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навчального процесу інтеграції вищої медичної освіти України в європейський освітній 
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Abstract 
The decisive factor for the national economic growth and long-term competitiveness is 

the competitive intellectual resources, so the education and science should be given particular 
attention, and the effectively functioning competence-based education system that is in 
continuous communication and interaction with the labour market is required. 

One of the country`s most important macroeconomic goals is economic growth, 
resulting in an increase in the amount of final goods and services provided. Countries 
select the economic growth and development strategy on the basis of several factors – 
natural resources, human resources, their availability and quality, as well as access to 
capital and technology.  

In order to ensure the long-term national economic growth and competitiveness, a key 
factor is competitive intellectual resources, in production of which an effective functioning 
education system that is in continuous communication and interaction with the labor market is 
required. (European Centre for the Development of Vocational Training, 2016). 

Education plays an important socio-economic role, as the labor market requires 
continuous improvement of knowledge. The development of knowledge does not 
necessarily require a lengthy learning process, but on the contrary, it must be fast and 
qualitative in order to effectively respond to changes in the labor market. 
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Introduction 
The level of education is a factor that has the most direct impact on the employment of 

population and the development of economy; the quality and competitiveness of human 
capital and the level of welfare of society depend on it. (European Commission, 2015) 

Education must be in line with interests of the country and employer as well as of 
personal growth of the population. The labor market has a low demand for non-
professional or low-educated employees, that is, having primary or general secondary 
education.  

According to data of the State Employment Agency, many unemployed people 
have primary or incomplete primary education, they have no occupation or have low-
qualification profession that creates problems for the integration and competition in the 
labor market. This problem is the most expressed in the regions of the country, which is 
one of the factors influencing the economic development and growth of the regions. The 
economic and social development of the regions of Latvia is in close contact with 
education, its quality, opportunities and trends in the country, which acts as feedback 
between the education, the development and growth of the regions and country, and the 
long-term competitiveness. In Latvia, the Latgale Region faces these problems most 
directly. (Ministry of Economics of the Republic of Latvia, 2016) 

Educational institutions of Latvia offer the opportunity to acquire a wide range of 
professions as well as knowledge, skills and competences at different levels and in 
different forms, all this forms the basis for the development and perfection of the modern 
knowledge economy and society and the economic development and growth. (National 
Database of Educational Opportunities, 2016) 

Objectives of the research are as follows: 
1. to analyze factors influencing the production of knowledgeable and competitive 

intellectual resources; 
2. to analyze factors influencing the national economic development and growth; 
3. to reveal the interaction of the competitive intellectual resources and the 

national economic growth as well as to analyze the related problems. 
Methodology of Research 

Methods used in the research: 
- the theoretical research method will be used for the analysis of scientific 

literature and documents; 
- the questionnaire will be used to find out the people`s perception of the role of 

education in their life. An original questionnaire will be developed for the survey; 
- the data analysis method will be used to analyze the economic indicators, 

supply of educational institutions and demand of the labor market.  
Results 

As a result of the research, the authors will develop a set of solutions and 
recommendations to be introduced in order to produce knowledgeable and competitive 
intellectual resources complying with requirements of the labor market, improve the 
national economic development and growth, and reduce the related problems. 

Conclusions 
1. One of the country`s most important macroeconomic goals is economic growth, 

resulting in an increase in the amount of final goods and services provided. The level of 



88

education is a factor that has the most direct impact on the employment of population and 
the development of economy. 

2. The economic and social development of the regions of Latvia is in close
contact with education, its quality, opportunities and trends in the country, which acts as 
feedback between the education, the development and growth of the regions and country, 
and the long-term competitiveness. 
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