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СОцІАльнА ЕкОнОмІкА, пОлІТИкА  
ТА ДЕмОгРАФІя
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ФАКТОРНІ ВПЛиВи цІННОСТей ТА ОСВІТи У СФеРІ ПІДГОТОВКи КАДРІВ

у статті обґрунтовано пріоритетність дослідження впливів цінностей на освітні системи як достатньо потужних факторів. виявлено недоліки та 
можливості впливу закладів освіти на ціннісні орієнтації через просвітницько-виховну діяльність. Простежено системність формування цінніс-
них орієнтацій на різних етапах підготовки кадрів, у тому числі, в рамках післядипломної освіти та розвитку персоналу на підприємствах. ви-
значено, що напрямом діяльності закладів освіти як важливих інститутів формування цінностей населення є соціальний, що надає можливість 
особі, яка навчається, через нові знайомства формувати своє соціальне оточення, що в майбутньому може відігравати надзвичайно важливу 
роль у її життєдіяльності, в тому числі, і в професійній сфері. обґрунтовано, що девальвація життєвих цінностей спричиняє послаблення ролі 
освіти в житті людини, сприйняття її як формальної необхідності для здобуття відповідного соціального статусу та можливостей трудової ді-
яльності в кращих умовах (з вищим рівнем оплати праці та інших соціальних гарантій).
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ФАКТОРНые ВЛияНия цеННОСТей и ОБРАЗОВАНия В СФеРе ПОДГОТОВКи КАДРОВ

в статье обоснована приоритетность исследования воздействий ценностей на образовательные системы как достаточно мощных факторов. 
выявлены недостатки и возможности влияния учебных заведений на ценностные ориентации через просветительско-воспитательную дея-
тельность. Прослежена системность формирования ценностных ориентаций на различных этапах подготовки кадров, в том числе, в рамках 
последипломного образования и развития персонала на предприятиях. обозначено, что направлением деятельности учреждений образо-
вания как важных институтов формирования ценностей населения является социальное, позволяющее лицу, которое учится, через новые 
знакомства формировать свое социальное окружение, что в будущем может играть чрезвычайно важную роль в его жизнедеятельности, в том 
числе, и в профессиональной сфере. обосновано, что девальвация жизненных ценностей вызывает ослабление роли образования в жизни 
человека, восприятие его как формальной необходимости для получения соответствующего социального статуса и возможностей трудовой 
деятельности в лучших условиях (с более высоким уровнем оплаты труда и других социальных гарантий).
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FACTOR INFLUENCE OF VALUES AND EDUCATION IN ThE SPhERE OF PERSONNEL TRAINING

The article justifies priority of study of impact of values on educational systems as rather powerful factors. It reveals shortcomings and possibilities of 
influence of educational establishments upon the system of values through educational and pedagogical activity. It tracks system nature of formation of 
the system of values at various stages of personnel training, including within the framework of post-graduate education and development of personnel 
in companies. It marks that the direction of activity of educational establishments as important institutes of formation of values of the population is 
the social direction, which allows a person who studies to form his or her social environment through new acquaintances, which could play extremely 
important role in this person’s activity, including in the professional sphere. The article justifies that devaluation of life values causes weakening of the 
role of education in the life of a person and perception of it as a formal necessity for obtaining a certain social status and possibilities of labour activity 
in better conditions (with a higher level of salary and other social guarantees).
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Питання якості підготовки кадрів в україні в нинішніх 
умовах переходу до інформаційного суспільства актуа-
лізуються з особливою силою. низка проблем криється 
у деформованій системі цінностей, яка деструктивує як 

саму систему освіти, так і продовжує укорінюватись через 
незадовільну участь навчальних закладів у формуванні 
ціннісних орієнтацій сучасного суспільства. у зв’язку з цим 
важливо розвивати нову систему цінностей, де цінності, 
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пов’язані з освітою, повинні займати чільне місце, а саму 
систему освіти слід розглядати як основну інституцію фор-
мування ціннісних орієнтацій суспільства, що матиме відго-
мін для майбутніх поколінь. це дуже важливе завдання, адже 
освіта є соціальним інститутом подолання егоїзму людей, її 
філософська сутність полягає в сукупності спроб одних ін-
дивідуумів допомогти своїм досвідом і знаннями іншим, на-
самперед, – наступному поколінню. це гуманний інструмент 
допомоги і сприяння розвитку особистості, інструмент ви-
сокої етики, благородства і взаємодопомоги [1,  с. 7].

дослідження факторних впливів освіти та цінностей 
сучасного суспільства сьогодні можна зустріти в ключі 
двох базових ідей – необхідності підвищення цінності осві-
ти, а також гострої необхідності застосування нових під-
ходів виховного спрямування у навчальному процесі. тут 
варто відзначити напрацювання таких вчених, як Б. Бра-
тусь, С. Бубнова, о. грішнова, е. головаха, г. Залеський, 
т. корнилова, в. кремень, т. лукіна, С. ніколаєнко, м. Се-
микіна, л. Семів та інших. актуальність даного досліджен-
ня об умовлює потреба конкретизації основних проблем 
факторних впливів цінностей та освіти в сфері підготовки 
кадрів і можливостей налагодження системності освітньо-
го процесу в контексті формування високоморальних цін-
нісних орієнтацій.

Метою статті є теоретико-методологічне обґрунту-
вання закономірностей взаємних факторних впливів си-
стеми цінностей та освіти в сфері підготовки кадрів. За-
вданнями при цьому постають: 

обґрунтувати пріоритетність дослідження впливів  �
цінностей на освітні системи як достатньо потужних 
факторів за силою такого впливу;
виявити недоліки та можливості впливу закладів  �
освіти на ціннісні орієнтації через просвітницько-
виховницьку діяльність;
простежити системність формування ціннісних орі- �
єнтацій на різних етапах підготовки кадрів, у тому 
числі в рамках післядипломної освіти та розвитку 
персоналу на підприємствах.

вивчення факторного впливу цінностей та освіти 
у  сфері підготовки кадрів можна розглядати в розрізі таких 
базових підходів:

1) розуміння освіти як соціальної цінності, у контексті 
чого важливо виокремлювати цінності знань, здо-
буття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, 
підвищення кваліфікації, безперервного навчання 
тощо;

2) ролі освіти у забезпеченні так званої духовно-
інформаційної мобільності населення, у тому числі 
міжпоколінної;

3) взаємного факторного впливу ціннісних орієнтацій 
та освіти, що передбачає детермінацію існуючою 
системою цінностей освітнього середовища та, од-
ночасно, потужну роль освіти у формуванні цінніс-
них орієнтацій цілих поколінь.

власне на третьому підході ми зосередимо нашу увагу. 
очевидно, що між категоріями цінностей та освіти 

простежується надзвичайно тісний взаємозв’язок. це під-

креслює розуміння того, що освітньо-професійний потен-
ціал є важливою складовою компонентної структури в  по-
тенціалі людському, який окрім того включає соціально-
ментальний потенціал, що детермінується рівнем світо-
гляду і загальної культури, сформованим менталітетом, 
а також морально-етичними нормами та цінностями [2, с. 
19]. тобто освітньо-професійний потенціал суспільства на-
ряді з соціально-ментальним є важливою складовою по-
тенціалу людського. 

оскільки проблем розвитку регіональних освітніх сис-
тем є надзвичайно багато, то за підходом о. другова згодні, 
що видається доцільним застосування наукового концеп-
туального підходу, суть якого полягає у виділенні та кон-
центрації дослідження на двох-трьох основних факторах 
(проблемах), що зумовлюють розвиток явища чи процесу, 
вплив на які внесе зміни в динаміці інших факторів (про-
блем) і дозволить досягнути бажаного результату [3, с. 47]. 
у нашому випадку стає очевидним, що це має бути форму-
вання розвиненої системи цінностей у сфері підготовки 
кадрів, що б слугували ідеологічним базисом розвитку ре-
гіональних освітніх систем.

на жаль, у вітчизняній науковій думці при визначен-
ні факторного впливу на регіональні освітні системи зде-
більшого переважають твердження про домінантність змі-
ни статусу основного капіталу для суспільного розвитку, 
скорочення і зміни механізмів державного фінансування 
освіти, розвитку нових інформаційних технологій, а також 
глобалізації, інтернаціоналізації та європеїзації освіти [4, 
с. 47]. разом з тим, ціннісна система набуває все більшої 
ваги, особливо зважаючи на її деформації, що обумовлює 
необхідність першочергового звернення уваги на її фак-
торні впливи. При цьому важливо враховувати, що на 
ціннісні орієнтації у сфері підготовки кадрів мають місце 
потужні впливи ціннісних трансформацій вищого ієрар-
хічного порядку, адже нова система цінностей суспільства 
вимагає зміни цільових установок стратегії розвитку, коли 
пріоритетними стають соціальні аспекти, що в свою чергу 
вимагає переорієнтації поглядів на питання вибору крите-
ріїв розвитку та оцінки ефективності економічного зрос-
тання [5, с.  8–9].

впливи цінностей на підготовку кадрів важливо про-
стежувати на різних етапах такого процесу. очевидно, що 
даний процес не обмежується здобуттям відповідного 
рівня освіти, а супроводжується безупинними ціннісни-
ми трансформаціями у ході подальшої трудової діяль-
ності. вважаємо, що найбільш потужний вплив на підго-
товку кадрів у ході їх навчання в дошкільних, шкільних, 
професійно-технічних і вищих навчальних закладах здій-
снюють соціальні цінності (прагнення спілкування, авто-
ритетності (поваги) у визначеному соціальному оточенні) 
та цінності розвитку, що виявляються у поведінці через 
прагнення потреби оточуючого світу, подорожей, відчуття 
нових емоцій тощо. 

на етапі трудової діяльності, що супроводжується про-
цесами підвищення кваліфікації і перекваліфікації кадрів, 
посилюються ціннісні впливи матеріального характеру, ви-
ражаючись у прагненні зростання рівня власного добробу-
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ту, подальшого його накопичення та можливості життєді-
яльності на відповідному статусному рівні. на даному етапі 
формується система професійних цінностей, що пов’язані з 
трудовою діяльністю взагалі (трудовою кар’єрою) чи з  кон-
кретним підприємством (роботодавцем). тут важливим є 
формування цінності праці і цінності посади, що суттєво 
детермінують продуктивність та ефективність трудової 
діяльності. Професійні цінності також охоплюють ціннос-
ті компетенції (посадових повноважень), компетентності, 
трудового колективу, піклування про клієнтів (споживачів), 
результатів діяльності тощо, але при цьому матеріальні 
цінності продовжують залишатись у пріоритетній групі. 
разом з тим, з досвідом їх поступово утискають цінності 
морального характеру, зокрема усе більшої ваги почина-
ють набувати цінності здоров’я, а також сім’ї та родини, що 
знаходять своє відображення у зміні структури вільного 
від роботи часу з більшим приділенням уваги спілкуванню 
з близькими людьми. 

При виявленні впливу освіти на систему цінностей 
важливо в першу чергу розуміти, що освіта по суті працює 
на майбутнє. це твердження навряд чи вимагає розгорну-
тих доказів, воно підтверджується багатовіковою історією 
людського суспільства, насущною турботою якого була 
підготовка підростаючих поколінь до життя і праці [6, с. 9]. 
освіта як духовна сфера поступу цивілізації відображає всі 
передові тенденції розвитку суспільства, прогнозуючи і ви-
переджуючи їх. враховуючи новітні парадигми, напрацьо-
вані людством у ХХ столітті, стратегічну мету освіти можна 
уявити у вигляді піраміди пріоритетів й інтересів. на вер-
шині цієї піраміди розташовані інтереси, пов’язані з уря-
туванням людства, забезпеченням його стійкого розвитку 
у гармонії з біосферою. основу її становить задоволення 
навчально-інформаційних і культурних потреб кожної осо-
би, незалежно від віку, раси, національності, професії [7, 
с. 102]. разом з тим, слід констатувати, що сучасна криза 
освіти пов’язана з тим, що вона залишається прилаштова-
ною до епохи техніко-економічного зростання, у той час 
як сама ця епоха добігає кінця і мало враховує тенденції, 
орієнтовані на культуру, суспільство та індивіда, а освітня 
політика потребує наддисциплінарних, загальнофілософ-
ських, ціннісних основ вироблення й прийняття рішень [8, 
с. 10; 9].

розглядаючи впливи освіти на систему цінностей, 
насамперед, варто уточнити, наскільки важливим є про-
світницько-виховницький напрям діяльності освітніх за-
кладів з-посеред інших. як відомо, їх кінцеві результати 
діяльності проявляються навколо 3-х основних напрямів  – 
когнітивного, економічного й соціального. За всіма напря-
мами формування ціннісних орієнтацій осіб, що навчають-
ся, повинно бути потужною концептуальною основою, що 
в подальшому дозволить сформувати високоморальну 
особистість, здатну реалізовувати свій трудовий потенці-
ал та вступати в продуктивні соціальні взаємодії. так, при 
когнітивному кінцевому результаті діяльності закладів 
освіти, який визначає здобутий рівень знань, умінь, нави-
ків, необхідний для подальшої трудової діяльності, орієн-
тації у динамічному зовнішньому середовищі, важливим є 

формування професійних (можливості реалізації здобутих 
потенцій), життєвих (сенс життя та роль навчання і праці) та 
гуманістичних (життя людини) цінностей. При здобутті еко-
номічного результату як підвищення фактичної вартості 
працівника через інвестиції в його людський капітал важ-
ливо розвивати вітальні (здоров’я, безпека), матеріальні 
(рівень доходів) цінності та цінності розвитку (підвищення 
конкурентоспроможності). При досягненні високих соці-
альних результатів домінуючими в розвитку повинні бути 
вітальні (сім’я), соціальні (соціальний статус), міжособистіс-
ні (чесність, вірність, безкорисливість), громадянські (сво-
бода поглядів, переконань, вибору), загальнолюдські (мир, 
добробут, милосердя) та партикулярні (віра) цінності.

досить потужним напрямом діяльності закладів освіти 
як важливих інститутів формування цінностей населення є 
соціальний, що надає можливість особі, яка навчається, 
через нові знайомства формувати своє соціальне оточен-
ня, що на майбутнє може відігравати надзвичайно важли-
ву роль у її життєдіяльності, в тому числі і в професійній 
сфері. тому складові освітнього процесу просвітницько-
виховницького спрямування повинні передбачати фор-
мування конкретних ціннісних орієнтацій у розрізі різних 
етапів навчання – дошкільного, шкільного, професійно-
технічного, здобуття вищої освіти та післядипломного на-
вчання, у тому числі в рамках розвитку персоналу на під-
приємствах. такий розподіл повинен бути узгодженим із 
загальнонаціональними ціннісними орієнтирами з відпо-
відністю «українському ліберальному ідеологічному про-
екту», який немислимий без чуттєвої емоційності й образ-
ності, кордоцентричності, толерантності, персоналістич-
ності, соціальної відповідальності особи, сублімації ідей 
безумовної свободи, перетворення інтровертних пошуків 
в екстровертну активність [10, с. 11]. виходячи з таких твер-
джень, важливо уточнити, на якому етапі навчання пови-
нно домінувати формування відповідних ціннісних орієн-
тацій (рис. 1). лише за умов регламентованого комплексно-
го і системного підходу до формування таких орієнтацій є 
можливим виховання свідомого громадянина, здатного 
здійснювати надалі продуктивну трудову діяльність, опти-
мізовувати використання та розвивати свої трудові потен-
ції, продукувати нові інноваційні рішення й ідеї тощо.

у підсумку важливо уточнити, які основні прояви де-
вальвації цінностей у сфері підготовки кадрів сьогодні 
мають місце та яким чином це проявляється у подальшій 
життєдіяльності людини. так, девальвація життєвих цін-
ностей спричиняє послаблення ролі освіти в житті люди-
ни, сприйняття її як формальної необхідності для здобуття 
відповідного соціального статусу та можливостей трудової 
діяльності в кращих умовах (з вищим рівнем оплати праці 
та інших соціальних гарантій). 

девальваційні процеси гуманістичних цінностей є пе-
редумовою надмірного кар’єризму та інших негативних 
проявів відношення до інших людей у контексті досяг-
нення поставлених цілей. як наслідок, у людини апріорі 
допускаються вчинки, які можуть нанести суттєвої шкоди 
оточуючим, впливаючи на їхнє здоров’я, можливості жит-
тєдіяльності, у тому числі й розвитку. 
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Етичні Естетичні Утилітарні

Ціннісні орієнтації

Науково-
теоретичні

Політичні

Розуміння ідеалів 
добра, поваги до 

людей, 
справедливості 
як обов’язкових 
норм поведінки

Сприйняття 
краси 

оточуючого 
середовища

Розуміння 
можливостей 
задоволення 
особистісних 

потреб

 ДОШКІЛЬНА  ОСВІТА

Усвідомлення 
власної 

індивідуаль-
ності

Розуміння 
визначеної 
соціальної 
структури 

в суспільстві

Установки  
необхідності 

постійної 
допомоги, 

піклування, 
відповідальності 
за інших людей

Продукування, 
удосконалення 

оточуючого 
середовища

Визначення 
способів 

задоволення 
особистісних 
потреб через 
різні форми 

заробітку

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА,  ВИЩА ОСВІТА

Визначення сенсу 
життя, цільових 
пріоритетів та 

способів їх 
досягнення

Визначення 
цільових 

пріоритетів 
кар’єрного 
розвитку

Формування 
цінності 

особистого життя 
та життя 

оточуючих, 
поваги до інших 

людей

Бережливе 
відношення до 

оточуючого 
середовища, 
необхідність 

пізнання 
мистецтва 
і культури

Формування 
системи 

особистісних 
потреб

 ШКІЛЬНА  ОСВІТА

Визначення 
базових життєвих 

орієнтирів 
(очікувань)

Формування 
загального 

бачення 
можливостей 

подальшої 
життєдіяльності,

 у тому числі 
трудової

Утвердження 
високого рівня 

відповідальності 
за вчинки, 

прояви 
достатньої 
суспільної 
активності

Збереження 
краси оточуючого 

середовища, 
обмін досвідом 
з молодшими 
поколіннями

Оптимізація 
співвідношення 

матеріальних 
і нематеріальних 

інтересів, 
слугування 

матеріальних 
ресурсів для 
задоволення 

нематеріальних 
потреб

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА,  РОЗВИТОК   ПЕРСОНАЛУ

Розуміння сенсу 
життя та 

необхідності 
досягнення 

цільових 
пріоритетів

Визначення 
способів 

досягнення 
кар’єрних, 
соціально-

статусних цілей 
та залучення 

до цього інших 
людей

Рис. 1. Системність формування ціннісних орієнтацій  на різних етапах підготовки кадрів*

* Складено автором
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вкрай загрозливою є девальвація вітальних ціннос-
тей. Пониження цінності здоров’я та безпеки є особливо 
наглядним для громадян україни, що здійснюють свою 
трудову діяльність у статусі мігранта або ж на засадах неле-
гальної (напівлегальної) зайнятості, при чому досить часто 
порушуються регламентовані вимоги до організації праці. 
як наслідок, трудова діяльність у шкідливих умовах при-
зводить до передчасної втрати працездатності, виникнен-
ня професійних захворювань, що унеможливлює подаль-
шу повноцінну життєдіяльність. те саме стосується і  пони-
ження значущості вітальної цінності сім’ї. Свідома відмова 
від формування сім’ї, повноцінної участі у вихованні дітей, 
спілкування з батьками тощо у зв’язку з більшою орієнта-
цією та затратами часу на інші сфери життя досить часто 
супроводжуються надмірною матеріалізацією, бездухо-
вністю, подальшою втратою моральних засад поведінки. 

окремий пласт досліджень, зокрема в сфері соціально-
трудових відносин, що випливає з девальвації цінностей 
розвитку в сфері підготовки кадрів, повинно формувати 
вивчення знецінення неперервного навчання, підвищен-
ня рівня професіоналізму, схильності до інноваційної ді-
яльності, цілеспрямованого розширення компетенцій та 
ініціативності тощо. апатійність та пасивність трудового 
колективу призводить до помірного функціонування під-
приємств, для яких людський фактор перестає слугувати 
рушійною силою конкурентоспроможності, відкидаючи їх 
за результатами діяльності з передових позицій.

дискусійним постає питання завищення матеріальних 
та соціальних цінностей, тобто надмірного прагнення лю-
дини до підвищення власного матеріального добробуту та 
добробуту своєї сім’ї із здобуттям у суспільстві належного 
соціального статусу. на жаль, існуюча нині в україни соці-
альна структура суспільства засвідчує, що належний (очі-
куваний) соціальний статус особи є одночасним свідчен-
ням його додаткових можливостей доступу до ресурсів та 
вигідного їх використання. високий матеріальний дохід та 
соціальний статус апріорі змушує схилятись до думки про 
порушення такою особою моральних засад життєдіяльнос-
ті, притаманність для неї девальваційних процесів гуманіс-
тичних, міжособистісних та інших цінностей. разом з тим, 
належний рівень матеріальних та соціальних цінностей по-
винен бути однорідним для всього економічно активного 
населення, що обумовить гідне ставлення роботодавця до 
організації праці для кожного працівника.

девальвація міжособистісних та громадянських цін-
ностей є особливо загрозливою для формування укра-

їнської нації, і власне на ці проблемні аспекти у першу 
чергу потрібно звертати увагу при реалізації заходів 
просвітницько-виховницього напряму закладів освіти. 
Система соціальних контактів за таких умов повинна вибу-
довуватись не на основі власності, а через виявлення спіль-
них інтересів, тих же ціннісних орієнтирів тощо. Пасивність 
громадянської позиції, байдужість до державницьких за-
гальносуспільних процесів ставить цінності націоідентич-
ності, громадянської приналежності під серйозну загрозу 
й унеможливлює подальший соціально-економічний роз-
виток держави та її регіонів.

девальвація партикулярних цінностей, що сьогодні є 
характерним для найбільш економічно розвинених кра-
їн, ставить систему освіти перед дилемою активної участі 
у  таких процесах. разом з тим, декларована християнська 
спрямованість навчання з наявністю відповідних предме-
тів у системі загальної середньої освіти є важливою скла-
довою виховницько-просвітницької діяльності, яка пови-
нна посилюватись у якісному аспекті, адже християнські 
засади відповідають сформованим століттями моральним 
установкам українського народу, типовим характеристи-
кам його щоденної поведінки.

Більшість проявів девальвації цінностей мають місце 
і в ході самого освітнього процесу та стосуються як нада-
вачів освітніх послуг, так і їх споживачів. такі деструктиви 
формують базис для подальшого укорінення схильностей 
до асоціальної поведінки з деформованою системою цін-
ностей та ціннісних орієнтацій, що по суті деефективізує 
всі інші результати діяльності закладів освіти, навіть у ви-
падку підготовки ними висококваліфікованих професіо-
налів.

отже, сучасні процеси девальвації цінностей сучас-
ного суспільства вимагають більш активної участі закладів 
освіти у подоланні таких деструктивів. Системність форму-
вання нової системи цінностей повинна бути відображе-
на на різних етапах підготовки кадрів і не обмежуватись 
здобуттям відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, 
а підтримуватись у ході подальшої трудової діяльності, під-
вищення рівня кваліфікації працівника. Стає зрозумілим, 
що загрозливий стан справ щодо ціннісних орієнтирів су-
часного суспільства обумовлений в значній мірі порушен-
ням норм поведінки у самих закладах освіти. тому освітня 
сфера повинна стати зразком дотримання тих цінностей та 
норм поведінки, які засвідчують високу моральність, духо-
вність та культуру сучасного суспільства.
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