати, аби 
досягти відповідності академічному календарю.  

iii. Трансформація контракту: кінцева мета працедавця - знайти 
кваліфікованих стажистів з хорошим потенціалом найму для подальшої 
роботи на певних операціях. працедавці також вважають на економію 
витрат на пошук працівника та його базове навчання. Студенти мають 
стимул добре працювати протягом стажування за наявної високої 
вірогідності перетворення угоди про стажування на роботу в штаті. 
Вони також візьмуть до уваги запропоновану майбутню зарплату і 
порівняють її з пропозицією конкурентів.    

По-перше, поширеною практикою є встановлення мінімальної компенсації 
праці на загальнонаціональному рівні. (Acemoglu and Pischke, 1999). При 
встановленні відповідного рівня враховують специфіку галузі. У Франції, 
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наприклад, стажист в агробізнесі має право на оплату праці на рівні  мінімальної 
зарплати 436 євро за місяць, порівняно з валовим мінімальним заробітком 
приблизно 1400 євро. У Німеччині мінімальна зарплата для стажистів визначена 
законом на рівні 650 євро на місяць, проте регіональне регулювання 
використовується  при визначенні мінімального рівня винагороди праці. Взагалі, 
оплата праці стажиста на рівні приблизно однієї третини  заробітної плати в 
секторі вважається кращою практикою.  

По-друге, що стосується тривалості, максимальна тривалість стажування 
зазвичай передбачена законом: це зараз досягає 18 місяців у Франції і 12 місяців у 
Німеччині та в Італії. Таке правило обмежує зловживання працедавців, які інакше 
прагнутимуть занадто інтенсивно використовувати це дешеве джерело робочої 
сили. Крім того, передбачено, що стажист має бути студентом університету; 
студенти, що закінчили курс навчання,  не можуть звертатися за стажуванням. 
Взагалі, оптимальна тривалість стажування – від 6 до 9 місяців.  

По-третє, держава може регулювати інші аспекти, такі як співвідношення між 
кількістю стажистів, яких організація може прийняти, і кількістю штатних 
працівників. Наприклад, JobBridge, - загальнонаціональна ірландська схема 
стажування, - дозволяє фірмам зі штатом 30 працівників, мати максимум 3х 
стажистів. Для більших компаній відсоток стажистів може бути максимально 20% 
від чисельності робочої сили, не перевищуючи 200 стажистів (JobBridge, 2012).  

Розбудова мережі контактів з приватними компаніями сприяє виходу 
університетів на зацікавлені сторони  

Коли сформовані правові та економічні засади, університету потрібно створити 
інституційний механізм, що підтримує контакт і взаємодію з приватними 
учасниками схеми. Досвід деяких країн, що не є членами ОЕСР,  наприклад, 
балканських країн,  показує, що ця складова може бути дуже важливою, бо інакше 
університет має покладатися більше на неформальні та особисті контакти, а не на 
обширну мережу професійних контактів.  

Завдання університету - сформувати формальну мережу приватних учасників 
схеми, що існує не лише на особистих зв'язках. Ця діяльність звичайно вимагає 
часу і ресурсів, але їх інвестиція розширює спроможність. Університети отримають 
вигоду з цього в іншій діяльності,  наприклад, через дослідницькі проекти, 
розроблення контенту та фінансування. Кінець кінцем, зміцнюється репутація 
учбового закладу.  
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визначені наступні принципи процесу розбудови такої мережі контактів:  

i. Колишні студенти вузу: збирати відомості про випускників та їх поточні 
функції. Підтримувати контакт з колишніми випускниками через 
інформаційні бюлетені та спеціальні події. Організовувати регулярні зустрічі 
з колишніми вихованцями у форматі семінару, аби поновити інформацію 
про них та з'єднати їх з викладачами.  

ii. Презентації компаній: організовувати представлення компаній, щоб на 
цих заходах фірми розповідали про свою діяльність,  процеси найму на 
роботу і потреби в робітниках. Запрошувати до виступу представників 
приватних компаній під час семінарів та лекцій.  

iii. База даних: збирати в базі даних головні контакти, на університетському 
рівні. Такою базою даних може управляти спеціально створена 
“Служба/бюро кар'єри”, як центр взаємовідносин між університетом і 
приватними компаніями.  

Залучення мережі приватних компаній і колишніх студентів – краща практика 
в країнах-членах ОЕСР. Наприклад, факультет сільського господарства 
Університету штату Мічиган в США покладається на внески приватних фірм в 
процес навчання у різних формах, від презентацій компаній до  їх залучення до 
ярмарків кар'єри або лекцій. 

прозора комунікація може покращити відповідність попиту і 
пропозиції стажистів  

Над досягненням відповідності попиту і пропозиції стажувань потрібно 
працювати на шляху ефективної і прозорої комунікації. створення спеціальної 
“Служби/бюро кар'єри” і автоматизованого “Порталу роботи” можуть полегшити 
цей процес. Для кращого спрямування студентів, декілька країн-членів ОЕСР 
(Данія, Чеська Республіка, Швейцарія та інші) створили спеціальні веб-сайти, що 
інформують про різні освітні та тренінгові програми, про робочі місця, до яких 
вони ведуть. Наприклад, сайти надають інформацію відносно зайнятості і 
заробітку за професіями і регіонами країни, а також про вимоги до кваліфікації 
для отримання роботи.              

У працедавців, можливо, нема каналів, аби досягти потенційних стажистів. 
Використання посередників (наприклад, агентства з найму) вимагає додаткового 
часу і ресурсів. Якщо користуватися лише особистими контактами, інформація 
відносно вакансій досягає лише групи студентів, що виключає однаково 
компетентних кандидатів з пулу претендентів на стажування.  

Університети можуть започаткувати “Службу/Бюро кар'єри”, що складається з 
групи  працівників університету, які відповідають за розвиток стосунків з 
приватними компаніями. Така служба стає централізованим джерелом контактів 
для  працедавців, які можуть посилати свої вакансії та інформувати про наявні 
потреби в працівниках. Служба також може надавати поради студентам щодо 
пошуку роботи, про навички міжособистісного спілкування  і наставництво в сфері 
підприємництва. Для покращення обміну інформацією, підвищення рівня 
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прозорості та більш чутливого реагування на ринковий попит деякі університети 
започаткували  і автоматизовані “портали роботи“ (Вставка 3.2). 

Вставка 3.2 Автоматизований “Портал роботи” сприяє взаємодії працедавців і студентів, при 
мінімальних видатках  

Автоматизований “Портал роботи” – це ефективний інструмент, що може допомогти управляти  
взаємодією учасників схеми, особливо в університетах з великою кількістю студентів. Зазвичай, 
портал – складова веб-сайту університету, де працедавці можуть викласти свої вакансії, а студенти – 
свої CV. Працедавці можуть швидко досягти широкого кола претендентів, безпосередньо розглянути 
заявки і контактувати з належними кандидатами. В той же час, всі студенти мають доступ до тієї ж 
прозорої інформації. Витрати на започаткування такого порталу виглядають невеликими у 
порівнянні з його фактичними перевагами. На більш технічно складних порталах, наприклад на 
порталі факультету сільського господарства Університету штату Айова, подано додаткову інформацію 
щодо того, як успішно пройти інтерв'ю, контактну інформацію випускників і про можливості 
неповної зайнятості (Графік 3.3).  

Графік 3.3 Портал роботи університету штату Айова  надає цінну інформацію студентам і 
роботодавцям  

 

Джерело: Iowa State University (2012), Career Services, http://www.career.ag.iastate.edu/part-time, станом на 29 
лютого 2012 року. 

Джерело: ОЕСР (2012b), “Стратегія секторної конкурентоспроможності для України, РГ з агробізнесу”, внутрішній 
робочий документ, ОЕСР, Париж. 
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Університетам необхідно виконувати моніторинг освітніх результатів 
та отримувати зворотний зв’язок від роботодавців  

Навіть, коли попит і пропозиція навичок досягають відповідності  та 
починається  стажування, все ще існує необхідність виконувати моніторинг схеми і 
забезпечувати зворотний зв'язок для університету стосовно освітніх результатів. 
Університет грає важливу роль в цій фазі.  

“Звіт про стажування” – це зазвичай ефективний інструмент моніторингу 
якості та відповідності стажування. Звіт складається із стислого викладу студентом 
наступної інформації: виконана діяльність і отримані результати; отримані 
навички і проблеми, що повставали; а також про відповідність стажування сфері 
навчання. 

Працедавець має можливість і прокоментувати роботу стажиста, і надати 
пропозиції щодо вдосконалення процесу. Університет таким чином може 
проаналізувати звіти та скоригувати певні освітні програми і навчання на підставі 
отриманого зворотного зв'язку. 

Краща практика передбачає, що Звіт про стажування має бути обов'язковим, і 
що університету потрібно виставити оцінку студентові, залежно від результатів 
стажування. Крім того, стажування, що мало місце в родинному бізнесі, не 
розглядається з метою отримання кредитів/балів або як шлях отримання 
кваліфікаційного ступеня.  

Аналіз розриву: проблеми стримують розвиток схем стажування  

Незважаючи на важливість сільського господарства в освітній системі України, 
схеми стажування не розвиваються належним чином. Студенти в аграрних 
університетах теоретично можуть мати короткостроковий досвід роботи на базі 
приватної фірми в якості частини навчання; проте, на практиці це трапляється 
рідко.  

Функціонує інша система, що передбачає отримання короткострокового 
практичного досвіду. Це практична частина учбових програм, яка триває близько 
4-6 тижнів. Рішення щодо змісту такого досвіду приймається університетом 
відповідно до "Галузевих стандартів вищої освіти" - рамкового документу, що 
визначає зміст вищої освіти в Україні.  Наприклад, це може стосуватися певних 
процесів у виробництві продуктів харчування, або технології виробництва, яку 
студентам необхідно засвоїти. Такі курси зазвичай мають місце на базі 
університетських хазяйств, під наглядом університету. Роботодавці не залучені до 
розробки змісту курсу. Тому схеми стажування і практика відрізняються за низкою 
характеристик (Таблиця 3.1).  
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Таблиця 3.1  Чим відрізняються схеми стажування та практика 

Складова  Схеми стажування Практика 
 

Тривалість 
 

Зазвичай від 3 до 12 місяців 
 

Зазвичай 4-6 тижнів         
 

 
Зміст 

Визначається роботодавцем. 
Університет перевіряє 
відповідність змісту учбовим 
програмам 
 

Визначається університетом, 
відповідно до «Галузевих 
стандартів вищої освіти». 
Роботодавці до розробки змісту не 
залучаються.  
 

Організація 

Університет координує деякі 
аспекти, але стажування має місце 
на базі приватної компанії  
 

Всім займається університет, 
досвід має місце на базі 
університетських об’єктів 
(університетських ферм) 
 

Роль приватного сектора 
 

Важлива 
 

Незначна 
 

Джерело: Аналіз ОЕСР на базі інформації, наданої міністерством аграрної політики і продовольства (2012), 
відповіді на анкету, внутрішній робочий документ. 

Практика не є порівнюваною зі схемами стажування в термінах передачі 
навичок і можливостей працевлаштування    

Система практики передбачає адміністрування університетом істотних 
ресурсів, і це не є дуже ефективним в світлі передачі навичок і можливостей 
працевлаштування студентів. Передача цих завдань приватному сектору 
підвищить відповідність потребам галузі та матиме наслідком покращення 
результатів на ринку праці.  

Наприклад, Національний університет біоресурсів і природокористування 
України (НУБіП) - університет з чисельними дисциплінами, важливими і для 
сільського господарства.1 Він має низку "університетських підприємств", де 
студенти можуть проходити практичну підготовку. Ці структури обладнані 
гуртожитками, здатними прийняти в середньому 100 осіб. Вони мають великі 
земельні ділянки – наприклад, "ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна 
станція» має близько 18 000 га землі. Інші "університетські підприємства" мають 
худобу, в тому числі корів, свиней; домашню птицю, перепелів і т.ін.. У деяких 
випадках присутність худоби є значною: " ВП НУБіП України «Великоснітинське 
навчально-дослідне господарство»" має більш ніж 1800 голів худоби, 700 корів і 
близько 700 свиней (Кабінет Міністрів України, 2012 р.) (Графік 3.4).  
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Графік 3.4 Матеріальна база університетських підприємств, Національний університет 
біоресурсів і природокористування України, 2011 

 

Джерело: Кабінет Міністрів України (2012), програми навчання в магістратурі, що пропонуються Національним 
університетом біоресурсів і природокористування України, Київ. 

Цікаво, що в той час як стажування на базі приватних фірм не є дуже 
поширеним в Україні, НУБіП має деяку кількість угод з іноземними 
університетами, які надають схеми стажування. Ця співпраця передбачає 
стажування на базі ферм в Австралії, Данії, Німеччині, Нідерландах, Швеції, у 
Великій Британії та США. Такі міжнародні програми є важливими, але вони 
охоплюють лише обмежену кількість студентів. Тому їх потрібно доповнити 
програмами стажування на базі приватних фірм в Україні.  

Досягнення відповідності робочого місця і працівника спричинює великі 
операційні видатки  

Оскільки послуги служби кар'єри університетів не розвинені належним чином, 
інформація відносно вакансій і потрібних навичок фактично не доходить в 
ефективний спосіб до потенційних кандидатів: наприклад, університети не 
вивішують списки пропозицій стажування чи роботи. Цю проблему зазвичай 
відносять як на рахунок відірваності університетів від компаній, так і на рахунок  
відсутності інших каналів  пошуку і найму.  

Державна служба зайнятості України (ДСЗ), яку створено у 1991 році, не була 
особливо ефективною. Реально зросли операційні видатки компаній, які зобов'язані 
зареєструвати всі вакансії у  місцевому центрі зайнятості та користуватися його 
послугами для цілей найму (Kupets, 2005). також низьким є рівень заповнення 
вакансій ДСЗ на 1000 зареєстрованих шукачів роботи. Згідно дослідження, 
виконаного Світовим банком в березні 2009 року, лише 43 шукачі роботи знайшли 
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роботу через ДСЗ в Україні, порівняно до 75 в Болгарії і 72 в Чеській Республіці 
(Kuddo, 2009).  

Українські випускники часто шукають робочі місця через неформальні канали 
- родинні або особисті контакти. Університети зазвичай не надають допомогу у 
працевлаштуванні та не пропонують базові дорадчі послуги щодо зайнятості.  

Демотивація студентів перевантаженою системою освіти  

Навіть якщо проблеми якості в системі освіти є спільними для всіх дисциплін, 
аграрні університети стикаються зі специфічною ситуацією, що характеризується 
високими рівнями набору та низьким рівнем мотивації серед студентів, які врешті 
змінюють професію.  

У 2009 році кількість студентів, які вступили до аграрних ВУЗів України, 
перевищила 120 000, у порівнянні з 40 000 у Польщі та майже 25 000 у Франції 
(ЮНЕСКО, 2012).  нормалізоване співвідношення такої кількості студентів з 
валовою доданою вартістю в сільському господарстві дає, що Україна має майже 
19 студентів, що отримують аграрну освіту, на обсяг сільськогосподарської 
продукції вартістю 1 мільйон доларів сША, тоді як у Франції цей показник 
становить менше 1 (Графік 3.5). Дані щодо кількості студентів, які отримують 
аграрну освіту, можна порівняти зі США, де в тому ж році до аграрних 
університетів вступило більше 125 000 студентів. Проте, це порівняння 
демонструє, що з урахуванням кількості населення та загальної кількості студентів 
на третинному рівні освіти, дані України сигналізують про диспропорцію.  

Причини переважання аграрної освіті полягають головним чином у 
специфічному впливі культури та у відсутності інших можливостей. Згідно 
дослідження, проведеного асоціацією Український клуб агробізнесу серед 
студентів, більш ніж третина респондентів сказали, що їх вибір на користь 
аграрного університету визначила порада батьків; для 16% опитаних він був 
обумовлений відсутністю можливостей вступу до не аграрного факультету чи 
закладу (асоціація Український бізнес-клуб, 2009) (Графік 3.6).  

Наслідки цієї ситуації є чисельними. По-перше, аграрні університети 
випускають забагато студентів, які врешті не можуть усі знайти роботу в секторі. 
По-друге, немотивовані студенти можуть бути тягарем у системі: вони 
перевантажуватимуть класи, користуватимуться засобами університетів, зводячи 
до мінімуму користь для тих студентів, у кого є мотивація будувати кар'єру в 
агробізнесі.  
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Графік 3.5 Кількість студентів аграрних ВУЗів України перевищила звичайні еталонні 
показники 

 

Примітка: Дані щодо Німеччини і Російської Федерації, що є країнами з важливим аграрним сектором, відсутні.  

Джерело: ЮНЕСКО (2012), Інститут статистики ЮНЕСКО, http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx, станом 
на 7 березня 2012 р. Світовий банк (2012), World Development Indicators, 
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=12&id=4&CNO=2, станом на 30 липня 2012 р., Світовий банк, 
Вашингтон, округ Колумбія. 

Графік 3.6 Відповіді на питання "Що вплинуло на Ваш вибір вступити до аграрного 
університету"? (%) 

 

Джерело: Асоціація Український бізнес-клуб (2009), "Сільськогосподарський ринок праці в Україні", Асоціація 
досліджень Українського бізнес-клубу, Київ.  

Робочі місця в аграрному секторі не сприймаються так само 
привабливими, як в інших галузях економіки  

Згідно даних, наданих Міністерством аграрної політики та продовольства 
України, в середньому 70% випускників аграрних ВУЗів працевлаштовуються у 
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своїй сфері компетенції по закінченні навчання. Проте, додаткова інформація 
щодо результатів працевлаштування випускників не є доступною (Міністерство 
аграрної політики та продовольства України, 2012).    

Дослідження, проведене асоціацією Український клуб агробізнесу, висвітлило, 
що ті, хто обрав таку професію не на базі власних уподобань, врешті обирають 
інший шлях. Більше 60% респондентів заявили, що бажали б отримати другу освіту 
після завершення аграрної, або ж змінити професію на іншу. На додаток, 
обговорюючи уподобання щодо мешкання, 62% опитаних повідомили, що віддали б 
перевагу мешканню в місті, 25% - у селі, а 13% - у Києві (асоціація Український 
бізнес-клуб, 2009) (Графік 3.7)  

Графік 3.7 Відповіді на питання “Де би Ви воліли працювати і жити після випуску з  ВУЗу?” 
(%) 

 

Джерело: Асоціація Український бізнес-клуб (2009), "Сільськогосподарський ринок праці в Україні", Асоціація 
досліджень Українського бізнес-клубу, Київ. 

Сільська місцевість не приваблює кваліфіковану робочу силу через слабкі 
економічні перспективи. Кількість громадян України, що мешкають у сільській 
місцевості, постійно зменшується - від приблизно 17 млн. осіб у 90-х роках до 14,3 
млн. у 2010 р., і передбачається подальше зменшення до 10 млн. до 2030 р. (ООН, 
2012). 2 За даними Державного комітету статистики України (SSCU, 2012), на 
ринку праці в сільській місцевості в Україні на разі зайнято майже 7 млн. 
економічно активного населення. Рівень доходів у сільській місцевості становить у 
середньому половину доходу в Києві - біля 2 000 грн. на місяць у сільських областях 
порівняно до середнього показника 4 000 грн. у столиці (SSCU, 2012).   
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Управління й фінансування аграрних університетів не створює стимулів 
до взаємодії з приватним сектором 

Аграрні університети України підпорядковані Міністерству освіти, яке 
відповідає за учбові програми, та Міністерству аграрної політики, яке розробляє 
план дослідницької діяльності. Фінансування виділяється університетам на підставі 
кількості студентів, що вступили, та числа дослідницьких проектів, що їх веде 
університет.    

Фінансування не пов’язане з результативністю роботи університету в термінах 
якості освіти, результатів працевлаштування випускників або якості досліджень. 
Навпаки, оскільки заклади отримують кошти від "контрактних студентів" (тих, що 
не отримують фінансованої державою стипендії й тому сплачують вартість 
навчання) – для закладів існує стимул набирати значну кількість студентів для 
покриття видатків.  

Взаємодія з приватним сектором розглядається як завдання поза компетенцією 
академічної системи. Університети змагаються між собою за найвищу кількість 
набраних студентів, а не за найбільшу мережу контактів з компаніями. Оскільки 
навчальні заклади не винагороджуються на підставі робочих місць, що знаходять 
їх студенти, для них не існує стимулу до покращення цього аспекту.  

Не існує мережі контактів з молочним промисловим комплексом  

Належної мережі контактів з приватними компаніями, особливо у секторі 
молокопродуктів, все ще нема. Існують певні ініціативи ситуативного характеру, 
що будуть описані в наступному розділі. Проте, в цих прикладах рушійною силою є 
головним чином приватний сектор і впливові міжнародні учасники ринку. 
Взаємодії з місцевими регіональними учасниками ринку, – з вітчизняними 
компаніями і молочними кооперативами, - і досі бракує.  

Інформація щодо потенційних об’єктів для стажування збирається 
Міністерством аграрної політики, а не на рівні університетів, та не охоплює 
стажування на базі приватних компаній. також немає "Служби кар’єри", або 
служби на рівні університетів, що пропонувала би дорадчу підтримку 
працевлаштуванню. Кошти на створення таких інституцій не виділяються.  

Корупція та неправдиві твердження  

Врешті, деякі студенти роблять вигляд, що отримали певний практичний 
досвід на базі приватної фірми, - але реально вони переконують роботодавців 
підписати необхідну документацію без виконання роботи. Серед іншого, ця 
практика витікає з відсутності моніторингу університетами фактичних результатів 
схем стажування.  

Водночас, не існує жодних формальних санкцій для студентів і компаній, які 
таке практикують. Це справляє негативний вплив на імідж схем стажування в 
очах різних зацікавлених сторін.  
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Недоліки сучасної системи ще більше акцентують переваги схем 
стажування  

Проблеми, що на разі утруднюють розвиток схем стажування в аграрних 
університетах в Україні, коріняться у більш загальних проблемах системи освіти 
країни:  

 Нормативна база стажування є слабкою. Законом України “про вищу 
освіту” передбачено різні форми освітнього процесу в рамках учбового 
плану, включно з лекціями, самостійною роботою і практичним 
навчанням.3 Закон не конкретизує, що практичне навчання може 
відбуватися як в приватних, так і в державних організаціях. В трудовому 
законодавстві нема конкретних норм, що регулюють схеми стажування.  
Жодний формальний контракт не регулює відносини між студентами, 
університетами і компаніями протягом стажування. Угоду між 
працедавцем і студентом звичайно підписують ці дві сторони, без будь-якої 
взаємодії з університетом.  

 Стимули для різних зацікавлених сторін не узгоджені: Студенти не 
мотивовані перевантаженою системою освіти й часто вдаються до зміни 
професії одразу ж по отриманні диплома про аграрну освіту. Робочим 
місцям в агробізнесі не вистачає привабливості робочих місць в інших 
галузях. З іншого боку, приватні учасники ринку мають небагато стимулів 
до взаємодії із забюрократизованою академічною структурою. Врешті, 
поточний механізм фінансування аграрних університетів не стимулює 
взаємодію з приватними учасниками ринку.  

 Ще не створено мережі контактів або партнерств між університетами та 
приватними учасниками ринку: університети не мають належної мережі 
контактів з приватними учасниками ринку. Деякі провідні учасники ринку 
в сегменті молокопродуктів встановили певні контакти з університетами, 
але це – окремі приклади, в яких рушійною силою є ініціатива приватного 
сектору. університети звичайно не мають розвинутих служб кар’єри або 
працевлаштування, що надають дорадчі послуги.   

 Бізнес не залучений до розроблення існуючих програм практики.  

Ініціативи приватного сектора, де рушійною силою є учасники ринку 
молокопродуктів, доповнюють державну систему освіти 

Існуючі ініціативи були започатковані приватними учасниками ринку та 
міжнародними донорами. Вони представляють цікавий приклад того, як 
роботодавці доповнюють систему освіти. Оскільки компанії-лідери цих ініціатив 
часто іноземні, це також є прикладом того, як ПІІ можуть справляти позитивний 
вплив на навички місцевої робочої сили.  

Аграрні університети частково сприяли деяким із цих ініціатив. І все-ж, ці 
приклади позитивного досвіду на даний момент охоплюють лише обмежену 
кількість студентів або працівників.  
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Започатковані програми професійного навчання за кордоном 

Деякі учасники ринку молокопродуктів доповнюють освіту, що її надають 
українські університети, програмами обміну за кордоном – наприклад, в 
університетах Європи. Впродовж періоду програми обміну студенти відвідують 
заняття та виконують практичну роботу. Наприклад, Lactalis Group, - провідний 
французький виробник молокопродуктів, – створила професійну програму, яка 
триває 2 роки і дозволяє українським студентам здобувати вищу освіту у Франції 
та працювати на заводах Lactalis за кордоном (Вставка 3.3).  

Вставка 3.3 Lactalis і професійні програми за кордоном  

Lactalis Group - французька група компаній, що є третьою найбільшою групою виробників 
молокопродуктів у світі. Група працює в Україні з 1996 року та має два важливі молокозаводи, в 
Миколаєві та в Павлограді, де затрудняє приблизно 1670 працівників. Група розвинула мережу з 
понад 250 пунктів збору молока, що надало підтримку більше 5000 малих місцевих учасників ринку.  

З метою вдосконалити навички своєї робочої сили, група започаткувала схему, яка дозволяє 
навчання у Франції 5 - 10 студентам з України, Росії, Казахстану та інших країн Східної Європи. 
Студенти вступають до 2-річної професійної програми та вчаться половину цього терміну в 
університетах, а в другу половину працюють на підприємствах групи. Після випуску студенти 
отримують магістерський диплом європейського зразка; потім вони повертаються до відповідних 
країн і працюють на заводах Lactalis.  

На додаток до цієї програми, Lactalis вимагає від своїх технічних працівників в Україні 
виконання деякої роботи на заводах у Казахстані. Така робоча ротація важлива для доброго 
розуміння питань виробництва молочної продукції в країнах СНД і гнучкого реагування на  
особливості кожного ринку.  

Джерело: Lactalis (2012), Lactalis Group, презентація на засіданні робочої групи  з агробізнесу, 27 березня 2012 р., 
внутрішній робочий документ.   

Розпочато співпрацю з університетами для реалізації схем стажування 

Деякі іноземні учасники ринку в Україні співпрацюють з навчальними 
закладами для здійснення схем стажування. Цікавий приклад - компанія Milkiland 
N.V., яка має формальні контракти з українськими університетами для практичної 
реалізації схем стажування (Вставка 7.2). компанія сама визначає напрямок 
стажування та призначає кожному стажистові наставника, а також забезпечує 
проживання. Університет призначає студентів до цієї програмі згідно їх 
професійного напрямку, контролює результативність стажування в світлі 
теоретичної освіти та практичної підготовки, і врешті оцінює стажування по його 
завершенні (Milkiland N.V., 2012).   
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Вставка 3.4 Milkiland N.V. співпрацює з аграрними університетами  

Milkiland N.V. – фірма-виробник молокопродуктів, що працює в Росії та Україні, де вона має, 
відповідно, 1 і 10 заводів. В компанії затруджені  близько 1700 осіб і 3500 осіб технічного персоналу.  

Фірма взаємодіє з навчальними закладами по всій країні з університетами, професійно-
технічними училищами й коледжами  в розвитку схем стажування на своїх заводах. У програмах 
Milkiland брали участь наступні заклади:  

 Сумський національний аграрний університет, 

 Київський національний університет харчових технологій, 

 Київський національний університет біоресурсів і природокористування, 

 Чернігівський державний університет, 

 Національний технічний університет «Харківський Політехнічний Інститут» (НТУ ХПІ), 

 Львівський національний університет, 

 Луганський національний аграрний університет.  

У 2011 р. більше 200 студентів були учасниками схеми стажування на заводах компанії в різних 
областях країни. Наприклад, 81 студент - на заводі, розташованому у Львівській області, - західному 
регіоні зі значним виробництвом молочної продукції.  

Крім того, компанія організує певні заходи на покращення свого іміджу та молочної 
промисловості в цілому, націлені на дітей та підлітків.  

Джерело: Milkiland N.V. (2012), «Готуємо наступне покоління - Працюємо з освітою», презентація на засіданні 
робочої групи з агробізнесу, 27 березня 2012 р., внутрішній робочий документ.  

Програми технічної підготовки були організовані приватними компаніями 

Приватні фірми доповнюють освіту, надану на університетському рівні, 
системою програм технічної підготовки, розробленими з урахуванням потреб як 
роботодавців, так і працівників. Багатонаціональні компанії в країнах ОЕСР 
змагаються за залучення та утримання  кращих талантів. Ось чому організація 
таких внутрішніх програм підготовки є поширеною практикою.  

Іноземні учасники ринку, що базуються в Україні, - такі як Danone, - 
інвестують в удосконалення навичок робочої сили через низку ініціатив (Вставка 
3.5). Міжнародні донори також взаємодіють в цій сфері із великими міжнародними 
учасниками ринку. Малим місцевим фірмам часто бракує засобів для надання 
таких послуг, але вони можуть покладатися на навчання для фермерів, що 
надається місцевими молочними кооперативами. Danone також підтримує цей 
процес, будуючи навчальні молочні ферми, на базі яких малі місцеві фермери 
можуть відвідувати технічні тренінги й семінари.  
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Вставка 3.5 Програма Індустріального університету Danone та учбові молочні ферми 

Danone - французька компанія-гігант, виробник продовольства, що має 184 заводи у більше ніж 
120 країнах. Компанія є світовим лідером у виробництві свіжої молочної продукції. Діяльність в 
Україні було розпочато в 1998 р.,  а подальші інвестиції були зроблені у 2010 р. після злиття з Unimilk 
– російською компанією в секторі молокопродуктів.  

Через діяльність Фонду екосистем Danone компанія реалізує свою прихильність сприянню 
суспільному розвитку та працює із сільськими громадами й місцевими молочними кооперативами з 
метою покращення їх фінансових умов і навичок. 

Програма Індустріального університету була розроблена для навчання й моніторингу 
працівників, доповнюючи освіту, яку вони отримали в університеті. Вона складається з низки 
всебічних курсів із безпеки, якості й виробництва, що їх працівники можуть відвідувати дистанційно 
з персонального комп'ютера. Курси розробляються згідно потреб компанії. Є також фаза оцінки й 
наставництва, де працівники можуть взаємодіяти з іншими працівниками в різних функціях і 
обговорювати можливості кар'єрного зростання та особистого розвитку в рамках компанії. На 
щорічній основі компанія оцінює теоретичні знання й практичні навички працівників і пропонує 
план розвитку навичок, розроблений під потреби особи.  

Інша цікава діюча ініціатива компанії націлена на фермерів – це будівництво учбових молочних 
ферм у сільській місцевості. Danone залучений не лише до будівництва ферми, забезпечення 
устаткуванням й машинним обладнанням, але й до практичних семінарів і тренінгів.  

Джерело: Danone (2012), Danone в Україні, презентація на засіданні робочої групи з агробізнесу 27 березня 2012 
р., внутрішній робочий документ.  
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Примітки
 
1  Серед аграрних університетів НУБіП є найбільшим за кількістю студентів. Він має інший 

статус і є підзвітним не Міністерству аграрної політики, як інші заклади, а Кабінету 
Міністрів України.     

2   Сільське населення – це населення, що мешкає  в сільській місцевості, за визначенням 
 національних органів статистики. Його кількість обчислюється як різниця між загальною 
 чисельністю населення та чисельністю міського населення.   

3   Стаття 43.  
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Глава 4 

Рекомендації щодо політики з метою вдосконалити схеми 
стажування в аграрних університетах України  

В цій главі запропоновано конкретні рекомендації щодо вдосконалення схем стажування в 
аграрних університетах України.  

Подані далі рекомендації щодо політики мають розглядатися як засоби 
вдосконалення схем стажування в аграрних університетах України та зміцнення 
зв’язків між системою університетської освіти та агропромисловим комплексом.   В 
наступних розділах будуть детально описані ці аспекти. На додаток буде подано 
загальне комплексне бачення  реформ, потрібних для того, щоб цей вибір зміни 
політики став з плином часу стабільним підходом.  

Правові засади започаткування схем стажування потребують 
зміцнення  

Рекомендовано зробити стажування обов'язковою вимогою учбових планів 
університетів. Із законодавчої точки зору це передбачає внесення змін до Закону 
України “Про вищу освіту”. 1 В Статті 43 цього законодавчого акту деталізовано 
типи освітнього процесу, у тому числі лекції та практичне навчання. Зміни до цієї 
Статті мають охопити і таку форму навчання на робочому місці, як схема 
стажування у державних або приватних працедавців.  

По-друге, учбові плани, виконання яких передбачає отримання ступеня 
аграрної освіти,  необхідно скоригувати, аби дати студентам час для навчання на 
робочому місці. Наприклад, в країнах-членах ОЕСР поширені гнучкі учбові плани, 
що дозволяють студентам працювати протягом одного семестру або взяти 
відпустку на рік, протягом якого вони можуть виконати одне або декілька довших 
стажувань. Надбання професійного досвіду може мати місце і перед закінченням 
навчання, коли студенти вже майже виходять на ринок праці.  

По-третє, рекомендовано запровадити обов'язкове укладання Угоди про 
стажування, яку підтверджують і підписують студент, компанія-працедавець та 
університет. В цьому документі конкретизується статус стажиста, вміст 
стажування, його тривалість та інші аспекти.  
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Можна далі розвивати узгодження стимулів для різних зацікавлених 
сторін   

Рекомендовано відповідним чином узгодити стимули для різних зацікавлених 
сторін. Це може отримати форму зарахування кредитів або балів для схем 
стажування на підставі оцінки якості та результатів роботи. Студенти, які успішно 
завершили стажування і отримали позитивний зворотний зв'язок від працедавців 
мають отримати вищі кредити/бали.  

Також університетам рекомендовано перевіряти і провадити моніторинг 
присутності стажиста на робочому місці та застосовувати санкції у випадках 
недотримання положень Угоди. Зазвичай цю функцію виконують служби 
працевлаштування/кар’єри при університетах, які підтримують контакт з 
працедавцями. Санкції для студентів, що повідомляють неправдиві відомості про 
своє стажування, потрібно визначити в нормах/кодексі поведінки університетів і 
повідомити про них студентам. 

Що стосується компенсації праці, рекомендовано встановити для стажистів 
мінімальний рівень зарплати  або мінімум компенсації в натуральній формі 
(наприклад, покриття видатків на транспорт). Необхідно обговорити з 
працедавцями і  досягати згоди щодо їх пропозиції справедливої винагороди праці 
стажистів. Наприклад, законодавством Франції конкретизовано, що для стажувань 
довше двох місяців в межах однієї компанії має бути запропонована винагорода 
праці. Така компенсація не є еквівалентом заробітної плати, вважається 
компенсацією за надані стажистом послуги.2   

Університети можуть започаткувати формальну мережу професійних 
контактів  

Університетам рекомендовано встановити зв’язки з компаніями та розбудувати 
розгалужену мережу контактів у приватному секторі.  Для започаткування цього 
процесу університети можуть контактувати зі своїми випускниками або з бізнес-
структурами у своєму регіоні.   

Рекомендовано, аби бюро/служба працевлаштування/кар’єри будувала базу 
даних бізнес-структур, що працюють в регіоні їх університету. Цей процес може 
початися із збирання відомостей про компанії, де студенти вже проходили 
стажування, і встановлення контакту з цими учасниками ринку. За інформацією 
Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерство має базу 
даних відносно місць, де студенти можуть отримати навчання на робочому місці. 
Проте, рекомендовано зробити цю інформацію доступною як університетам, так і 
студентам.  

Приватний бізнес можна залучати до таких освітніх заходів, як лекції, 
презентації та ярмарки кар’єри   

Відносини з приватними учасниками ринку можна стимулювати через такі 
ініціативи як ярмарок кар'єри, де місцеві працедавці можуть представити свої 
компанії і запропонувати можливості працевлаштування. Під час таких заходів 
працедавці можуть рекламувати свою діяльність та пояснити свої потреби щодо 
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кадрового забезпечення і студентам, і викладачам. Пряма взаємодія студентів і 
компаній полегшує пошук стажувань, і таку ж роль відіграє спілкування 
викладачів з бізнес-структурами, що може розвинутися у партнерство в 
дослідженнях.   

Необхідно створити при університетах бюро 
працевлаштування/кар’єри  

Рекомендовано створити при аграрних університетах бюро/службу 
працевлаштування/кар’єри, для надання інформації, дорадчих послуг і практичної 
підтримки студентам, які шукають роботу. Такі бюро/служби стануть джерелом 
контактів для працедавців, які шукають працівників. Держава може відіграти 
важливу роль в плануванні й координації діяльності таких служб/бюро. Необхідно 
розпочати діалог з працедавцями, аби розуміти їх канали найму та мінімізувати їх 
операційні видатки. Для започаткування цього процесу потрібно визначити пілотні 
університети.  

Можна надавати послуги в режимі он-лайн на такій веб-платформі, як портал 
“Робота”, де як студенти, так і компанії можуть мати доступ до відповідних CV і 
пропозицій роботи. Це потребуватиме від університету витрат на започаткування 
таких послуг; проте, існування таких послуг мінімізує витрати на майбутній обмін 
інформацією між працедавцями і студентами. Проблема з розвитком такого 
інструменту може повстати в залежності від рівня проникнення Інтернету в певній 
сільській місцевості. Прийнятним рішенням може стати започаткування  послуг на 
базі Інтернету в областях з найвищим рівнем наявності швидкісних 
телекомунікаційних ліній.  

Беручи до уваги потреби у додатковому фінансування для реалізації цих 
рекомендацій, варто виконати оцінку поточних державних асигнувань на 
третинний рівень аграрної освіти і можливість перерозподілу частини бюджету для 
ефективного започаткування схем стажування.  

Існуючу систему практики  можна вдосконалити шляхом залучення 
роботодавців  

Перехід до системи навчання на робочому місці із тіснішими зв’язками з 
приватним сектором потребує деякого часу.  Поки цей процес триватиме, 
рекомендовано вдосконалити існуючу систему практики шляхом залучення 
роботодавців до прийняття рішень щодо змісту практичної підготовки. Для 
України може бути цікавим приклад Фінляндії, яка реформувала навчання на 
робочому місці та успішно усунула розрив у навичках, що їх потребують 
роботодавці (Вставка 4.1).  
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Вставка 4.1 Реформа навчання на робочому місці у Фінляндії в системі професійно-технічної 
освіти  

До реформи 2001 року система професійно-технічної освіти Фінляндії традиційно базувалася на 
шкільній освіті. Учбові плани були перероблені; програми професійного навчання продовжені до 
трьох років за всіма напрямками; періоди навчання на робочому місці (тривалістю принаймні шість 
місяців) були запроваджені в усіх навчальних програмах і стали обов’язковими, системно 
організованими, скерованими та оціненими.  Крім того, чинне законодавство, що регулює систему 
професійно-технічної освіти Фінляндії, передбачає співпрацю навчальних закладів із закладами, де 
відбувається  навчання на робочому місці. Очікується, що в такий спосіб професійно-технічна освіта 
краще і швидше реагуватиме на потреби ринку праці.   

На початковій стадії освіти навчання на робочому місці часто є коротким, а ближче до 
закінчення курсу освіти, коли студенти мають більше знань і навичок, навчання на робочому місці 
може бути тривалішим та більш конкретним. 

Ще одна відмінність від попередньої системи – залучення наставників: а це працівник, якого 
призначено тренером на робочому місці, а він, окрім виконання власних функціональних обов’язків,  
надає підтримку та зворотний зв'язок студентам на робочому місці та, – в ідеалі, – виконує функції 
нагляду щодо досягнення студентами їх цілей протягом періоду навчанsня на робочому місці.  

Джерело: Virtanen, A. and P., Tynjälä (2008), “Students’ experiences of workplace learning in Finnish VET”, European 
Journal of Vocational Training, No. 44, vol. 

 

Довгострокова перспектива охоплює створення Рад навичок та 
спеціалізованих учбових закладів  

Ці специфічні рекомендації стосовно поліпшення схем стажування в Україні 
будуть реалізовані  ефективніше, якщо стануть часткою комплексного 
реформування. Можна розглянути наступні заходи на створення контексту, що в 
координований спосіб підтримує вдосконалення навичок (Вставка 4.2).  

Можна створити Раду з розвитку навичок з фокусом на агробізнесі  

Досвід країн-членів ОЕСР  показав, що формування та досягнення показників 
стосовно навичок може стати корисною вправою для органів державної влади, які 
прагнуть підтримувати створення робочих місць і зростання економіки. 
Виконанню цих завдань може сприяти започаткування ради з розвитку навичок, в 
якій об’єднаються представники державного і приватного секторів та інші 
зацікавлені сторони, аби забезпечувати відповідність націляння навичок і 
гарантувати зобов'язання всіх учасників. подібні до агробізнесу сектори, що 
надзвичайно залежні від працівників-спеціалістів, можуть отримати вигоди від 
такого багатостороннього аналізу їх потреб в людських ресурсах. До того ж, 
використання розмаїття учасників ради з розвитку навичок для спрямувати 
процесу реалізації має спрацювати на його успіх.  

Ради з розвитку навичок, - відносно новий, недавній досвід в деяких країнах-
членах ОЕСР, -  може надати деяке початкове скерування  щодо реалізації 
поставлених завдань. Наприклад, Велика Британія створила спеціалізовані ради з 
питань зайнятості та навичок згідно рекомендацій Leitch Review 2006. Такі ради 
здебільше складаються з представників приватного сектора, але мають і членів від 
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державного сектора, також від профспілок й інших третіх сторін. Ці ради почали 
діяти на суб-регіональному рівні і контролюються Британською комісією з питань 
зайнятості і навичок. Згідно звіту консультаційної компанії CFE, ці ради особливо 
ефективні за умови підпорядкування національному органу і мали сильну 
незалежну посадову особу, яка належним чином повідомляла про цілі ради місцевій 
громаді та популяризувала її діяльність (Croden і Simmonds, 2008). Є й інші 
приклади роботи рад з розвитку навичок в країнах-членах ОЕСР (Вставка 4.3). 

Зараз OECР працює над методологією розроблення цілей для розвитку навичок 
і формує національну стратегію вдосконалення навичок, що може надавати 
корисну інформацію на підтримку  створення рад з розвитку навичок в 
агробізнесі. 

  

Вставка 4.2  Схеми стажування отримають підтримку від комплексу реформ, націлених на  
розвиток людських ресурсів в Україні  

Проблеми розвитку людських ресурсів тісно взаємозв'язані із системою освіти країни. 

Стосовно поточного стану сектора освіти в Україні, рекомендовано реформувати систему 
стимулювання університетів і виділяти асигнування на підставі якості навчання. Крім цього, ОЕСР 
також рекомендує реалізувати  ширшу реформу системи третинної освіти і пов’язати  фінансування з 
освітніми результатами, а не з кількістю студентів.  Наприклад, фінансування може залежати від 
результативності досліджень або можливості студентів працевлаштуватися. Щоб стимулювати 
університети  відслідковувати результати через ринок праці,  більше фінансування може надходити 
до  університетів, чиї студенти отримують кращі робочі місця.  Деякі країни-члени ОЕСР  вже рушили 
в цьому напрямку, наприклад, Нова Зеландія, де у 2008 р. запущено велику реформу системи 
фінансування  університетів країни. (Вставка 4.3).  

Варто  встановити квоти на вступ до аграрних університетів і поєднати кількість наявних місць 
з реальним попитом в секторі.  Це дозволить зосередити обмежені ресурси на навчанні мотивованих 
студентів, які зацікавлені в кар'єрі в секторі агробізнесу.  

Нарешті, потрібно залучити представників приватного сектора в робочі групи на засадах ППП, 
що працюватимуть над  модифікацією учбових планів. Приватні працедавці мають запропонувати 
поправки до поточних програм, аби здолати розрив у навичках. 

Джерело: OECD (2012), Стратегія секторної конкурентоспроможності для України, Робоча група з агробізнесу, 
внутрішній робочий документ, OECР, Париж. 
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Вставка 4.3 Ради з  навичок були засновані як консультативна комісія для працедавців, 
робітників і розробників політики 

Skills Australia – це незалежний, передбачений законом орган, що надає дорадчу підтримку 
Міністерству освіти, зайнятості та робочих відносин стосовно поточних і майбутніх потреб у навичках 
робочої сили Австралії. Skills Australia аналізує існуючі та виникаючі потреби у навичках в секторах 
промисловості; оцінює доказову інформацію, отриману в результаті досліджень та від зацікавлених 
сторін в галузі; надає державним органам  рекомендації на підтримку прийняття поінформованих 
рішень у сфері формування навичок; а також скеровує реформування в секторі освіти і навчання. З 
2012 р. Skills Australia замінить загальнонаціональний орган, - Агентство з  питань робочої сили і 
продуктивності, - що виконуватиме нагляд за координацією. Як орган скерування реалізації, до 
складу якого входять представники всіх відповідальних відомств, Агентство звітуватиме Уряду. 

Експертна група з майбутніх потреб у навичках  надає дорадчу підтримку Уряду Ірландії щодо 
поточних і майбутніх потреб економіки у навичках та з інших проблем ринку праці, що впливають на  
розвиток підприємництва і зростання зайнятості.  Така група, що складається з експертів у сфері 
промисловості, освіти і навчання, з представників профспілок відіграє центральну роль в процесі 
прогнозування і задоволення потреб ринку праці у кваліфікованих працівниках. Започаткована у 
1997 р., Експертна група звітує Міністру праці, підприємництва та інновацій і Міністру освіти та 
навичок. Forfas, - ірландська рада політичних консультацій з питань підприємництва, торгівлі, науки, 
технології та інновації, - разом із FÁS, - Національною комісією з навчання, -   надає Експертній групі 
підтримку виконанням досліджень й аналізу.  Підрозділ FÁS з дослідження навичок і ринку праці 
надає Експертній групі дані, виконує аналіз і дослідження та адмініструє Національну базу даних 
щодо навичок.  Експертна група з майбутніх потреб у навичках  надає дорадчу підтримку Уряду 
стосовно навичок, що негативно впливають на підприємництво, у формі прогнозування, еталонного 
тестування, стратегічних рекомендацій щодо розбудови навичок  через освіту і навчання, а також 
збирає й  аналізує  дані відносно попиту і пропозиції кваліфікованої робочої сили. 

Джерело: ОЕСР (2012b), Кращі навички, краща робота, краще життя: стратегічний підхід до політики у сфері 
розвитку навичок, ОЕСР, Париж. 

В рамках ППП можна започаткувати спеціалізовані школи агробізнесу  

Спеціалізовані школи агробізнесу можна створювати в рамках ППП. Вважаючи 
на той факт, що іноземні інвестори вже започаткували спеціалізоване навчання 
своїх працівників,  Україна в майбутньому може використати такі ініціативи для 
створення партнерств у сфері навчання з такими іноземними компаніями, що 
сприятиме розбудові спроможності людських ресурсів в агробізнесі.    

Для досягнення відповідності міжнародним стандартам якості 
багатонаціональні підприємства вже започаткували багато спеціалізованих 
учбових установ для забезпечення кваліфікованими кадрами своїх виробничих 
потужностей і проектів. Такі навчальні заклади зазвичай фінансуються іноземним 
інвестором, але вони можуть включити і фінансування держави, на території якої 
працюють, і кошти міжнародних донорів, а це розподіляє фінансове навантаження 
між чисельними партнерами.   Зміст учбового плану визначають конкретні потреби 
іноземного інвестора, але передбачають формування спеціальних навичок, що їх 
місцеві робітники не можуть набути в інший спосіб.   Це робить такі заклади 
важливою складовою процесу, в якому країна, де вони функціонують, отримує 
переваги ефекту розповсюдження знань міжнародних корпорацій, бо випускники 
таких закладів впродовж своєї кар’єри можуть нести отриманий досвід в інші 
сектори економіки.    
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Наприклад, компанія Nestlé, - одна із світових лідерів харчової переробної 
промисловості, - у 2011 р. відкрила новий центр тренінгів на своєму виробничому 
комплексі в Агбарі, Нігерія. З метою вдосконалювати інженерні навички своїх 
працівників, під егідою Nestlé працює Центр технічних тренінгів, як учбовий 
заклад, де студенти можуть регулярно засвоювати нові навички та ознайомитися з 
різними аспектами виробництва. На разі в Центрі тренінгів за інженерною 
спеціалізацією навчаються 16 студентів, відібраних з 1 000 бажаючих, хто подав 
заяви.  П’ятьох відберуть для участі в програмах сертифікації ПОН у Швейцарії, 
яку частково фінансує Уряд Швейцарії. Ця ініціатива є однією з кількох 
міжнародних ініціатив навчання, започаткованих компанією:  тільки у 2010 р.  
працівники Nestlé Nigeria взяли участь у  53 курсах за кордоном і 156 програмах 
тренінгів на місцях, що відбувалися або в самій компанії, або поза її межами.  
Ініціатива Nestlé пропонує сполучення опрацювання курсу на робочому місці з 
процедурами міжнародної визнаної сертифікації, і може служити прикладом 
кращої практики в процесі розроблення подібних ініціатив в Україні 

Примітки 
 
1  Верховна Рада України (2002), Закон України No. 2984-III, Про вищу освіту.  

2  Закон No. 2011-893 від 28 липня 2011 р., Про вдосконалення стажування та безпеки кар’єри  
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Глава 5 

Рух вперед  

В цій главі подано можливий план дій на підтримку розробників політики в реалізації варіантів 
політики, що їх описано з метою вдосконалити схеми стажування.  

Запропоновані кроки: план дій на вдосконалення схем стажування  

Подані у Главі 4 рекомендації конкретно націлені на вдосконалення схем 
стажування та перехід до більш ефективної системи, ніж система практики. 
Поданий далі план реалізації пропонує стратегію виконання завдань впродовж 
наступних двох років (Графік  5.1). Діяльність можна організувати в трьох потоках: 

 Перший потік діяльності буде націлено на започаткування схеми 
стажування як форми навчання на робочому місці. Перш за все, схеми 
стажування мають стати обов’язковим компонентом учбових планів 
університетів. По друге, необхідно внести зміни до існуючих учбових 
планів, зробивши їх більш гнучкими. Нарешті, потрібно запровадити 
Угоду про стажування як тристороннього контракту між студентами, 
роботодавцями та університетом.  

 В другому потоці діяльності будуть створені рамкові умови та стимули 
реалізації схем стажування.   По-перше необхідно визначити систему 
нарахування кредитів для того, щоб винагородою успішної схеми 
стажування було отримання освітніх балів. По-друге, має розпочатися 
обговорення стосовно рівня мінімального відшкодування праці 
стажиста. По-третє, необхідно досягти покращення виконання вимог, 
наприклад, через підсилення контролю цих аспектів університетом.  

 Третій потік діяльності матиме на меті розбудову мережі приватних 
учасників ринку. Перш за все, аграрним університетам необхідно 
створити службу працевлаштування студентів. По-друге, необхідно 
сформувати базу даних контактів з приватними компаніями, що 
міститиме інформацію про діяльність компанії та її потреби у кадрах. 
Нарешті, заходи з метою встановлення контактів (аутріч) допоможуть 
університетам сформувати мережу з приватними учасниками ринку.  
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Стосовно організації, рекомендовано визначити, встановити контакт і 
залучити головні зацікавлені сторони, зокрема Міністерство освіти, Міністерство 
аграрної політики і продовольства України, пілотні аграрні університети та 
роботодавців. В наступній фазі проекту також рекомендовано доповнити цей план 
реалізації аналізом розриву в навичках. Це дозволить визначити поточні розриви і 
недоліки.  

Остаточна версія плану дій має містити конкретні часові рамки реалізації 
кожної дії.  

Графік 5.1 Запропоновані часові рамки, схеми стажування 

 

Джерело: ОЕСР (2012), “Стратегія секторної конкурентоспроможності для України, РГ з агробізнесу”, внутрішній 
робочий документ, ОЕСР, Париж. 

На шляху вперед ОЕСР буде й надалі працювати у співробітництві з Урядом 
України і надавати підтримку діям, націленим на вдосконалення навичок та 
розвиток ППП у сфері освіти в секторі агро бізнесу.     
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