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Світові процеси глобалізації, маркетизації та Європеїзації безпосередньо 
впливають на політику у сфері вищої освіти. Вивчення звітів Європейської 
Комісії вказує на те, що основною метою процесу модернізації вищої освіти та 
ринку праці в ЄС є поліпшення перспективи працевлаштування випускників 
ВНЗ. Стратегія «Європа 2020» передбачає рух ЄС в бік високорозвиненої 
економіки, що потребує кваліфікованих робітників. Відповідно, майбутній 
успіх розвитку економіки ЄС залежить від наявності ефективного переходу 
випускників від вищої освіти та професійної підготовки до працевлаштування, 
що можливо лише за умови відповідної підготовки випускників вимогам 
роботодавців. У цій ситуації змінюється не лише роль ВНЗ у цілому, а також і 
сам процес підготовки фахівців у вищій школі. Саме тому, в якості ключових 
пріоритетів ЄС виділяє підготовку фахівців у вищій школі, про що йдеться в 
офіційних документах Європейської Комісії та нормативно-правових 
документах ЄС.  
Реакція вищої освіти на глобальні зміни у світі була відображена у важливих 
законопроектах, які сформували нормативно-правову основу підготовки 
фахівців у вищій школі через регулювання взаємодії вищої освіти з ринком 
праці в ЄС.  
Правовою базою початку формування сучасної політики підготовки фахівців, 
основаної на взаємодії вищої освіти з ринком праці є Постанови Ради та 
Міністрів освіти у 1976, 1980, 1982 та 1985 роках «Про поліпшення підготовки 
молодих людей для роботи та для полегшення їх переходу від освіти до 
трудового життя». У цих постановах наголосили на зміцненні співпраці між 
вищою освітою та зайнятістю молоді, на координації між освітою та 
професійною підготовкою, навчанням і працевлаштуванням [3], а також 
підкреслили на необхідності об’єднання ролі освіти та професійної підготовки 
з політикою зайнятості [4].  
У нормативно-правових актах ЄС зафіксовані сучасні вимоги до модернізації 
вищої освіти, основною метою якої є забезпечення повної зайнятості населення 
шляхом створення нових робочих місць у державах-членах на які, у свою 
чергу, мають прийти високоякісні робітники. Інститути вищої освіти та 
професійної підготовки мають забезпечити випускників якісними знаннями та 
кваліфікаціями, потрібними на ринку праці.  
ЄС встановлює напрям на поступове зближення і гармонізацію національних 
освітніх систем держав-членів ЄС, пов’язаних з внутрішнім ринком. Аналіз 
політики підготовки фахівців на національному рівні свідчить про те, що 



законодавчі акти, які приймаються Європейським Парламентом та Радою, 
носять загальний характер для усього ЄС, вони дають орієнтири, на які мають 
спиратися усі держави-члени ЄС під час укладання власних законів.  
Згідно Закону «Про вищу освіту в Республіці Сербії», стандарти національної 
вищої освіти мають відповідати вимогам Європейських стандартів, а стандарти 
та процедури акредитації відповідати вимогам Європейського простору вищої 
освіти [2].  
У Законі «Про вищу освіту в Республіці Польщі» чітко простежується 
тенденція поєднання вищої освіти з ринком праці. Так, згідно Статті 13, 
«основні задачі вищих навчальних закладів – забезпечити освіту, яка дозволяє 
студентам придбати знання, а також сформувати компетенції, необхідні для 
професійного життя» [1, С. 19]. Для цього, згідно Статті 4, «вищі навчальні 
заклади мають співпрацювати із соціально-економічним середовищем, зокрема, 
шляхом проведення наукових досліджень і розробок для бізнес суб’єктів на 
основі організаційно і фінансово незалежних економічних структур, а також за 
рахунок залучення представників роботодавців до розробки навчальних 
програм і навчально-методичних процесів» [1, С. 7].  
У цьому контексті варто зауважити на вимоги до підготовки вчителя, які 
прописані в Стаття 9с, де зазначено, що «міністр вищої освіти за погодженням 
з міністром освіти повинен визначати стандарти освіти та професійної 
підготовки студентів, які готуються до професії вчителя, відповідно до вимог 
ринку праці» [1, С. 14].  
Таким чином, на сьогодні в ЄС формується політика підготовки фахівців у 
вищій школі на основі взаємодії вищої освіти з ринком праці, яка регулюється 
нормами національного і наднаціонального законодавства. Основною 
особливістю такої політики в порівнянні з іншими сферами в ЄС є те, що ця 
сфера все більшою мірою регулюється уніфікованим законодавством, яке 
передбачає використання єдиних підходів і стандартів.  
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