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Актуальність та постановка проблеми. Інноваційний розвиток більшості розвинених 

країн світу, - це багатоаспектна проблема, одним з ланок якої є розвиток енергетичного 

потенціалу як на рівні підприємств і домашніх господарств, так і на рівні всієї держави. 

Енергетичний потенціал пов'язаний зі створенням і впровадженням нових енергозберігаючих 

технологій, а також з підвищенням енергоефективності кожного підприємства і будь-якого, 

навіть найменш енерговитратного, виробництва. У зв'язку з цим гостро постає питання про 

відповідне кадрове забезпечення. Питання кадрового забезпечення енергетичної галузі, 

підготовки кадрів в галузі енергозбереження є сьогодні актуальними [1].  

Основні матеріали дослідження. Незважаючи на необмежену потреба у 

висококваліфікованих кадрах, сьогодні кадровий склад енергетичних підприємств з різних 

причин не відповідає необхідному рівню. Серед основних причин слід виділити[2-3]:         

- недолік спеціалізованих вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, які 

працюють в напрямку підготовки енергоефективних кадрів;  

- досить високий рівень переходу фахівців в інші галузі промисловості, які 

характеризуються більш високим рівнем заробітної плати; разом з цим спостерігається і 

перенесення в суміжні галузі напрацьованої когнітивної бази та інтелектуального потенціалу 

осіб, які отримали освіту і придбали хоча б мінімальний досвід роботи в енергетичних 

компаніях;  

- як і в інших галузях, в енергетиці значний вплив має демографічний фактор, адже 

працездатне населення складає всього близько половини громадян країни [4].  

Кількісна сторона проблеми поступово переходить в якісну. Це пов'язано з компетенцією 

навчальних структур і взаємодією соціально-політичних інститутів. 

Енергетика - одна з найбільш високотехнологічних галузей, тому спеціальну освіту 

зайнятих в ній людей передбачається навіть для представників нижчих посад, не кажучи про 

менеджерів середньої та вищої ланок [5]. Швидше під час вступу до вузу молоді люди 

керуються зовсім іншими причинами, тоді як усвідомлення важливості професії і ідентифікація 

себе в цій професії відбувається дещо пізніше. В цьому плані особливої важливості набуває 

система перепідготовки та перенавчання кадрів. 

  Мова йде про співробітників, які вже мають вищу освіту, досвід роботи на різних 

посадах, але прагнуть підвищувати свою кваліфікацію і створювати сприятливі передумови для 

подальшого кар'єрного зростання. Підприємства в більшості випадків не мають, а якщо мають, 

то чи не реалізовують програми кадрової політики. По-перше, національна економіка України, 

на жаль, не створює сприятливих умов для успішної реалізації довгострокових планів розвитку, 

а підготовка кваліфікованого кадру - це справа кількох років. По-друге, часто буває так, що 

підготовка власного кадру обходиться підприємству дорожче і дається складніше, ніж 

залучення нового готового фахівця. Хоча дане питання досить спірне, адже досвід багатьох 

підприємств ілюструє той факт, що вирощені ними самими фахівці працюють набагато 

ефективніше, ніж прийшли ззовні. Мало того, в енергетиці відсутня уніфікація бізнес-процесів, 

в зв'язку з чим готового нового фахівця все одно доводиться доучувати і переучувати, тому 

створення стимулів до навчання власного кадру - найбільш ефективний вид інвестицій в 

майбутній розвиток підприємства. Недостатньо розвинене нормативно-правове регулювання 

гальмує інтеграційні процеси в освіті та виробництві. Тут грає роль і людський фактор, 

пов'язаний з нездатністю або відсутністю можливості навчання окремих перспективних 
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учасників виробничого процесу. І хоча раніше вузи були основним джерелом інженерних 

кадрів для енергетичної галузі, то сьогодні ті нюанси, які намітилися в системі вищої освіти, 

дещо змінили цю традицію. По-перше, вузи з очним навчанням в основному орієнтовані на 

випускників шкіл, а не на осіб з середньою професійною освітою, які, як правило, мають 

можливість навчатися тільки за очно-заочною формою, яка сьогодні розглядається як 

другорядна. По-друге, вузи використовують максимально стандартизовані навчальні плани і 

освітні технології.  

  Висновки. Тому в якості альтернативи вузівської підготовки кадрів можна 

запропонувати метод створення на підприємствах корпоративних або спеціалізованих центрів 

навчання і перепідготовки кадрів. Однак внаслідок значних матеріальних витрат це можливо 

тільки в великих концернах або холдингах. Очевидно, що автономний розвиток освітньої сфери 

не здатний дати належного забезпечення інноваційного вектору енергетики, а її кадрам - 

високого рівня кваліфікації. Освіта і виробництво - це елементи єдиного інноваційного 

організму, і їх розвиток передбачає тісну співпрацю і взаємне збагачення. Можна 

запропонувати практико-орієнтовану систему професійної підготовки на базі навчання із 

застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій без відриву від виробництва. 

Взаємовигідне співробітництво і налагодження зв'язків між освітніми установами та 

підприємствами - це шлях до комплексної підготовки висококваліфікованих кадрів для 

енергетики.  
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