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Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів в області у 2012 році 

 
Через невизначеність перспектив розвиту економіки не зменшується рівень 

налаштованості вітчизняних роботодавців на залучення до виробничної діяльності якісної 
робочої сили. Принаймні про це свідчать доволі помітні темпи зростання чисельності 
працівників із повною вищою освітою, яких у Дніпропетровській області лише за останні два 
роки побільшало на 6,3%, що змінило їх питому вагу серед усіх зайнятих в області з 30% – у 
2010р. до 31,9% – у 2012р. 

Водночас згадана обставина певною мірою уповільнює процеси, які характеризують 
стан кадрової політики, спрямованої на підвищення інтелектуального потенціалу наявного 
персоналу. На Дніпропетровщині, наприклад, упродовж двох останніх років майже не 
змінилася чисельність працівників, котрих було навчено за кошти підприємств, де вони 
працюють. У 2012р. такими заходами в області було охоплено 28,3 тис.осіб (у 2010 р. – 
28,2 тис. осіб), серед яких жінки складали 18%. 

Разом з тим звертає на себе увагу суттєва зацікавленість адміністрацій підприємств 
щодо використання потенціалу навчальних закладів різних рівнів, яка побільшала на 20,5%. 
Відповідно серед кожних 100 працівників, які скористалися можливістю мати професію, 
наразі нараховується 22 тих, хто здобув фахову освіту, яка надається у відповідному 
навчальному закладі. Два роки тому цей показник становив 18 працівників. 

Необхідно також зазначити, що, як і раніше, вирішальна роль у здійсненні цього 
напрямку кадрової політики на Дніпропетровщині належить нагальній потребі її економіки у 
кваліфікованих кадрах робітничих професій. Про це, зокрема свідчить зростання упродовж 
згаданого періоду обсягів замовлень підприємств на навчання працівників цієї професійної 
групи у відповідних навчальних закладах на 25,6%. 

У 2012р. на 7,7% були меншими, ніж у 2010р. і обсяги працівників області, які мали 
можливість поліпшити рівень своїх професійних навичок, і склали 109,4 тис.осіб, серед яких 
нараховувалось 38% жінок. Проте стала налаштованість роботодавців Дніпропетровщини 
визнавати пріоритетність новітніх наукових та практичних доробок у різних сферах 
діяльності зумовила зростання серед кожних 100 працівників, які підвищили свою 
кваліфікацію, чисельності тих, хто удосконалював свої професійні навички з відривом від 
виробництва, з 39 осіб – у 2010р. до 42 осіб – у 2012р. 
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