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АНОТАЦІЯ 

Садовська А. О. Молоді інженери на ринку праці в умовах сучасної 

України.  Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних 

наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології (05 – 

соціальні та поведінкові науки). – Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», Львівський національний університет 

імені Івана Франка. Харків – Львів, 2017. 

У розділі 1 «Теоретико – методологічні основи дослідження ринку 

праці України» узагальнено історію та основні напрямки дослідження ринку 

праці в цілому та ринку праці молодих спеціалістів, зокрема запропоновано 

визначення ринку праці молодих спеціалістів та соціалізації особистості на 

ринку праці молодих фахівців технічного профілю. У розділі 2 «Аналіз ринку 

праці молодих спеціалістів засобами емпіричної соціології» за допомогою 

емпіричного дослідження, розглянуто настрої та очікування студентів – 

випускників технічного ВНЗ щодо майбутнього працевлаштування, та 

положення молодих інженерів на ринку праці України. У розділі 3 

«Технологізація працевлаштування молодих інженерів за обраною 

спеціальністю» розглянуто методологічні аспекти впровадження соціальних 

технологій на ринку праці молодих інженерів, за допомогою яких можна, 

зокрема, оптимізувати процес пошуку першого робочого місця, як для 

молодого інженера, так і для посередників на ринку праці. Дані емпіричного 

дослідження дали підстави розробити авторську модель пошуку першого 

місця роботи за технічною спеціальністю після закінчення ВНЗ.  

Працевлаштування молодих інженерів на ринку праці в Україні 

залишається малодосліджуваною темою, тому саме соціологічний підхід 

може сприяти розв’язанню проблеми, яка визначена вище в термінах 
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оптимізації ринкових механізмів та процедур працевлаштування випускників 

вищих навчальних закладів технічного профілю.  

У дисертації сформульовані теоретичні узагальнення та запропоновані 

нові рішення наукової проблеми пошуку роботи молодими інженерами на 

ринку праці України.  

В результаті аналізу наукових джерел у дисертації розкрито суть ринку 

праці молодих спеціалістів. Також встановлено, що у рамках соціологічного 

підходу сучасна інтерпретація ринку праці потребує перегляду умов вступу 

випускників до ВНЗ на державному рівні з метою обмеження кількості місць 

у ВНЗ на так звані «престижні спеціальності» та популяризації отримання 

інших професій, спеціалістів з яких є нестача. Саме такий підхід необхідний 

для того, щоб спрогнозувати потребу спеціалістів на ринку праці, щоб не 

було диспропорцій у кількості спеціалістів і робочих місцях, що також 

впливатиме на більш ефективний вибір спеціальностей для абітурієнтів. 

На основі емпіричного дослідження подано методологію та методику 

дослідження установок та орієнтації молодих спеціалістів на ринку праці 

України. 

Аналіз соціологічних досліджень результатів працевлаштування 

випускників НТУ «ХПІ» виявив залежність між небажанням працювати за 

інженерно-технічним профілем та рівнем підготовки, умовами праці та 

можливістю швидкого пошуку роботи. 

Проведений в роботі аналіз існуючих технологій пошуку роботи дав 

змогу виявити традиційні та інноваційні способи пошуку роботи. Також 

чинники, які впливають на рівень зайнятості спеціалістів-випускників 

технічних ВНЗ.  

Серед основних чинників можемо назвати законодавчі, економічні, 

соціально-політичні, зміна форм власності підприємств, внутрішня і 

зовнішня міграція, рівень освіти, затребуваність професій та демографічна 

ситуація в країні, науково-технічний прогрес, розвиток конкуренції, динаміка 
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регіональної економіки, розміщення виробництва, спрямування соціальної 

політики та інші. 

Крім того, є чинники, які впливають на затребуваність спеціалістів-

випускників технічних ВНЗ, серед яких психологічні, політичні, мотиваційні, 

соціальні, національні, і культурні. 

Вперше розроблено методологічні основи двох соціальних технологій, 

які націлені на оптимізацію ринку праці молодих інженерів, а саме: 

розроблено покроковий алгоритм дій молодих інженерів в умовах ринку 

праці і обґрунтовано теоретичну можливість використання спеціалізованого 

мобільного додатку, який сприятиме налагодженню комунікації між 

центрами занятості і їх клієнтами – молодими інженерами; 

Сформовано уявлення щодо девіантної поведінки на ринку праці 

молодих спеціалістів, зокрема, тих випускників, які свідомо відмовляються 

від обраного фаху, і таким чином, полишають ринок праці молодих 

інженерів,не досягнувши мети працевлаштування. 

Крім того, в роботі удосконалено поняття молодого інженера, яке, на 

думку автора, відображає не тільки факт отримання відповідної кваліфікації 

та набуття статусу молодого інженера, але й спрямованість особистості на 

пошук роботи саме в межах інженерних професій. Поняття ринку праці 

молодих інженерів із залученням теорії соціального поля, що в роботі 

визначається як окремий сегмент ринку праці молодих спеціалістів, який 

включає специфічних агентів: з одного боку, випускників вищих навчальних 

закладів технічного профілю, які впродовж трьох років докладають зусиль 

аби зберегти професійний статус та працевлаштуватися за спеціальністю, а з 

іншого – працедавців, які згідні прийняти на конкурсних умовах молодих 

спеціалістів за відповідними спеціальностями. Типологія молодих інженерів 

на ринку праці за критеріями затребуваності навчальної спеціальності й 

особистого ставлення випускника до пошуку роботи; 
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В межах роботи одержали подальший розвиток типологія найбільш 

поширених практик і технологій пошуку роботи молодими інженерами, 

зокрема, запропоновано розрізняти «традиційні» та «інноваційні» методи 

пошуку роботи. Зміст тенденцій ринку праці інженерних кадрів, зокрема, 

доведено на основі статистичних даних, що ринок праці інженерів має 

позитивний тренд не зважаючи на внутрішні і зовнішні економічні і 

політичні кризи; ринок праці інженерів має тенденцію до внутрішньої 

реструктурації відповідно до найбільш динамічних напрямів науково-

технічного прогресу; працедавці корегують свої очікування стосовно 

компетентності молодих інженерів. 

Отримані в ході дослідження висновки та результати надали 

можливість підтвердити закладені в його основу гіпотези, а їх комплексне 

узагальнення, в свою чергу, надає варіанти для внесення ряду пропозицій, що 

на наш погляд мають не лише теоретичну, але й практичну вагомість. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

теоретичні положення, висновки та рекомендації, розроблені автором та 

запропоновані в дисертації, можуть бути використані для удосконалення 

процесу працевлаштування молодих інженерів на ринку праці України. 

Практична значимість дисертаційного дослідження визначається змістом 

запропонованої соціальної технології у формі моделей діяльності суб’єктів 

ринку праці. Запропонована модель описує процес формування попиту та 

пропозиції на молодих інженерів на ринку праці (ринкову кон’юктуру), 

починаючи з науково-навчальної бази – ВНЗ, що навчають майбутніх 

фахівців та закінчуючи отримання місця роботи на індустріальних 

підприємствах, що шукають робочу силу під впливом політичних процесів та 

змін економічної кон’юктури, що складається у певний момент часу на ринку 

праці.Дана технологія може використовуватися як окремими випускниками 

вищих навчальних технічних закладів, так і посередниками на ринку праці. 
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технології, технології пошуку роботи. 

 

SUMMARY 

Sadovska A. O. Young engineers in the labor market in modern Ukraine. 

Qualification scientific work on the rights of manuscripts. 

Dissertation for the degree of a candidate of sociological sciences in 

specialty 22.00.04 - special and branch sociology (05 - social and behavioral 

sciences). - National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Ivan 

Franko National University of Lviv. Kharkiv - Lviv, 2017. 

Chapter I "Theoretical and methodological foundations of the labor market 

research of Ukraine" summarized the history and main directions of the research of 

the labor market in general and the labor market of young specialists, in particular, 

the definition of the labor market of young specialists and the social development 

of personality in the labor market of young specialists of technical profile is 

proposed. In chapter 2 "Analysis of the labor market of young specialists through 

means of empirical sociology" by means of an empirical study, the attitudes and 

expectations of graduate students of technical higher education institutions 

regarding the future employment and the situation of young engineers in the 

Ukrainian labor market are considered, as well as the author's model of effective 

employment is developed. In chapter 3 "Technology of employment of young 

engineers in the chosen specialty" the methodological aspects of the introduction 

of social technologies in the labor market of young engineers are considered, with 

the help of which, in particular, it is possible to optimize the process of finding the 

first workplace, both for a young engineer and for intermediaries in the labor 

market. . The data of empirical research gave grounds to develop an author's model 

of search of the first place of work in the technical specialty after graduation. 

The employment of young engineers in the labor market in Ukraine remains 

a poorly researched topic, therefore, the sociological approach may contribute to 
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solving the problem, which is defined above in terms of optimization of market 

mechanisms and procedures for the employment of graduates of higher educational 

institutions of technical profile. 

In the dissertation is outlined theoretical generalizations and proposed new 

solutions to the scientific problem of finding work of young engineers in the labor 

market of Ukraine. 

As a result of the analysis of scientific sources in the dissertation is revealed 

the labor market of young specialists. It has also been established that in the frame 

work of the sociological approach, the modern view of the labor market requires a 

revision of the conditions for entry of graduates to higher educational institutions 

at the state level in order to accommodate the number of places in higher 

educational institutions in the so-called "prestigious specialties" and popularize the 

receipt of other professions whose specialists have shortcomings. 

On the basis of empirical research the methodology and methodology of 

studying the movement of young specialists in the Ukrainian labor market is 

presented. 

An analysis of sociological research on the results of the employment of 

graduates of the NTU "KhPI" revealed the relationship between the reluctance to 

work on the engineering and technical profile and the university's dissatisfaction. 

The analysis of existing job search technologies conducted in the work has 

revealed the traditional and innovative ways to find work. As a result, for the first 

time a typology of topical social practices has been developed that reflects the 

methods of finding work for young engineers, where typological units are: the use 

of informal social networks, informal individual search, search with the 

participation of formal mediators, informal search of 2 types (simultaneous use of 

social networks - Assistance to friends, relatives, and informal individual searches 

- mass media, enterprises), "integrated" strategies. 

The factors  influencing the level of employment of specialist graduates of 

technical universities are also revealed. 
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Among the main factors are labor legislation and its changes, economic 

factors, changes in the form of ownership, internal and external migration, socio-

political factors, legal factors, education level, occupational requirements and 

demographic situation in the country, scientific and technological progress, 

development of competition, the dynamics of the regional economy, the placement 

of production, the direction of social policy, etc. 

In addition, there are factors that affect the need of graduate technical 

universities, including psychological, political, motivational, social, national and 

cultural. 

For the first time the theoretical basis of the innovative models complex of 

employment of young engineers taking into account the conditions of the modern 

labor market of Ukraine, which includes a series of successive stages combining 

the actions of job seekers and employers, can be considered and can be considered 

as special social technologies aimed at optimization of the market of  higher 

educational institutions graduates of a technical profile. 

For the first time a model (technology) for finding work of young engineers 

on the Ukrainian labor market is proposed, which involves the use of five types of 

job search, namely: informal social networks; Informal individual search; formal 

intermediaries; informal search of 2 types; "comprehensive" strategies. 

The model of job search of young engineers on the Ukrainian labor market 

has been constructed, which consists of the stages of job search, professional and 

social adaptation, as well as factors influencing employment. 

In addition, the algorithm of the search engine's actions in the process of 

working with Internet resources during the online selection of vacancies has been 

improved. Also, the notion of the labor market of young engineers with the 

involvement of the theory of social field, which is defined as a separate segment of 

the labor market of young specialists, has been improved, which includes specific 

agents: on the one hand, graduates of higher educational institutions of the 

technical profile, which, during the three years, make efforts to maintain 
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professional status and employment of a specialty, and on the other - employers 

who agree to take on a competitive basis young specialists in the relevant 

specialties. 

Within the framework of the work, further development of the concept of 

deviant behavior in the labor market of young specialists has been further 

developed, in particular, as the rejecting interpretation of  those categories behavior 

of persons who have entered into the labor market from the segment of young 

engineers and are reluctant to seek work in the engineering profession; the 

typology of the most commonly used technology for job search by young 

engineers. 

The findings and results obtained in the course of the study provided an 

opportunity to confirm the hypothesis laid down in its basis, and their 

comprehensive synthesis, in turn, provides options for making a number of 

proposals that, in our opinion, have not only theoretical but also practical 

significance. 

The practical significance of the results obtained is that the theoretical 

positions, conclusions and recommendations developed by the author and proposed 

in the dissertation can be used to improve the employment of young engineers in 

the Ukrainian labor market. The practical significance of the dissertation research 

is determined by the content of the proposed social technology in the form of 

models of activity of the subjects of the labor market. The proposed model 

describes the process of the formation of supply and demand for young engineers 

in the labor market (market conjuncture), starting with the scientific and 

educational base - universities, trained future professionals and ending with the 

place of employment in industrial enterprises seeking workforce under the 

influence of political processes and changes in the economic conjuncture, which is 

formed at a certain time in the labor market. This technology can be used as 

separate graduates of higher educational institutions, as well as intermediaries in 

the labor market. 
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Key words: young engineers, labor market, social technology, job search 

technology. 

 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Садовська А. О. Молоді інженери на ринку праці в умовах сучасної 

України. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок 

України.: Науковий збірник. Київ, 2013. №4. С. 6–11. 

2. Садовська А. О. Ринок праці і ринок праці молодих спеціалістів як 

об’єкт наукових досліджень (історична ретроспектива).Вісник Академії праці 

і соціальних відносин Федерації профспілок України.: Науковий збірник. Київ, 

2014. №2. С. 33–38. 

3. Садовська А. О. Професійне самовизначення студентів-випускників 

технічного ВНЗ як факт свідомості і поведінки людини на ринку праці (за 

даними емпіричного дослідження). Вісник Харківського Національного 

університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. Харків, 2014. №3 

(66). С. 241–247. 

4. Садовська А. О. Перші кроки на ринку праці України  молодих 

інженерів за даними емпірико-соціологічного дослідження. Вісник 

Львівського Університету: Збірник наукових праць Львівський національний 

університет імені Івана Франка.Серія «Соціологія». Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2015. №9. С. 200 – 208.  

5. Садовська А. О. Модель пошуку роботи молодими інженерами на 

ринку праці України. Вісник Львівського університету (Серія 

соціологічна).Львів, 2016. С. 32–57. 

6. Садовська А. О. Механізм удосконалення пошуку роботи молодими 

інженерами на ринку праці України за своєю професією. Вісник  

Національного технічного університету «ХПІ»:Збірник наукових праць 



11 

 

 

Харківського національного університету «Харківський політехнічний 

інститут». Харків, 2016. № 3. С.177 – 190. 

7. Sadovskaya A. Analysis of the market of labor young specialists by 

means of applied sociology. The journal is registered and published in Czech 

RepublicScientific discussion, 2017. Vol 1, NO 9. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

8. Садовська А. О. Поведінка молодих інженерів на ринку праці.  Тези 

доповідей ХХ міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні 

технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD – 2013). 

Харків: НТУ «ХПІ», 2013. С. 262. 

9. Садовська А. О. Проблеми працевлаштування випускників України. 

Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми 

соціально-економічного розвитку підприємств». Харків: НТУ «ХПІ», 

2013. С. 56. 

10. Садовська А. О. Що є «норма» і «відхилення» на ринку праці 

молодих спеціалістів. Тези доповідей ІІ Конгрес соціологічної асоціації 

України. Харків, 2013. С.262–263. 

11. Садовская А. О. Профессиональные планы и эмиграционные 

настроения молодых специалистов технических специальностей. Научная 

дискуссия: Вопросы социологии, политологии, философии, истории: 

Сборник статей по материалам ХХV международной заочной научно-

практической конференции. Москва, 2014. №4 (25). С.83–89. 

12. Садовська А. О. Основні тенденції інженерно-технічних професій 

на ринку праці України. Міжнародна науково–практична конференція 

«Перспективи розвитку науково-практичних досліджень у сфері 

гуманітарних та суспільних наук». Київ, 2014. С. 148–152. 

13. Садовська А. О. Адаптація молоді на першому робочому місці в 

промисловому комплексі. Проблеми соціально-економічного розвитку 

підприємств: матеріалиVІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. 



12 

 

 

Харків, 29-30 жовтня 2014 р.). Харків: Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 2014. С. 188.  

14. Садовська А. О. Первинна професійна орієнтація молоді на ринку 

праці України (за даними соціологічного дослідження). Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями 

розвитку суспільних наук у ХХІ столітті». Херсон, 2015. С. 136–140. 

15. Садовська А. О. Доля випускників ВНЗ Інженерно-технічного 

профілю на ринку праці України. Збірник тез наукових робіт учасників 

міжнародної науково-практичної конференції «Фактори та умови 

модернізації предмету досліджень представників суспільних наук». 

Дніпропетровськ, 5-6 червня 2015р. С. 53–56.  

16. Садовська А. О. Інноваційна модель взаємодії агентів на ринку 

праці України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Історичні, соціологічні, політологічні науки: Історія, сучасний стан та 

перспективи досліджень». Херсон, 2016. С.79–84. 

17. Садовська А. О. Існуючі практики пошуку роботи молодими 

спеціалістами – випускниками технічних ВНЗ. International scientific-practical 

conference. Actual questions and problems of development of social sciences: 

Conference Proceedings. Kielce: Holy Cross University. June 28-30, 2016, P. 72-

76. 

18. Садовська А. О. Теоретико-соціологічна інтерпретація ринку праці 

молодих спеціалістів технічного профілю. Матеріали  всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Актуальні питання, відкриття та 

досягнення в галузі суспільних наук». Запоріжжя, 2017. С. 51–57. 

19. Sadovskaya A. The first steps in the labour market of young engineers 

according to empirical-sociological research. Urgent Issue of Education and 

Science in the Context of Globalization. Collection of Conference Papers of 

International Scientific-Practical Conference.  London, 2015. P. 10–14. 



13 

 

 

20.  

ЗМІСТ 

 

ВСТУП 15 

РОЗДІЛ  1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ 

 

23 

1.1 Ринок праці та ринок праці молодих спеціалістів в контексті 

наукових досліджень 

 

23 

1.2 Теоретико-соціологічна інтерпретація ринку праці молодих 

спеціалістів технічного профілю 

 

50 

Висновки до розділу 1 80 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ МОЛОДИХ ІНЖЕНЕРІВ 

ЗАСОБАМИ ЕМПІРИЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ 

 

85 

2.1 Настрої та очікування студентів – випускників технічного ВНЗ 

щодо майбутнього працевлаштування 

 

86 

2.2 Поведінка випускників НТУ «ХПІ» на ринку праці за даними 

соціологічного дослідження 

 

97 

Висновки до розділу 2 122 

РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

МОЛОДИХ ІНЖЕНЕРІВ ЗА ОБРАНОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

 

126 

3.1 Ситуація на ринку праці і оптимізація поведінки пошукувачів 

роботи на основі впровадження соціальної технології 

 

126 

3.2 Інноваційні авторські технології для оптимізації ринку праці 

молодих інженерів 

 

153 

Висновки до розділу 3 177 

ВИСНОВКИ 183 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 196 

ДОДАТКИ 227 



14 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ВНЗ – вищий навчальний заклад. 

НТУ «ХПІ» - Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут». 

ЗМІ – засоби масової інформації. 

ВВП – валовий внутрішній продукт. 

ЄТОНН – єдина технологія обслуговування незайнятого населення. 

ЄІАС – єдина інформаційно-аналітичнаа система. 

СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік. 

 

 

 

 



15 

 

 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасний ринок праці в Україні характеризується 

низкою протиріч, що найбільше проявляється в диспропорціях відносно 

попиту та пропозиції робочої сили. Також досить парадоксальним є явище в 

сучасній економіці, коли на ринку існують вільні вакансії, але бракує 

кваліфікованої робочої сили. На наш погляд, диспропорції виникають через 

недосконалість механізмів ринку праці, зокрема, ринку праці молодих 

фахівців – випускників вищих навчальних закладів (ВНЗ) технічного 

профілю. У радянський період української історії молоді фахівці не 

потрапляли на ринок праці, існувала система планового працевлаштування 

випускників ВНЗ після отримання дипломів. Сучасний випускник у 

більшості випадків має самостійно працевлаштуватися. Зокрема, частина 

молодих інженерів не працюють взагалі або працевлаштовуються не за 

обраною навчальною спеціальністю. З іншого боку, існують інтереси 

працедавців, які шукають потрібних їм фахівців і також мають певні 

проблеми в системі набору персоналу. Отже, є соціальна проблема, яку 

можна сформулювати як оптимізація механізмів ринку праці молодих 

спеціалістів технічного профілю. Для розв’язання проблеми потрібні наукові 

дослідження, що можуть розкрити об’єктивну картину ринку праці молодих 

спеціалістів, щодо узгодження інтересів працівників і працедавців. 

Ринок праці інженерних професій у 1990-ті роки зазнав суттєвих 

деформацій через скорочення попиту на інженерні кадри (результат 

соціально-економічної кризи) та реструктуризацію внаслідок нового етапу 

науково-технічного прогресу. Проте Україна залишається індустріальною 

країною, яка потребує інженерів різних спеціальностей та спеціалізацій. 

Щороку вищими навчальними закладами України випускається 

близько сорока тисяч молодих інженерів, які далеко не відразу мають шанс 

працевлаштуватися за обраною спеціальністю. З числа випускників вищих 
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навчальних закладів технічного профілю близько половини юнаків та дівчат 

працевлаштовуються за фахом упродовж року. У зв’язку з цим актуальними є 

питання щодо чинників, мотивів, обставин, які сприяють або перешкоджають 

працевлаштуванню випускників інженерних спеціальностей.  

Молоді інженери на ринку праці є динамічною соціальною групою, яка 

поєднує молодь, котра закінчила ВНЗ технічного профілю, набула 

кваліфікацію «інженер» і намагається працевлаштуватися за обраною 

спеціальністю. Поведінка молодих інженерів на ринку праці в Україні 

залишається малодослідженою темою в соціології, що потребує подальших 

досліджень щодо оптимізації ринкових механізмів та процедур 

працевлаштування випускників вищих навчальних закладів технічного 

профілю. З огляду на це, існує необхідність комплексного дослідження 

наукових підходів до вивчення існуючих практик працевлаштування 

молодих інженерів на ринку праці та перспектив впровадження відповідних 

соціальних технологій. Також необхідно обґрунтувати методологію побудови 

інноваційних технологій працевлаштування молодих інженерів із 

використанням соціально-технологічного підходу. 

Перші кроки в осмисленні різних аспектів проблем праці пов’язано з 

іменами філософів античності (Аристотель, Ксенофонт, Платон) та 

середньовіччя (Ф. Аквінський). Серед науковців, котрі першими звернули 

увагу на дослідження ринку праці, варто вказати А. Сміта, Д. Рікардо,                       

Дж. Кейнса, К. Маркса. У ХХ – ХХІ ст. ґрунтовні розробки за темою ринку 

праці належать А. Пігу, Т. Парсонсу, П. Бурдьє, Дж. Мадурі, Д. Катлеру,                

Т. Xосчкі, Дж. Джонсону, Р. МакДоналду, К. Шахаю, С. Стайкоурусу,          

П. Віллісу, Б. Галуху, В. Покасю, А. Топіліну та ін. Перші праці українських 

дослідників, які торкалися поведінки випускників вищих навчальних 

закладів на ринку праці, з’явилися ще за часів колишнього СРСР, у т.ч. цю 

проблему висвітлювали В. Паніотто, В. Осовський, В. Чорноволенко та ін. 

Дослідженню ринку праці присвячували свої праці українські науковці, серед 
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яких О. Амбражей, О. Грішнова, І. Геращенко, Н. Коваліско, Е. Лібанова,     

В. Онищук, В. Подшивалкіна, Л. Семів, У. Садова, М. Шаленко та ін. 

Проблеми молодого фахівця на ринку праці вивчають низка 

вітчизняних науковців, зокрема, до них належать: О. Балакірєва, З. Бараник, 

О. Біліченко, О. Бірченко, М. Блажко, О. Борюшкіна, І. Василенко,                 

О. Волкова, Б. Галух, С. Гриценко, С. Гринкевич, В. Даньків, О. Дідьківська, 

Б. Довжук, В. Жукова, К. Зайцева, Т. Збрицька, М. Корчун, В. Кравченко,    

О. Кулачко, Л. Лісогор, О. Лободинська, Н. Лук'янченко, Ю. Маршавін,  

В. Мізерний, І. Найда, Л. Сокурянська, Г. Саппа, А. Уколова, Л. Хижняк,  

А. Хоронжий, А. Янішевська, Н. Якимова та ін. Проте, станом на сьогодні в 

науковому полі відсутнє комплексне дослідження процесу пошуку роботи на 

ринку праці молодими інженерами, що й актуалізувало проблематику нашого 

дослідження. 

Наукова проблема полягає в суперечності між об’єктивною потребою 

обґрунтування концептуальних основ впровадження соціальних технологій 

на ринку праці та оптимізацією пошуку роботи за обраною спеціальністю 

випускниками вищих навчальних закладів технічного профілю (молодими 

інженерами).  

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах науково-дослідної теми кафедри соціології та 

політології Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» «Розвиток сучасного українського суспільства: 

соціологічний та політологічний виміри» (номер державної реєстрації 

№ 0115U00604). 

Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування концептуальних основ впровадження соціальних технологій 

на ринку праці молодих інженерів щодо оптимізації пошуку роботи за 

обраною спеціальністю випускниками вищих навчальних закладів технічного 

профілю. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D$
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Поставлена мета зумовила необхідність розв’язання низки завдань: 

 визначити сутність ринку праці загалом і сутність ринку праці 

молодих спеціалістів зокрема, на основі аналізу наукових джерел за обраною 

темою; 

 здійснити теоретико-соціологічну інтерпретацію ринку праці 

молодих інженерів, використовуючи теорію соціального поля П. Бурдьє; 

 дослідити орієнтації випускників ВНЗ технічного профілю щодо 

професійної кар’єри та власних дій на ринку праці; 

 з’ясувати поведінку молодих інженерів на ринку праці на прикладі 

випускників Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») та проаналізувати перспективи 

впровадження соціальних технологій щодо їхнього працевлаштування.  

 обґрунтувати методологію побудови інноваційних технологій 

працевлаштування молодих інженерів із використанням соціально-

технологічного підходу. 

Об’єктом дослідження є молоді інженери на ринку праці.  

Предметом дослідження є практики і процедури працевлаштування 

молодих інженерів, що трансформуються у відповідні соціальні технології. 

Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові та 

спеціальні методи наукового дослідження. Аналіз, синтез, узагальнення – для 

розкриття специфіки ринку праці загалом, і ринку праці молодих інженерів, 

зокрема. Метод моделювання використовувався для конструювання 

існуючих практик пошуку роботи і працевлаштування. Метод статистичного 

аналізу – для опису ринку праці України і працевлаштування молодих 

інженерів, зокрема. У рамках даного дослідження використано кількісні й 

якісні методи соціологічного дослідження випускників НТУ «ХПІ», також 

графічний метод наочного відображення результатів емпіричних досліджень. 
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Емпіричну базу дослідження складають матеріали авторських 

дослідницьких проектів: анкетне опитування – для з’ясування орієнтацій та 

очікувань студентів – випускників технічного ВНЗ щодо майбутнього 

працевлаштування та поведінки на ринку праці (n=250 осіб, 1 етап 

дослідження, який проводився у 2014 році; n=53 особи, 2 етап дослідження, 

який проводився у 2015 році), вторинний аналіз даних статистичних 

обстежень. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у концептуалізації 

теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо технологізації 

процесу пошуку роботи молодих інженерів на ринку праці України.  

Вперше: 

 розроблено методологічні основи двох соціальних технологій, які 

націлені на оптимізацію ринку праці молодих інженерів, а саме: покроковий 

алгоритм дій молодих інженерів в умовах ринку праці; обґрунтовано 

теоретичну можливість використання спеціалізованого мобільного додатку, 

який сприятиме налагодженню комунікації між центрами занятості та їх 

клієнтами – молодими інженерами; 

 сформовано уявлення щодо девіантної поведінки молодих 

спеціалістів на ринку праці, зокрема тих випускників, які свідомо не 

працевлаштовуються за обраним фахом. 

Удосконалено: 

 поняття «молодий інженер», яке відображає не тільки факт 

отримання відповідної кваліфікації та набуття статусу молодого спеціаліста, 

але й спрямованість особистості на пошук роботи саме за інженерними 

спеціальностями; 

 поняття «ринок праці молодих інженерів» із залученням теорії 

соціального поля, що в роботі визначається як окремий сегмент ринку праці 

молодих спеціалістів, який включає специфічних агентів: з одного боку, 



20 

 

 

випускників вищих навчальних закладів технічного профілю, які впродовж 

трьох років докладають зусиль, аби зберегти професійний статус та 

працевлаштуватися за спеціальністю, а з іншого, – працедавців, які згідні 

прийняти на роботу молодих спеціалістів за інженерними спеціальностями 

на конкурсних умовах. 

Подальшого розвитку одержали: 

 типологія найбільш поширених практик і технологій пошуку роботи 

молодими інженерами, зокрема запропоновано розрізняти «традиційні» й 

«інноваційні» методи пошуку роботи; 

 оцінка тенденцій ринку праці інженерних кадрів, зокрема доведено 

на основі статистичних даних, що ринок праці інженерів має позитивний 

тренд, не зважаючи на внутрішні та зовнішні, економічні і політичні кризи; 

ринок праці інженерів має тенденцію до внутрішньої реструктурації 

відповідно до найбільш динамічних напрямів науково-технічного прогресу; 

працедавці корегують свої очікування щодо компетентностей молодих 

інженерів.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

теоретичні положення, висновки та рекомендації, розроблені автором і 

запропоновані в дисертації, можуть бути використані для оптимізації 

працевлаштування молодих інженерів на ринку праці України. Практична 

значимість дисертаційного дослідження визначається змістом 

запропонованої соціальної технології у формі моделей діяльності суб’єктів 

ринку праці. Пропоновані технології можуть використовуватися як окремими 

випускниками вищих навчальних технічних закладів, так і посередниками на 

ринку праці. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним, 

завершеним дослідженням, у якому вирішується важливе наукове завдання 

щодо удосконалення пошуку роботи молодими інженерами на ринку праці 
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України. Результати, висновки, пропозиції та рекомендації одержані автором 

самостійно.  

Апробація результатів дисертації. Основні ідеї, положення та 

висновки дисертаційного дослідження були апробовані дисертантом у 

виступах на наукових і науково-практичних конференціях: Міжнародній 

науковій конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, 

освіта, здоров’я» (м. Харків, 2013); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств»     

(м. Харків, 2013); Другому конгресі Соціологічної асоціації України (м. 

Харків, 2013); Міжнародній науково-практичній конференції «Научная 

дискуссия: Вопросы социологии, политологии, философии, истории» 

(г.Москва, 2014); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Перспективи розвитку науково-практичних досліджень у сфері 

гуманітарних та суспільних наук» (м. Київ, 2014); Міжнародній науково-

практичній конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку 

підприємств» (м. Харків, 2014); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Пріоритетні напрями розвитку суспільних наук у ХХІ столітті» 

(м. Херсон, 2015); Міжнародній науково-практичній конференції «Фактори 

та умови модернізації предмету досліджень представників суспільних наук» 

(м. Дніпропетровськ, 2015); Urgent Issue of Education and Science in the 

Context of Globalization. Collection of Conference Papers of International 

Scientific-Practical Conference (с. London, 2015,); International scientific-

practical conference. Actual questions and problems of development of social 

sciences: Conference Proceedings (с. Kielce, 2016);  Міжнародній науково-

практичній конференції: «Історичні, соціологічні, політологічні науки: 

Історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (м. Херсон, 2016); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання, 

відкриття та досягнення в галузі суспільних наук» (м. Запоріжжя, 2017); 
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Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології: 

наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (м. Харків, 2017). 

Публікації. Результати дослідження представлено у дев’ятнадцяти  

публікаціях, із них шість – у збірниках, що входять до затвердженого 

переліку фахових видань, одна – у закордонному виданні та дванадцять – у 

збірниках конференцій, форумів, конгресів. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків та списку використаних джерел. Обсяг основної частини 

дисертації – 260 сторінок. Список використаних джерел включає 323 

найменування і займає 30 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ 

ПРАЦІ УКРАЇНИ 

 

1.1. Ринок праці та ринок праці молодих спеціалістів в контексті 

наукових досліджень. 

 

У рамках відповідних наукових традицій ринок праці як суспільне 

явище вивчається економічними та соціологічними дисциплінами. З точки 

зору економістів, ринок праці є винятково економічним феноменом, який 

виникає завдяки економіці ринкового типу та підпорядковується її законам. 

Соціологи, у свою чергу, розуміють ринок праці як соціальний феномен, 

який включає певні соціальні відносини, пов’язані із працею, її пошуком, 

знаходженням і втратою. На ринку праці перетинаються інтереси працівників 

і працедавців, віддзеркалюються всі соціально-економічні, політичні та інші 

процеси, що відбуваються в суспільстві. 

У дисертації обрана хронологічна схема аналізу наукових джерел, що 

співпадає з відомими історичними періодами європейської історії. Окремо 

аналізуються роботи вітчизняних дослідників. 

Ранішній етап «традиційного суспільства». Аналіз праць філософів 

античності доводить, що поняття «ринок» у сучасному розумінні цього 

терміну в ті часи ще не існувало, хоча автори вже виділяли певні елементи 

ринкових відносин. Філософів цікавила, перш за все, праця як така в 

існуючій на той час системі господарювання. Погляди на категорію «праця» 

були досить різні, але в усіх роботах наголошено на одному: праця – це 

необхідний засіб для повноцінного існування людини. Перше осмислення 

різних аспектів проблем праці, як вважають сучасні дослідники, пов’язано з 

іменами відомих філософів античності (Аристотель, Ксенофонт, Платон) та 
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середньовіччя (Ф. Аквінський). Свої економічні переконання мислитель 

Древньої Греції – Ксенофонт (близько 430 до н.е. – 355 або 354 до н.е.)виклав 

у трактаті «Економікс». Він бачив зв’язок між розмірами ринку та поділом 

праці, протиставляючи слаборозвиненому поділу праці у малих містах 

відносно високий його рівень у великих. Також він усвідомлював 

необхідність протиставлення розумової та фізичної праці, і вважав, що 

фізичною працею повинні займатися раби, а людям вільним належить 

функції керування та нагляду [110]. Ринок праці в античний період – це, 

передусім, ринок рабів, який був найбільшим сегментом ринкової економіки 

в цілому. Раб не шукав собі хазяїна і місце роботи – його продавали як 

знаряддя праці. 

Ідея розподілу праці стає головною для платонівського вчення. На 

думку Платона (428 або 427 до н.е. – або 347 до н.е.), розподіл праці 

призводить до обміну між людьми, а обмін, у свою чергу, – явище корисне. У 

діалозі «Держава» Платон пише: «Усередині самої держави як будуть вони 

передавати один одному все те, що кожний робить? Адже заради того ми й 

заснували державу, щоб люди вступили у спілкування. – Усередині вони 

будуть продавати та будуть купувати. – Із цього в нас виникає і ринок, і 

монета – знак обміну. Якщо хлібороб або хто інший із ремісників, 

доставивши на ринок те, що він робить, прийде не в ту саму годину із тими, 

кому треба зробити з ним обмін, невже ж він, сидячи на ринку, буде гаяти 

час, потрібний йому для роботи? – Зовсім ні, завжди знайдуться люди, які 

побачать це та запропонують йому свої послуги» [176, c. 147]. Як ми бачимо, 

Платон застосовує поняття «ринок» для позначення місця, де здійснюється 

акт купівлі-продажу або обміну.  

Аристотель (384 до н.е. – 322 до н.е.) також відстоював розподіл праці, 

розуміючи його ефективність та розумів значення соціальної функції 

розподілу праці. В цьому контексті він розглядав феномен рабства, який 

пов’язував із розподілом праці на розумову і фізичну: «…раби – це ті люди, 
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які за природою своєю можуть виконувати лише фізичну роботу, а вільні – ті, 

котрим призначено долею займатися розумовою працею. Навіть ремісник, 

що вибирає заняття нижчим ремеслом, перебуває в стані певного обмеженого 

рабства» [10, с. 341]. Він вирізняв обов’язки та внутрішній шлях вільної 

людини й раба, визначав працю раба та ремісника як підневільну. Через те, 

що раби є першим предметом власності, саме вони стають основою багатства 

та головним джерелом його збільшення [10, с. 345]. 

В епоху Середньовіччя з появою феодальної системи відбулося 

перетворення вільних общинників та рабів на залежних від феодала селян. У 

цей період головним регулятором життя людей та їхньої трудової діяльності 

була релігія. Праця розумілася як покарання за первородний гріх людини. 

Християнством тривалий час засуджувалася господарська діяльність, 

спрямована на одержання прибутку. Філософ і теолог Ф. Аквінський (1225–

1274 рр.) розумів розподіл праці та суспільства за професіями як 

безпосередній наслідок Божого плану світоустрою. Він стверджував, що 

людина своєю працею може забезпечити тільки своє біологічне існування та 

не здатна досягти високих цілей. Праця є невід’ємним обов’язком віруючого, 

а виключно фізична, важка праця є «рабським заняттям». Розподіл людей на 

професії і групи, на думку Ф. Аквінського, зумовлено божественним 

провидінням та здібностями людей [5, с. 187]. 

У своїх роботах засновники протестантизму –М. Лютер (1483–1546 рр.) 

та Ж. Кальвін (1509–1564 рр.) – розуміли поняття «праця» як спосіб 

досягнення фізичного та морального здоров’я, а ринок праці розглядали як 

феномен, що виник, у першу чергу, на основі цілеспрямованої взаємодії 

людей, об’єднаних подібними мотивами. Саме ці діячі започаткували епоху 

реформації і одночасно «відкрили» дорогу сучасному капіталізму. 

Аналіз праць мислителів протосоціологічного періоду свідчить про 

соціально-класові витоки і релігійні мотиви легітимації нерівного становища 

людей у трудовій сфері. Категорію «ринок» філософи не розглядали як 
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абстракцію,а мали на увазі примітивні торжища.Хоча безпосередньо праця як 

стан, що притаманний людині, завжди цікавив філософів. 

Власневиокремлення поняття ринку, а потім ринку праці було завданням 

наступних історичних епох. 

Етап раннього модерну. У ХVІ сторіччі проблеми, пов’язанні із 

соціальним порядком, були сформульовані англійським філософом-

матеріалістом Т. Гоббсом (1588-1679рр.), який розглядав різновиди 

суспільного договору та шукав відповіді на питання, чи можливе взагалі 

існування суспільства як організоване громадське життя [46]. Надалі 

філософи зосереджувалися на тому, що сама ідея людського суспільства 

припускає порядок і його протиріччя та змінення (у тому числі революції) 

можна представити тільки виходячи з його суті. Ця центральна проблема 

порядку постає як питання про умови, при яких формуються, підтримуються, 

змінюються та руйнуються різні види соціальних організацій [46, с. 168]. 

Початок теоретичного вивчення ринку праці поклали праці А. Сміта (1723–

1790 рр.), він зробив перші кроки до створення наукового розуміння ринку 

праці, обґрунтував принцип «невидимої руки». Сутність «невидимої руки» 

полягає у пропаганді таких суспільних прав і умов, за яких завдяки вільній 

конкуренції підприємців і через їх власні інтереси ринкова економіка буде 

якнайкраще вирішувати суспільні завдання, і приведе до гармонії 

індивідуальної та колективної волі з максимально можливою користю для 

всіх і кожного. «Кожен індивід намагається використати свій капітал так, 

щоб він приніс найбільший прибуток. Він, як правило, не має наміру 

забезпечувати суспільні інтереси і не знає, наскільки він їх забезпечує. Він 

опікується лише своїм власним добром, дбає лише про власну користь, і в 

цьому ним керує невидима рука аби досягти мети, яка не є частиною його 

намірів. Дбаючи про свої власні інтереси він часто забезпечує інтереси 

суспільства ефективніше, ніж коли він має намір відстоювати їх насправді», – 

зазначає А. Сміт [244, с. 45]. У своїй праці «Дослідження природи та 
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причини багатства народів» А. Сміт першим обґрунтував широке розуміння 

виробничої праці, як такої, що створює вартість незалежно від галузей 

виробництва. За законами суспільного розподілу праці та ринку, навіть 

діяльність приватного підприємця починає здійснюваться на користь 

суспільства. Людина, що здатна до праці, за умов капіталістичної економіки 

перетворюється на товар, який потрапляє на специфічний ринок, де 

формально вільні люди можуть торгувати своїми потенційними здібностями, 

продаючи їх працедавцям[244, с.56]. 

А. Сміт разом з Д. Рікардо (1772–1823 рр.) зробили перші кроки до 

створення понятійного тезаурусу для вивчення ринку праці. Вони вважали, 

що ринок праці, як і інші ринки, функціонує на основі цінової рівноваги, 

тобто провідним ринковим регулятором є ціна, в даному випадку –робочої 

сили (заробітна плата). На їх думку, саме шляхом зміни заробітної плати 

регулюється попит і пропозиція робочої сили, зберігається їх рівновага. 

Вкладення в освіту і кваліфікацію (у людський капітал) подібне інвестиціям 

у машини й устаткування, які здійснюються до тих пір, поки не знижується 

норма прибутку на вказані інвестиції. Д. Рікардо наголошував, що 

проблемою ринку праці є визначення «природної ціни праці». Саме вона 

лежить в основі заробітної плати, рівень якої визначають два чинники: 

 пропозиція та попит на робочі руки; 

 ціна товару, на який витрачається заробітна плата. 

Відповідно до динаміки першого чиннику відбувається рух капіталу та 

визначається його структура [207, с. 143]. 

У ХІХ ст. ринок праці активно досліджується вченими у всіх його 

проявах. Біля витоків соціологічної концепції ринку праці стоїть постать       

К. Маркса (1818–1883 рр.). Він визначав працю як процес, що здійснюється 

між людиною та природою, у якому людина власною діяльністю 

опосередковує, контролює і регулює обмін між собою та природою [136, 

с.126]. Ринок праці він вважав апріорі несправедливим та інструментом 
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експлуатації найманих працівників. Капіталіст свідомо занижує майбутній 

рівень оплати праці, розраховуючи підняти таким чином норму додаткової 

вартості. Головним в теорії Маркса була ідея природного антагонізму поміж 

працедавцем і найманим працівником. Цей конфлікт не можна було 

вирішити в межах капіталізму, і він штовхав суспільство до революції. 

Перша половина ХХ ст. Німецький соціолог М.Вебер (1864–1920 рр.) у 

своїй роботі «Протестантська етика та дух капіталізму» вказує на те, що 

розподіл людей за певними прошарками та професіями був «прямою 

еманацією божественної волі, а перебування кожної людини на своєму місці 

та її діяльність у рамках, встановлених для нього Богом, перетворювалися на 

релігійний борг» [38, с 71]. Він розглядав розподіл праці з раціоналістичних 

позицій, спеціалізація – це прагнення до кількісного підвищення 

продуктивності праці, в ній виявляється індивідуальне «служіння загальному 

добру», що тотожно благу найбільшого числа людей [38, с.71]. За 

М.Вебером, кожен має робити саме те, що йому визначено, до чого він має 

хист. 

Англійський економіст А. Пігу (1877–1959 рр.) у книзі «Теорія 

безробіття» першим зазначив, що в умовах гнучкості заробітної плати повна 

зайнятість буде підтримуватися автоматично тому, що зниження зарплати 

призведе до підвищення попиту працедавців на працю. Підвищення 

заробітної плати є чинник, який сприяє безробіттю [172, с. 139].  

Велике значення мають праці Дж. Кейнса, зокрема, його основна 

робота «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», опублікована у 

1936р.  Американський економіст висунув тезу щодо причинно-наслідкового 

зв'язку «прибуток / зайнятість». Певним обсягам прибутків відповідають 

визначені рівні зайнятості. При цьому він відштовхувався від двох 

припущень: кількість вузьких місць в ринковій економіці обмежена, оскільки 

праця і капітал– взаємозамінні, сукупний попит на працю відповідає рівню 

валових інвестицій внаслідок того, що останні і рівень зайнятості щільно 
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пов'язані технологічними коефіцієнтами. Дж. Кейнс прийшов до висновку, 

що ринкове господарство не має механізму автоматичного відновлення 

рівноваги, тому необхідне державне регулювання економіки [87, с. 111]. Він 

запропонував низку рецептів для оздоровлення економіки, серед них основне 

місце займали: розширення інвестиційної діяльності держави, перерозподіл 

доходів з метою підвищення попиту широких верств населення, політика 

повної зайнятості, комплекс заходів соціального характеру. 

Етап після Другої світової війни. На цьому етапі популярною 

економічною теорією стає монетаризм. Американський економіст                

М. Фрідмен (1912–2006 рр.) у книзі «Методологія позитивної економічної 

науки» заперечує можливість повної зайнятості працездатного населення та 

вимушеного характеру безробіття, зумовленого, за кейнсіанською моделлю, 

недостатнім платоспроможним попитом [276, с.21]. Монетаристи 

впроваджують поняття «природного рівня безробіття», яке використовують 

для суспільства. На думку М. Фрідмена, вирішувати проблеми бідності треба 

максимально обмеживши втручання держави та створивши можливість для 

малозабезпечених громадян шляхом зниження податків самостійно 

розв’язувати свої проблеми. Монетаристи пропонують знизити гарантований 

мінімум оплати праці, скоротити допомоги за безробіттям, вони виступають 

проти профспілок, вважаючи їх монополістами на ринку праці [276, с. 22].  

Австрійський економіст та філософ Ф. Хайєк (1899-1992 рр.) зазначає 

що, соціальний порядок – це «спонтанний порядок», він не може бути 

продуктом свідомого конструювання [277, с. 143]. Концепція соціальної 

справедливості Ф. Хайєка («Дорога до рабства») стає логічним наслідком 

наведеної тези. Існування в суспільстві соціальної нерівності, відповідно до 

твердження Хайєка, є закономірним. Будь-яка форма розподілу доходів 

справедлива, бо вона виникає як підсумок конкурентної боротьби, що діє за 

певними правилами. У суспільстві відбувається своєрідна селекція, у 

конкурентній боротьбі визначається сфера діяльності людини на ринку праці. 
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Була запропонована концепція активного суспільства. Пасивні програми, які 

містять заходи соціального захисту (допомоги з безробіття та інше) 

іґрунтуються на трансфертах доходів, повинні, згідно з цією концепцією, 

стати більш жорстокими. У боротьбі з безробіттям намітився перехід до 

активних дій щодо розширення можливостей працевлаштування та 

підвищення ефективності ринку праці у цілому. Передовсім пропонуються 

активні програми зайнятості, до яких входить професійна перепідготовка, 

залучення дрібного підприємництва, надається фінансова допомога 

безробітним, які бажають розпочати власну справу [277, с. 202]. 

Загальною рисою кейнсіанських та неоліберальних концепцій 

зайнятості є те, що кризові явища на ринку праці сприймалися ними як 

структурні, пов’язані з якісною зміною самої економічної системи.  

У другій половині ХХ ст. видатний американський економіст, лауреат 

Нобелівської премії П. Самуельсон (1915-2009 рр.) успішно розробляє 

неокласичну політекономію. На думку вченого, сукупна пропозиція праці в 

суспільстві визначається як мінімум чотирма показниками: 

1) загальною чисельністю населення; 2) тією часткою, яку складає 

самозайняте населення в загальній чисельності жителів; 3) середнім 

кількістю часу, відпрацьованого працівниками упродовж тижня і протягом 

року; 4) якістю, кількістю і кваліфікацією тієї праці, яку витрачатимуть 

працівники [11, с. 605]. 

Інші американські економісти, теж представники неокласничого 

напрямку, автори підручника «Економікс» К. Макконнелл (1928 р.) і С. Брю 

(1945 р.) вважають, що ринок праці – це механізм (інститут), що поєднує, 

зводить разом продавців товару робоча сила (працівників) і покупців цього 

товару (працедавців).Ще один теоретичний підхід ХХ ст. до механізму 

функціонування ринку праці представлений школою інституціоналістів   

(Дж. Данлоп, Л. Ульман та інші). Основна увага цього підходу приділяється 

професійним та галузевим відмінностям у структурі робочої сили та 
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відповідних рівнях заробітної плати. Тобто виникає спроба відійти від 

макроекономічного аналізу та пояснити характер ринку особливостями 

динаміки окремих галузей, професійних демографічних груп, яка стає більш 

актуальною у сучасному житті, особливо зважаючи на країни із 

домінуванням певних галузей [310, с. 226]. 

Американські економісти П. Дерінгер (1941 р.) та М. Піоре (1940 р.) у 

праці «Внутрішні трудові ринки й аналіз трудових ресурсів» 

(InternalLaborMarketsandManpowerAnalysis, 1971) вперше висувають ідеї 

сегментації ринку праці. Автори розгортають положення про те, що 

одночасно із зовнішнім ринком праці великі підприємства створюють власні 

внутрішні ринки праці. Вони відокремлені від зовнішнього конкурентного 

ринку та не реагують на його спонтанні коливання [309, с. 143]. У межах цих 

внутрішніх ринків умови праці та оплати регулюються досить стійкими 

адміністративними правилами (порядок найму, звільнення, оплати праці, 

посадового просування). Існування внутрішніх ринків праці зумовлене 

специфікою кваліфікації, необхідної для конкретного виробництва, 

необхідністю професійної підготовки безпосередньо на робочих місцях.  

Згідно концепції П. Дерінгера та М. Піоре, якість робочих місць та 

форма організації праці є тими параметрами, що визначають сегментування 

ринку праці. Дотримуючись своєї концепції, ці економісти розробляють 

термін подвійного ринку праці, виокремлюючи його «первинний» і 

«вторинний» сегменти, вирізняючи істотні характеристики, пов’язані з 

умовами праці (оплата, соціальний захист) [309, с. 147]. Розходження між 

зайнятими у двох сегментах майже ідентичні різниці поміж робочими 

місцями. Для зайнятих у вторинному секторі порівняно із працівниками 

первинного сектора характерна підвищена плинність, часті запізнення та 

прогули, непокора адміністрації та дрібне злодійство. Таким чином, мова йде 

про стратифікацію зайнятих, за якої певні групи посідають кращі позиції, ніж 

інші – за низкою показників. 
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П. Дерінгер та М. Піоре пропонують стратифікаційний розподіл ринку 

праці на «ядро» і «периферію», при якому головним критерієм виступають 

вже не умови праці та оплати, а стабільність зайнятості. До «ядра» належать 

постійні (штатні) працівники, зайняті на умовах тривалого або навіть 

довічного наймання, які мають повний робочий день і повний робочий 

тиждень. «Периферією» означено зайнятих за короткостроковими 

договорами та без договорів, які працюють неповний час, без гарантій 

збереження місця у періоди економічного спаду. За допомогою периферійних 

груп наймачі балансують загальну кількість зайнятих. Перехід робочої сили 

між сегментами – обмежений. Зазначені типології досить складно 

переплітаються між собою. Так, у межах внутрішніх ринків праці можна 

виявити як первинні, так і вторинні сегменти. За рахунок зовнішнього ринку 

праці, наприклад, можуть заповнюватися як «ядерні», так і «периферійні» 

зони зайнятості будь-якого підприємства. А периферійні групи працівників 

часом здатні відстояти собі кращі умови наймання у порівнянні з постійно 

зайнятими.  

Німецький дослідник Ф. Хаффнер у роботі «Ринок праці та державна 

політика щодо стимулювання зайнятості та підтримки безробітних»  

зазначає, що «ринок праці як щось єдине – абстракція. В дійсності існує 

значна кількість дуже диференційованих ринків праці... Окремі ринки праці 

диференційовані за фахом, за регіонами, рівнем кваліфікації, секторами та 

сферами економіки... Окремі сфери і сегменти ринку праці зв'язані один з 

одним – тісно або слабо – через перехресну цінову еластичність» [305, с. 51].  

Теорії сегментованого ринку праці пояснюють наявність 

неконкурентних груп на ринку праці насамперед як результат специфічної 

структури попиту, а теорія людського капіталу (Г. Беккер, Я. Мінсер) 

виходить із того, що диференціація заробітної плати існує завдяки різним 

інвестиціям у людський капітал [11, с. 425]. Відповідно до цієї теорії, 

продуктивність праці та ринкова ціна праці визначаються, передовсім, тим, 
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скільки окрема людина, її родина та працедавець вважають за необхідне 

інвестувати в утворення та навчання, охорону здоров’я та мобільність на 

ринку праці.  

Таким чином, прихильники сучасного неокласичного напрямку 

пояснюють відхилення від раціонального вибору у сфері зайнятості 

психологічними перевагами окремих індивідів, інстуціоналісти прагнуть 

пояснити такі стійкі відхилення дією соціальних інститутів, підтверджуючи 

їхню ефективність та функціональність. Інші акцентують роль держави, яка 

має безпосередньо стимулювати створення робочих місць або особливі 

форми зайнятості (включаючи часткову зайнятість) безпосереднім 

адмініструванням або розміщенням вигідних замовлень, зміною трудового 

законодавства й масштабів соціальної підтримки нижчих прошарків 

суспільства. Розширення державного сектора, посилення бюрократичних 

організацій впливає на групи зайнятих та сфери вільного ринку, зменшує 

еластичність попиту на працю щодо її оплати. 

Дослідження щодо ринку праці випускників вищих навчальних 

закладів в останню чверть ХХ – на початку ХХІ ст.Провідні іноземні вчені 

досліджують освіту індивіда як його перевагу на ринку праці. Базові ідеї з 

цього приводусформулював свого часу класик соціології ХХ ст. Т. Парсонс. 

Він пропонує розглядати освіту універсальним інститутом соціалізації в 

сучасному суспільстві [2]. Він також вказує, що ринок праці відображає 

різний попит на різні види послуг. Зарплата, разом з такими формами доходу 

як комісійні винагороди, в широкому сенсі залежить від компетентності і 

відповідальності, що відповідають певним ролям в системі найманої праці, які, 

у свою чергу, все більше залежать від рівня отриманої освіти [2]. 

Г. Беккер доводить, що важливою особливістю студентства є його 

перебування в системі безпосереднього продукування людського капіталу, 

тобто чинником розвитку людського капіталу є сама кількість та якість 

освітньої діяльності акторів. Освітня діяльність студентської молоді є 
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важливим індикатором соціальної оцінки формування освітнього капіталу. 

Також Г. Беккер вказує на те, що розмір майбутніх соціально-економічних 

вигод, у тому числі заробітної плати, має пряму залежність від тривалості та 

якості освіти окремих соціальних груп [14, с. 246]. Тобто освітній капітал 

студентської молоді має потенційну форму, яка характеризує загальний склад 

засвоєних індивідами знань, вмінь, навичок.  

Теорія освітніх сигналів, запропонована М. Спенсом, передбачає 

використання чинника наявності вищої освіти як характеристики, на основі 

якої працедавець робить вибір на користь того або іншого 

працівника[253, с.56]. Концепція сигналів М. Спенса частково заперечує 

теорію людського капіталу Г. Беккера, оскільки згідно Беккеру, система 

освіти підвищує продуктивність праці працівників, а згідно Спенса – вона 

слугує, перш за все, механізмом відбору [253, с.59].  

Ринок праці є ринком із асиметричною інформацією, оскільки 

працедавці поінформовані про продуктивність працівників значно менше, 

ніж працівники. Тому працедавці прагнуть отримати попередню інформацію 

про працівників, яка характеризує продуктивність останніх; така інформація 

називається сигналами. Головний висновок М. Спенса полягає в тому, що 

працедавець не може відрізнити претендентів, які працюватимуть більш 

продуктивно, тому він обирає тривалість (рівень) освіти найважливішим 

сигналом на ринку праці, як опосередковану ознаку майбутнього свого 

працівника. 

Разом з тим, М. Спенс доводить, що освіта сама по собі може бути 

непродуктивною: загальна норма прибутку на вкладення в освіту для всього 

суспільства може дорівнювати нулю. Незважаючи на це, індивідуумам може 

бути необхідний більш високий рівень освіти для сигналізування, і навіть 

більше: оскільки «освітня експансія» демонструє цінність цих сигналів, 

потреба в отриманні більш якісної освіти зростає, а суспільна віддача від 

інвестицій в освіту зменшується. Якби продуктивність працівника 
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визначалась його рівнем освіти, то свідоцтво про освіту усувало б будь-яку 

невизначеність при наймі нових працівників і на ринку праці не було б 

асиметричної інформації. Але в реальному житті залежність продуктивності 

праці від рівня освіти спостерігається не завжди, деякі економісти взагалі 

заперечують її існування.  

М. Спенс також вказав на можливість економічної рівноваги, 

заснованої на очікуваннях, для ринку праці і освітніх послуг. Освіта як 

сигнал впливає на ціноутворення і роботу ринків сильніше, ніж 

продуктивність праці робітників, оскільки працедавці не можуть відразу 

оцінити їхні фактичні здібності. Хоча компетентність двох випускників 

одного ВНЗ може відрізнятися, претенденти з дипломом мають вищі шанси 

знайти роботу порівняно з хорошим спеціалістом без відповідної освіти, а 

отже, економічна рівновага на ринку праці базується на очікуваннях, а не 

реальній продуктивності. В ринковій економіці очікування і реальність 

близькі: диплом засвідчує витрати на здобуття кваліфікації (фінансові, 

часові, енергетичні), а тому вказує на більшу ймовірність компетентності 

випускників. З іншої сторони, виникає ситуація, коли здібніші працівники 

змушені підвищувати кваліфікацію, конкуруючи з менш успішними 

колегами, навіть якщо освіта жодним чином не позначиться на їхній 

продуктивності. М. Спенс дійшов висновку, що сигнали мають сенс лише 

тоді, коли вони унікальні. Можна сказати, що сигнальна теорія може 

пояснити і ситуацію в Україні, де вища освіта втрачає силу сигналу через 

значну поширеність (вона набула характеру майже всезагальної) та 

корумпованість дипломів.  

Е. Майклз, X. Хендфілд-Джонс, Е. Екселрод у книзі «Війна за таланти» 

вказують, що в останньому столітті компанії стали значно більше 

покладатися на молодих талановитих співробітників, нові співробітники на 

посадах початкового рівня – хороший стимул для системи. Створення 

потужного потоку молодих талантів в компанії дає їй стимул на багато років 
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вперед, а також допомагає рано впровадити у свідомість нових 

співробітників культуру, цінності і навички організації. Якщо їх кар'єрні 

спрямування і потяг до знань не задовольняються, ці люди йдуть в іншу 

компанію [315, с. 102] 

Дослідження ринку праці на теренах колишнього Радянського Союзу 

були зумовлені особливостями суспільно-економічної системи; вона мала 

плановий характер, ринку праці як соціального феномену (для молодих 

спеціалістів) практично не було. Рухом робочої сили, професійною 

орієнтацією молоді, розподілом трудових ресурсів між підприємствами 

керували планові органи та відділи відповідних міністерств. На ті часи 

проблеми соціально-професійної орієнтації молоді, зокрема, вивчали 

В.Паніотто, В. Осовський, В. Чорноволенко [166, с. 98]. В. Чорноволенко 

визначив ринок праці як систему «суспільних відносин, пов’язаних із 

купівлею і продажем товару «робоча сила» [166, с.109].  

У 90-х роках розпочався новий період дослідження ринку праці. Тема 

набула великої актуальності через формування реального капіталістичного 

ринку праці, з одного боку, а з іншого – проблемами працевлаштування і 

виникненням «армії безробітних». Ринок праці стає об’єктом досліджень з 

боку як економістів, так і соціологів. 

На думку Л. Костіна, ринок праці – це працюючий у рамках певного 

економічного простору механізм взаємодії між працедавцями та найманими 

працівниками, що виражає економічні та правові відносини між ними 

[176, с.30]. На думку А. Нурмагамбетова на ринку праці для працівника, як 

власника робочої сили, створюється можливість влаштування на конкретне 

робоче місце, з відповідною оплатою праці, а в працедавця – умови для 

отримання прибутку. Отже, на ринку праці виникає потенційна можливість 

продажу робочої сили, а її споживання відбувається безпосередньо на 

виробництві [160, с. 22]. 
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А. Котляр, Б. Збишко, В. Ішина, А. Рофе вважають, що особи, охоплені 

стабільною зайнятістю, не представлені на ринку праці, оскільки їхня праця, 

будучи купленою, реалізується у сфері виробництва [101, c. 34]. Головним 

аргументом авторів є необхідність розмежування сфери виробництва та сфери 

обігу. Т. Тихомирова наголошує, що ринок праці є ринком зобов’язань, які 

відображені у договорі найму. При укладенні такого договору працівник 

зобов’язується, використовуючи свою робочу силу, виконувати передбачену 

для нього роботу і результат праці передати працедавцю. Недоліком такого 

підходу, на нашу думку, є те, що Т. Тихомирова обмежує ринок праці 

моментом укладення договору найму, коли, за її переконаннями, закінчуються 

ринкові відносини, а реалізація договору найму здійснюється вже на 

підприємстві, у сфері виробництва і за законами виробництва [265, с. 62–63].  

У новому тисячолітті з’являються і нові підходи до трактування ринку 

праці. А. Топілін широко розглядає відносини на ринку праці, розуміючи під 

ними «систему суспільних відносин між працівником і працедавцем на всіх 

стадіях відтворення робочої сили: її виробництва (соціально-демографічний 

аспект, нова робоча сила), обміну (акт купівлі-продажу), розподілу (за 

допомогою соціального, професійного і територіального переміщення 

робочої сили), і використовування у сфері праці» [268, с.11]. Дещо інше 

трактування дає А. Єгоршин: ринок праці – сукупність соціально-

економічних відносин між державою, працедавцями та працівниками з 

питань купівлі-продажу робочої сили, навчання працівників і використання 

їх у процесі виробництва [63, c.9].  

І. Золін розглядає ринок праці як економічний простір, що не має чітко 

позначених меж і розвивається за рахунок міграційних процесів, на ньому в 

результаті конкуренції між економічними агентами через механізм попиту та 

пропозиції встановлюється певний обсяг зайнятості та рівень оплати праці 

[76, c. 41]. 
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Як бачимо, в економічний науці склалося два підходи до визначення 

ринку праці: 

1) вузьке тлумачення, відповідно до якого рамки ринку праці 

(поточного) обмежуються сферою купівлі-продажу робочої сили, у якій 

взаємодіють особи, які шукають оплачувану роботу за наймом, і власники, 

які хочуть найняти працівників для роботи на своїх підприємствах: 

2) розширене тлумачення, згідно з яким на ринку праці (сукупному) 

перебуває все економічно активне населення, до складу якого входять як 

зайняті (незалежно від статусу зайнятості та мотивації до пошуків іншої чи 

додаткової роботи), так і безробітні, незалежно від того, шукають вони 

оплачувану роботу чи намагаються організувати власний бізнес. 

Існує також інший підхід до сутності ринку праці, відповідно до якого 

він розглядається не як елемент сфери обігу, а як сфера реалізації права 

громадян на працю. Згідно з цим підходом ринок праці розглядається у 

науковій літературі як система соціально-трудових відносин, що складаються 

та регулюються у суспільстві щодо відтворення робочої сили, тобто її 

формування, використання, розподілу і перерозподілу [146, c. 93].  

Вважаємо, більш точним є другий підхід, адже ринок праці не 

обмежується відносинами щодо працевлаштування безробітних і заповнення 

вільних вакансій, він включає всю сферу найманої праці. Відповідно, 

об'єктом ринку праці є все економічно активне населення країни і широке 

коло трудових відносин. Ринок праці охоплює проблеми умов праці, обсягу й 

інтенсивності праці, оплату праці, гарантії зайнятості, трудову мотивацію, 

підготовку і перепідготовку трудових кадрів. Разом з тим, процес навчання, 

що відноситься до формування робочої сили, лише орієнтований на стан 

ринку праці, отож, всю сферу відтворення робочої сили необґрунтовано 

відносити до ринку праці. 
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Низка вітчизняних дослідників пропонують авторські дефініціїпоняття 

«ринок праці».Розподілимо підходи до визначення поняття «ринок праці» 

вчених-соціологів та економістів. 

Спочатку проаналізуємо підходи вчених-економістів.Так, Е. Лібанова 

вважає, що ринок праці – це система соціально-економічних відносин між 

працедавцями – власниками засобів виробництва – та населенням – 

власниками робочої сили – щодо задоволення попиту перших на працю, а 

інших – на робочі місця, які є їхнім джерелом засобів існування [118, с. 12].  

У новому тисячолітті дослідження вітчизняних авторів у сфері ринку 

праці значно активізуються. Зокрема, М. Кім, викладач Харківського 

національного університету ім. В. Каразіна, вивчає ринок праці як 

специфічну форму розподілу та використання трудових ресурсів, притаманну 

ринковій економіці. Автор вважає, що ринок праці є однією з форм 

включення робочої сили в процес виробництва, включення індивідуальної 

праці в сукупну суспільну працю. Розподіл і включення до праці робочої 

сили відбувається через ринковий механізм: взаємодію попиту і пропозиції 

праці, вільну ціну на нього, конкуренцію [89, с. 10]. 

Дещо схоже трактують ринок праці: С. Мочерний – як систему 

економічних механізмів, норм та інститутів, що забезпечують відтворення 

робочої сили і використання праці [66, c. 367]; Л. Швайка – як сукупність 

механізмів, які забезпечують координацію попиту та пропозиції праці, 

купівлю/продаж робочої сили, визначення її вартості, організацію оплати 

праці, соціальну опіку через підприємницькі структури [295, с. 229]. Так само 

визначає ринок праці Ю. Чернявська. На її думку, це система соціально-

економічних відносин між працівниками і працедавцями з приводу купівлі-

продажу товару «робоча сила», яка пронизує усі фази відтворення працівника 

і ефективного використання його трудового потенціалу; це сфера, на якій 

встановлюється певне співвідношення попиту і пропозиції на послуги 

робочої сили, її ціни та умов праці, забезпечення балансу інтересів 
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працівників і працедавців, державна підтримка непрацездатних громадян, яка 

регулюється за допомогою соціальних, правових і юридичних норм та 

інститутів [289, с. 157].  

З точки зору соціолога, Н. Єсінова дає таке тлумачення: «ринок праці – 

це система суспільних відносин з погодженими інтересами працедавців і 

тими, кого наймають як робочу силу» [67, с. 122]. О. Мітус визначає ринок 

праці як комплекс відносин щодо умов наймання і використання робочої 

сили, в який входять відносини попиту та пропозиції робочої сили, ціни 

праці, оплати понаднормової праці, страхування з приводу тимчасової 

непрацездатності, безробіття тощо [145].  

Як систему, розглядає сутність поняття «ринок праці» В. Дружиніна: 

ринок праці – це система трудових відносин, що відображають рівень 

соціального розвитку і досягнутий баланс інтересів між суб’єктами: 

працедавцями, працівниками, державою, профспілками і посередниками, 

комплексна поведінка яких розглядається через функції: розподільну, 

регулятивну, інформаційну, посередницьку, стимулюючу, оздоровчу, 

головною з яких виділена розподільна функція, яка відображає усі соціально-

економічні явища [60, с. 58-59]. 

Підходи до визначення сутності поняття «ринок праці» розподілимо за 

економічними напрямками, такими як механізм дії елементів ринкових 

відносин, економічний простір, товарний ринок за соціальними напрямами – 

як систему суспільних відносин. В цілому з точки зору економічного та 

соціального підходів поняття«ринок праці» можна також розглядати за 

такими напрямками, як соціально-економічні відносини та як соціально-

економічну сферу. 

Отримані результати аналізу теоретичних підходів до визначення 

сутності поняття «ринок праці» економістів та соціологів, розподілені за 

соціальним, економічним та соціально-економічним напрямками 

систематизовано у вигляді схеми на рис.1.1.1. 
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Рис. 1.1.1. Методологічні підходи до сутності ринку праці* 

*Джерело: власна розробка автора 

 

Таким чином, ринок праці є одночасно: товарним ринком, соціально-

економічними відносинами, сферою працевлаштування, сферою узгодження 

попиту й пропозиції на робочу силу. Його також можна трактувати як 

механізм, що забезпечує узгодження ціни та умов праці поміж працедавцями 

і найманими працівниками.  

Молоді спеціалісти на ринку праці – це окремий сегмент у структурі 

молодіжного ринку праці. Молодіжний ринок праці – найбільш складний 

сегмент національного ринку праці. Комплекс невирішених питань 
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сучасним професійним вимогам, відсутність практичного досвіду роботи, 

необґрунтовано завищені запити молоді та їх невідповідність пропозиціям 

працедавців посилюють напруження на ринку праці та зумовлює безробіття 

серед молоді [122, с. 29]. 

Важливою новацією є те, що вітчизняні дослідники окремо виділяють 

ринок молодіжної праці та поглиблюють це поняття шляхом виділення 

окремих сегментів. Так, С. Гринкевич поділяє молодь, яка шукає роботу, на 

три групи 1) молодь без освіти – здебільшого влаштовується на 

некваліфіковану роботу, з невисоким рівнем заробітної плати і низькою 

перспективою подальшого кар’єрного зростання; 2) випускники вищих 

навчальних закладів і технікумів, які на ринку праці стикаються з проблемою 

знайти кваліфіковану роботу з гідною оплатою праці та з перспективою 

розвитку кар’єри; 3) молодь, яка поєднує навчання і роботу [49].  

О. Морозова предметом свого дослідження обраласучасні форми, 

методи та механізми регулювання ринку праці молодих спеціалістів, що 

дозволять оптимізувати державні витрати на підготовку об’єктивно 

зумовленої кількості фахівців різних напрямів. Вона запропонувала 

класифікацію регіональних ринків праці за територіальними і галузевими 

ознаками, за критерієм розподілу зайнятих на підприємствах з різними 

формами власності [152, с.129]. 

Т. Збрицька у своєму дисертаційному дослідженні запропонувала 

поняття механізму регулювання в системі забезпечення ефективної 

зайнятості фахівців з вищою освітою як сукупності ринкових методів, 

правових нормативів поведінки партнерів у молодіжному секторі ринку 

праці[75].  

Монографію за загальною редакцією А. Мельниченка присвячено 

розробленню сучасних форм, методів та механізмів регулювання ринку праці 

молодих спеціалістів, що дозволяють оптимізувати державні витрати на 

підготовку об’єктивно обґрунтованої кількості фахівців різних напрямів, 
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сприяти залученню їх у виробництво на ранніх стадіях навчання, створюючи 

тим самим передумови для підвищення соціальних гарантій зайнятості 

молоді після закінчення ВНЗ[40]. 

Українська дослідниця А. Уколова зазначає, що ринок праці має 

забезпечуватися кваліфікованою, конкурентоспроможною робочою силою за 

посередництва ринку освіти. Ринок праці та ринок освіти – це два залежні 

один від одного інститути суспільства. Саме на виході споживача освітніх 

послуг на ринок праці можна проаналізувати і оцінити діяльність ринку 

освіти. Нині в Україні гостро стоїть проблема розбалансованості ринків 

освіти та праці і ця проблема є типовою для багатьох країн з ринковою 

економікою. Зумовлено це тим, що система освіти завжди була і є більш 

інерційною, консервативною, ніж ринок праці. Ринок праці достатньо 

гнучкий, схильний до кон’юнктурних коливань, а заклади освіти не 

встигають вчасно реагувати на ці зміни [292, с. 35]. 

Необхідно також сфокусувати увагу на наукових дослідженнях 

українських та іноземних вчених стостовно ринку праці молодих інженерів. 

Слід одразу відзначити відносно невелику кількість досліджень у даному 

напрямку, що говорить про недостатнє висвітлення даної проблеми станом 

на теперішній час та ще раз підкреслєю актуальність теми дисертаційного 

дослідження. 

С. Старічек звертає увагу на тому, що перехід на ринкові рейки 

української економіки змінив також і перспективу зайнятoсті молoдих 

спеціалістів, яку можна вважати свoєрідним індикаторoм сoціальних 

процесів, бо для людини, а тим більше мoлoдoї, така перспектива –– не 

тільки джерелo доходу, а й можливість посісти певне місце в суспільстві. 

Майже повна ліквідація державної системи розподілу випускників вищих 

навчальних закладів призвела до того, що їх працевлаштування пoвністю 

залежить під несфoрмованого ринку праці, поки далекого від адекватного 

відображення суспільних потреб. У найскрутнішому станoвищі опинилися 
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випускники інженерних спеціальностей технічних навчальних закладів. 

Декого з них уже поглинає невиробничий сектор – стихійна комерція, 

oхорона різних об'єктів, тимчасові нефахові заробітки тощо [259]. 

І. Василенко стверджує, що в Україні oднією з причин незайнятості 

стає непрацевлаштування пo закінченні загальнoосвітніх, вищих і 

професійно-технічних навчальних закладів. Безрoбіття серед молоді 

перевищує цей рівень серед інших груп населення вдвічі.А шанс oдержати 

роботу – удвічі менше. При цьoму практично всі підприємства відчувають 

недолік кваліфікованої робочої сили. Однією із прoблем, що повинна бути 

вирішена на державному рівні, є ширoкий розвиток у першу чергу технічної 

освіти в сфері точних і природничих наук. Це, безперечнo, дасть поштовх 

росту попиту на інноваційну працю й розвиток ринкової інфраструктури в 

Україні. У даний момент, коли з активної діяльності пішло покоління 

фахівців, які сформувалися на технічному підйомі космічних успіхів, і різко 

впав престиж інженерних і робітничих професій, - скоротився прийом на 

технічні спеціальності в навчальні заклади всіх типів. Кількість інженерів не 

досягає й п'ятої частини загального випуску фахівців з вищою освітою, а 

число учнів ПТУ – ушестеро менше студентів вузів. З одногo бoку, упав 

престиж робітничих професій, через що випускники шкіл прагнуть вступити 

у вузи. З іншого бoку, збільшується кількість еконoмістів, юристів і 

відповідно скорочується кількість фахівців інженерного профілю [37].З 

поглядами С. Старічек та І. Василенко можна погодитись частково, бо за 

останні роки здійснено перерозподіл державного замовлення до ВНЗ на 

користь технічних галузей знань (у 2016 р. – близько 36 %, тоді, коли було 

виділено бюджетні місця для абітурієнтів на економічні напрямки – близько 

7-8 %)[69]. 

Окремо варто зупинитися на історичних аспектах розробки теорії та 

методології соціальних технологій, оскільки ми бачимо перспективи 

оптимізації ринку праці саме в цьому напрямку. 
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Ідея соціальних технологій, як відомо, визріла в межах соціологічної 

науки. Значний внесок у формуванні ідейно-теоретичних основ соціальних 

технологій внесли видатні соціологи ХХ ст. – М. Вебер, Т. Парсонс,  

П. Сорокін, Р. Мертон, та ін. Наприклад, М. Вебер став фундатором теорії 

соціальної дії, а Т. Парсонс доповнив ідеї соціальних змін та соціальних дій 

структурно-функціональним підходом. П. Сорокін проаналізував істотні 

сторони еволюційного реформування суспільства. Р. Мертон, наслідуючи ідеї 

П. Сорокіна та Т. Парсонса, досліджував універсальний характер проблеми 

соціальної функціональності. Завдяки внеску цих учених сучасна 

соціологічна наука збагатилася розумінням фундаментальних категорій та 

понять, які забезпечували становлення та розвиток теорії й практики 

соціальних технологій. Серед них такі найважливіші категорії, як «соціальна 

дія» (М. Вебер); «соціальна мобільність», «соціальна стратифікація»  

(П. Сорокін); «структура соціальної дії», «стандартизовані очікування», 

«соціальний діяч», «соціальна ситуація», «орієнтація діяча на ситуацію», 

«диспозиції потреб», «типові змінні дії», «узагальнена адаптивна здатність» 

(Т. Парсонс); «дисфункція», «типи індивідуальної адаптації», «конформізм», 

«інноваційність», «ритуалізм», «ретритизм», «бунт» (Р. Мертон) та багато 

інших [62, с. 153-155]. 

Внесок у становлення й розвиток соціально-технологічних ідей 

зробили такі соціально-політичні напрямки та течії, як лібералізм, соціал-

демократія, та реформізм, які не тільки визначали суть та зміст реформ, їх 

структуру та вимоги до них, але й узагальнили значний світовий досвід 

практичної реалізації соціальних перетворень. Як окремий напрямок у 

системі наукового знання, теорія соціальних технологій почала активно 

розвиватися з початку ХХ ст. у межах теорії соціального управління та 

соціальної інженерії. Виникнення соціальної інженерії пов’язанно зі 

спробами використати висновки соціологічної науки для розв’язання 
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нагальних практичних завдань, створення ефективних соціальних технологій 

[62, с. 160]  

У США, Франції, Англії у 1920-х роках широко розробляються та 

впроваджуються різні технології спільних дій, а також організаційні 

технології та технології само менеджменті. Багато ідей та досвід цих за суттю 

соціальних технологій було акумульовано у теорії людських відносин, 

розробленій у 1920-1930 рр. американським соціологом і психологом   

Е. Мейо [88, с.146]. 

Соціоінженерний підхід почав формуватися у вітчизняній соціології та 

був пов'язаний з іменами А. Богданова, М. Бірштейна, А. Гастева,  

П. Керженцева, О. Єрманського та інших. У 1930-ті рр. науковий інтерес до 

теоретичних основ соціальних технологій падає через ідеологічне 

неприйняття всього, що стосувалося закордонної соціальної інженерії  

[89, с.11] 

Подальший розвиток «малих соціологій» (теорій середнього рівня) 

інтенсифікувало розробку теоретичних аспектів спеціалізованих засобів і 

методів, використовуваних у соціальній інженерії, як системі цільових 

вказівок, що створює можливість для раціональної людської діяльності. Такі 

засоби у 1970-х рр. почали позначатися терміном «соціальні технології»  

[88, с.146]. Із середини 1960-х років в СРСР відновлено праці з розвитку 

методології та методів соціоінженерної діяльності, які здійснюються за 

наступними напрямками: практика соціального планування, розробка 

цільових комплексних програм розвитку регіонів, галузей і сфер 

громадського життя (з 70-х років), соціальне проектування (70-80-і роки), 

управлінське та інші види консультування (80-і роки) [88, с.150-152]. 

Поняття «соціальна технологія» у 70-х роках поширилося у вітчизняній 

теорії та практиці соціального управління. Важливою ідейною основою для 

розвитку теорії соціальних технологій стають досягнення у галузі теорії 

організації, соціології, соціальній психології та теорії соціального 
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управління. Проте до початку 1990-х рр. у вітчизняній науці практично не 

було джерел, які висвітлюють теоретичні проблеми соціальних технологій, а 

також містять практичні поради та методики розробки, проектування та 

впровадження відповідних технологій. 

Ще одне найважливіше ідейне джерело теорії соціальних технологій – 

праксеологічна наука, яка вивчає людську діяльність, її стратегію, програми 

й системи дій. Фундаментальною основою праксеології є прагнення людини 

до вдосконалення своєї діяльності, підвищенню її ефективності. Аспекти 

оптимальної людської діяльності розглянуто у працях Платона, Аристотеля, 

Фр. Бекона, Дж. Локка та Н. Макіавеллі але праксеологія як галузь наукових 

знань відокремилася тільки у середині ХХ ст. у зв’язку із розвитком науково-

технічного прогресу та технологізацією різних сфер суспільства. Значний 

вплив на становлення праксіології мали Ф. Тейлор, А.Лє Шательє,                 

А. Файоль, Г. Емерсон, Е. Мейо, Н. Віннер, Т. Котарбинський, Т. Пщоловскй 

та інші [62, c. 270]. 

Ґрунтовний науковий аналіз технологічних процесів «індустріальної 

цивілізації» на сучасному етапі суспільного розвитку здійснив 

американський соціолог і футуролог А. Тоффлер у своїй праці «Футурошок», 

яка, безумовно, вплинула на теорію соціальних технологій. Основна ідея 

книги – це аргументація «шоку, який насувається» у результаті швидкої 

зміни технологій сучасного суспільства, що проникають в усі сфери 

соціального життя. Також, як стверджує американський вчений, 

спостерігається і протилежний процес звуження індустріальних технологій 

завдяки широкому впровадженню новітніх комп’ютерних технологій. 

Людство немов змінює середовище свого перебування, переходячи із 

вторинної сфери – виробництва – у третинну сферу – переробку інформації, 

науку, освіту, культуру та захист прав людини [270, c. 157]. 

Еволюція теорії соціальних технологій, як і соціальних наук у цілому, 

тривалий час знаходилася під впливом соціально-філософських ідей 
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модернізму, що містять сукупність таких приватних принципів, як монізм, 

фундаменталізм, елементаризм, рідукціонізм, лінійність, динамічність тощо. 

До середини ХХ ст. соціальні науки розвиваючись у межах ідей модернізму, 

підтвердили свою неадекватність у висвітленні соціальної реальності, не 

забезпечили серйозної її експертизи й технологізації. Як зазначають 

дослідники, на сучасному етапі описові функції науки недостатні, а її 

рекомендації й технологічна, тобто провідна для ефективного управління 

роль «стала значною й особливо поцінованою лише із середини ХХ ст.. і 

навіть пізніше» [243, c.82]. 

Огляд наукових джерел за темою дисертаційного дослідження дозволяє 

виокремити ряд основних положень щодо теорії ринку праці та зосередитися 

на провідних дефініціях. Ринок праці, як це випливає з аналізу літератури, є 

соціально-економічною системою, що включає сукупність суспільних 

відносин, пов'язаних з купівлею і продажем робочої сили, узгодженням умов 

її найму і використання. Функціонування ринку праці забезпечує взаємодію 

попиту і пропозиції робочої сили. Ринок праці забезпечує узгодження ціни та 

умов праці між працедавцями і найманими працівниками. Ринок праці – 

складова ринкової структури держави, соціальний механізм розподілу і 

перерозподілу робочої сили за галузями економіки. Ці ідеї ми 

використовуємо як основу для розробки власної системи дефініцій.  

Схематично систему дефініцій зображено на рис.1.1.2. 

Отже: 

Ринок праці – це система соціально-трудових відносин, які складаються 

між найманими працівниками – носіями і продавцями робочої сили, та 

працедавцями – покупцями робочої сили, власниками засобів виробництва, 

що здійснюються на вартісній основі, забезпечують потреби перших у 

реалізації їх здібностей до праці як джерела засобів задоволення власних 

потреб, і  попит других на професійні кадри для вакантних робочих місць.  
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Рис. 1.1.2. Ринок праці молодих спеціалістів – випускників технічних 

вузів у системі національного ринку праці* 

*Джерело:власна розробка автора 

Ринок праці молодих спеціалістів – це комплекс соціально-економічних 

відносин, суб'єктами яких виступають, по-перше, випускники ВНЗ – 

спеціалісти у різних галузях господарства, як фахово підготовлена частина 

молоді; по-друге, підприємства, як місце затребуваності отриманих 

професійних знань, умінь і навичок молодих спеціалістів; по-третє, держава, 

як посередник трудових відносин, гарант дотримання трудових зобов'язань 

сторін і соціальної захищеності суб'єктів цього ринку.  

Неоднорідність молодих спеціалістів як соціально-демографічної групи 

передбачає виділення на ринку праці молодих спеціалістів окремих 

сегментів, які мають свої специфічні особливості. Можна виділити ринок 

праці молодих інженерів, педагогів, економістів, юристів тощо. Ринок праці 

молодих інженерів формується молодими спеціалістами – випускниками 

технічних ВНЗ, які потребують працевлаштування. Функціонування цього 

сегменту ринку праці спрямоване на взаємодію попиту і пропозиції 

специфічної робочої сили, а саме – даної категорії молодих спеціалістів. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ РИНОК ПРАЦІ 

Молодіжний ринок праці 

Ринок праці молодих 

спеціалістів 

Ринок праці 

випускників 

технічних 

ВНЗ 
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Ринок праці молодих інженерів – це підсистема ринку праці молодих 

спеціалістів, яка охоплює відносини випускника технічного ВНЗ, як 

пошукувача роботи, і його потенційного працедавця – пошукувача найманих 

працівників інженерних спеціальностей. Відповідно до чинного 

законодавства до молодих спеціалістів належать випускники державних 

вищих навчальних закладів і професійно-технічних училищ, потреба в яких 

визначена державним замовленням [189; 190]. 

 

1.2. Теоретико-соціологічна інтерпретація ринку праці молодих 

спеціалістів технічного профілю 

 

Існують кілька наукових традицій, які дають змогу концептуалізувати 

уявлення щодо ринку праці та будувати відповідну модель. Розглянемо 

основні підходи. 

1. В межах діалектико-матеріалістичної традиції (марксизму) ринок 

праці розглядається як сукупність конфліктних відносин між людьми 

стосовно відтворення робочої сили.  

Як і будь-який товар, робоча сила, згідно вчення К.Маркса, має дві 

властивості (сторони): 1) вартість, яка «визначається робочим часом, 

необхідним для виробництва», 2) споживчу вартість, яка «... виявляється 

лише в процесі дійсного використання, в процесі споживання робочої сили»; 

і «відрізняється від іншої товарної черні тим, що  створює вартість, і до того 

ж більшу вартість, ніж коштує вона сама» [135, c. 19-21] 

Такий підхід приводить автора до висновку про те, що вартість праці є 

лише ірраціональним вираженням вартості робочої сили. «Само собою 

зрозуміло – писав К. Маркс – що вартість праці завжди повинна бути менше, 

ніж створена працею нова вартість, тому що капіталіст завжди примушує 

робочу силу функціонувати довше, ніж це потрібно для відтворення її 

власної вартості»[136, с. 55-59]. 
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Логіка капіталістичного ринку праці підпорядковується відомій 

формулі «товар – гроші – товар», проте, обмін є завжди не еквівалентним, бо 

робітник покупається за ціну, що нижче  від тої вартості, яку він має 

забезпечити у процесі виробництва. 

Розвиваючи свої економічні міркування, К. Маркс зазначав, що за умов 

ринкової економіки обмін товарів здійснюється за законом вартості, тобто усі 

товари обмінюються на основі втіленої в них людської праці – суспільно 

необхідного робочого часу. Спираючись на трудову теорію вартості, вчений 

обґрунтував теорію додаткової вартості, виробництво і розподіл якої є 

вузловою проблемою «Капіталу». Додаткова вартість, яка створюється 

руками робітника, привласнюється капіталістом, ось чому заробітна плата 

ніколи не відповідає загальному обсягу вартості, який може створити 

робітник. Це антагоністичний конфлікт між працедавцями-капіталістами і 

найманими працівниками, що обумовлює увесь ланцюг класового 

протистояння аж до пролетарської революції та диктатури пролетаріату. 

Отже, ринок праці, за Марксом, це важлива підсистема капіталістичного 

способу виробництва, де закладаються всі інші відносини між капіталістами 

та пролетарями, це боротьба за економічний капітал, яку другі програють 

першим. Вчення про споживчу вартість робочої сили може доволі ефективно 

використовуватися у ролі теоретичної бази таких понять як «компетенції» і 

«професіоналізм», що в свою чергу може слугувати основою для більш 

глибоко розуміння процесу сегментації ринку праці. Поняття «ціна товару», 

яке використовує К.Маркс, також має евристичний потенціал, бо може 

пояснювати коливання пропозицій щодо оплати праці в залежності від 

кон’юнктури ринків та економічних трендів.  

2. Функціональний підхід, основи якого було закладено ще працями 

Е.Дюркгайма, є доволі поширеним при аналізі сутності ринку праці. Автори 

виходять із функціонально-економічних взаємозв’язків і «технології» руху 

робочої сили в умовах ринку. За такого підходу, ринок праці розглядається 
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як засіб відтворення трудового потенціалу, як форма функціонування 

особистого чиннику виробництва, і як форма розвитку людського капіталу.  

Соціологи, що спираються на функціоналістську традицію, аналізують 

відносини суб’єктів ринку не у порожнечі, а у просторі, наповненому 

відносинами та інститутами. Між багатьма учасниками ринку складаються 

певні особисті стосунки, предметом дослідження стають знання про 

особливості поведінки людей. Поведінка на ринку праці визначається 

особливостями когнітивних, ціннісних та символічних характеристик 

мислення людей. 

Парадигма функціоналізму добре сполучається з центральною 

категорією будь-якого ринку – сегментацією, тобто функціональним поділом 

цілого на окремі сегменти та більш-менш самостійні ринки. Ф. Хеффнер, 

професор Людвіг-Максимиліянського університету (м. Мюнхен) визначає 

ринок праці як сукупність суспільних відносин, які регулюють рух робочої 

сили, використовуючи певні економічні, соціальні та організаційні засоби. 

При цьому, вчений підкреслює, що «…ринок праці як щось єдине –  

абстракція. В дійсності, існує значна кількість дуже диференційованих 

ринків праці. Окремі сфери та сегменти ринку праці зв’язані один з одним – 

тісно або слабо – через перехресну цінову еластичність [53, с. 172]. 

Отже, функціоналісти виходять з того, що ринок праці є важливим 

інструментом узгодження інтересів різних соціальних груп та гравців ринку, 

він гармонізує (а не протипоставляє) позиції різних сторін ринкових 

відносин. Суспільство і держава зацікавлені у розвитку й технологізації 

ринків праці, аби забезпечувати максимально повну зайнятість та сприяти 

інноваційному розвитку економічних галузей. 

3. Теорія обміну доволі органічно стає частиною дискурсу довкола 

проблеми ринку праці. Дійсно, рух людей і грошей на будь-якому ринку є 

процедурою обміну. Що є «міновою» цінністю пошукувача праці? Його 

людський капітал, збільшений за рахунок освіти, попереднього досвіду праці, 
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наявних компетенцій. Емерсон розрізняє економічну та соціальну теорії 

обміну. Перша зосереджує увагу на ізольованих угодах між людьми; друга – 

на «повторюваних угодах між взаємозалежними суб’єктами» або 

«взаємозалежними, більш-менш пов’язаними соціальними відносинами» 

[312, с.25]. Теорія обміну тлумачить соціальні обміни як первинні. Таким 

чином, відносини, що формують ринок праці, можна віднести в першу чергу 

до соціальних, а тільки потім – до економічних. До обмежень теорії обміну 

варто віднести недостатню увагу до мотивів та намірів індивідів. 

Методологія теорії обміну не дозволяє пояснити, чому в повсякденному 

житті люди в подібних соціальних обставинах та зі схожими соціальними 

характеристиками шукають різноманітних винагород та навпаки. Для більш 

цілісної картини необхідно вивчити соціальні звичаї та культуру, соціальні 

норми та інтерналізовані цінності. 

4. Певним нетрадиційним підходом є трактування «ринку як культури» 

[2]. Підхід акцентує увагу на тому, що будучи місцем здійснення 

повторюваної взаємодії, ринки передбачають свої власні, особливі 

сукупності взаємних розумінь. Ці розуміння одночасно стимулюють і 

обмежують дії. Учасники ринку використовують їх як для досягнення 

власних інтересів, так і для обмеження спектру можливих альтернатив. Вони 

виникають завдяки взаємодії, а потім підпадають під інституціоналізацію, 

мають тенденцію закріплюватися та перетворюватися в ресурси які 

підсилюють здатність учасників ринку до дії. Ринкова культура не є чимось 

фіксованим. Вона повинна постійно відтворюватися за допомогою відносин 

обміну, які легко змінюються. Підхід «ринки як культури» допомагає 

позбутися атомізованого уявлення про ринки, відповідно до якого маси 

індивідів здійснюють транзакції, не зустрічаючи на своєму шляху ніяких 

перешкод. Цей підхід надає можливість аналізувати наслідки повторюваної 

транзакції, тобто сконструйованих інституціональних відносин і систем 

змістів. Підхід до розуміння «ринків як культур» веде до розуміння їхніх 
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суб’єктів як акторів, що регулярно продають й купують товари на даному 

ринку, змушує звернутися до чисельних формальних і неформальних правил, 

завдяки яким вони діють. Він дозволяє нам побачити, як відбувається 

соціальне конструювання ринкової культури. Найбільш істотним 

обмеженням цього методу є те, що його використання вимагає етнографічних 

польових досліджень. 

Протиріччя підходів, орієнтованих винятково на поведінку людини, 

зумовлюють необхідність дослідження того, як сама особистість інтерпретує 

ті чи інші аспекти праці. Це вирішується в рамках символічного 

інтеракціонізму, представники якого у своїх теоретичних розробках 

акцентують лінгвістичний або предметний бік комунікації, роль мови у 

формуванні свідомості людини і суспільства в цілому. Символічний 

інтеракціонізм, як напрямок соціології, прагне до опису людських взаємодій 

та суспільства з позиції пристосування та відмови від пристосування один до 

одного гравців у грі. Оскільки ігри мають правила, «символічний 

інтеракціонізм» зосереджує увагу на тому, як саме гравці залежно від 

процесу взаємодії створюють, підтримують та усвідомлюють правила гри. 

Наприклад, ринок праці – це певного роду ігрове поле, на якому є свої гравці 

(працедавці, наймані працівники, пошукувачі праці, безробітні), свої правила 

(умови праці, правила та пошук праці, умови праці та винагороди). Цей 

підхід претендує на пояснення поведінки гравців, враховуючи сукупності 

міжіндивідуальних взаємодій та всі різноманітні відносини індивіда з іншими 

людьми, групами людей та суспільства в цілому, як зв’язки, що 

опосередковані символами. Особливе значення має мовна символіка. Ідеї 

«символічного інтеракціонізму» базуються на тезисі, що за допомогою 

розуміння соціальної діяльності як сукупності соціальних ролей, яка 

фіксується в системі мовних та інших символів, ми можемо прослідкувати 

причини динаміки популярності тих або інших професій  

[15, c. 116]. Однак цей підхід, важливий для соціології, містить низку 
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недоліків. Він ігнорує несвідоме і ірраціональне в людській поведінці, не 

вивчає біологічні чинники. Використання методології символічного 

інтеракціонізму актуальне при пояснені феномену ринку праці, але 

отриманні у дослідженнях дані можна використати тільки для обмеженої 

соціальної групи. 

Сучасна соціологія є мультипарадигмальною. Сучасні провідні 

теоретики саме на цьому міркуванні намагаються будувати власні теорії 

соціального. На наш погляд, для теоретичної інтерпретації ринку праці (в 

межах соціологічного знання) вельми перспективною є теорія соціального 

поля, яка інтегрує практично усі з перелічених підходів та традицій. Наша 

дослідницька модель буде заснована на діяльнісному підході, який виходить 

з того, що агенти ринку праці мають власні стратегії та тактики поведінки. 

Основою цього підходу є поняття соціального поля, яке увів у сучасну 

соціологіюфранцузький вчений П’єр Бурдьє.Запропонований його вченням 

діалектичний погляд на світ, реалізований за допомогою низки логічно 

пов’язаних концептів – габітусу, соціального простору, структури, практики, 

має безліч привабливих сторін. Крім того, він досить ефективно реалізується 

у емпіричних дослідженнях. 

Треба відзначити, що такий підхід не є абсолютно новим. У 

концептуальному вигляді він спостерігається вже на початку ХХ століття у 

роботах П. Сорокіна та Г. Зіммеля. Німецький соціолог розглядав 

суспільство не тільки як суб’єктивну сутність (форма Я) , але і в якості певної 

об’єктивної схеми. У другому значенні суспільство перетворюється на 

стабільний, структурований космос, що вбирає у себе усі позиції. Його 

спрощеною моделлю може бути чиновництво, що розсілося на своїх посадах, 

як горобці на дереві, причому кожна гілка – «позиція». Зіммель пише, що 

суспільство пропонує людям анонімні місця, які можуть бути заповненні 

індивідами відповідно до їх внутрішнього «поклику», кваліфікації. Для 

кожної особистості у суспільстві є позиція та вид діяльності, до яких вона 
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має покликання, а також культурний імператив: шукати їх, доки не 

знайдеш[42, с. 111-114]. 

П.Сорокін розглядав категорію соціального простору як базисне 

поняття для побудови теорій соціальної мобільності та соціальної 

стратифікації. Це поняття він чітко розмежував з категорією геометричного 

простору, хоча користувався відомими природничими, математичними 

термінами для утворення соціологічних аналогів. Він формує поняття «точка 

простору», «низ», «верх», «дистанція», «рух у просторі», «координати 

простору», «вертикальні та горизонтальні параметри» у соціологічні 

категорії, наповнює їх соціальним змістом. Устрій соціального простору за 

Сорокіним виглядає так: 1) об’єктивно існує система соціальних позицій 

(умовні точки простору), вона виникає відповідно до процесу диференціації 

суспільства за ознаками статі, віку, професії, багатства, національної та 

етнічної належності тощо; 2) кожній позиції відповідає соціальна група, 

прошарок, страта (Сорокін розглядав також диференціацію всередині групи), 

і навпаки – людина, що є членом групи, автоматично посідає відповідну 

позицію, а якщо група складна, організована, то позиція уточнюється 

відповідно до структури групи; 3) позиція, яку займає особа у соціальному 

просторі, визначається належністю не тільки до групи, але й 

співвідношенням груп у суспільстві (вертикальні або горизонтальні зв’язки), 

яке у свою чергу зумовлене соціокультурними чинниками даної епохи; 4) 

людина може рухатися у соціальному просторі, для цього вона повинна 

змінити свою групову належність, долучитися до нової групи, або 

«піднятися» всередині своєї групи [248, с. 297-307]. Ця теорія на загал 

відображала статичний аспект дослідження суспільства та була «занадто 

об’єктивною», тобто не враховувала суб’єктивне, ціннісне, психологічне 

ставлення людини до свого місця у суспільстві та феномен діяльності – 

агентність соціального простору. 
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Отже, теорія соціального поля була кроком вперед від статичної моделі 

соціального простору до розуміння соціального як заснованого на діяльності 

агентів. Перевага поняття поля також в тому, що воно може обмежити 

певний фрагмент соціального, наприклад, «ринок праці», перетворивши його 

на предмет соціологічного дослідження. Саме це ми намагаємося 

використати як підставу для побудови теоретичної моделі ринку праці. Але 

попередньо розглянемо кілька важливих положень теорії соціального поля в 

інтерпретації П. Бурдьє.  

Подвійність соціального простору, його одночасна представленість як у 

«суто» соціальному, так і у фізичному розумінні, згідно уявлень 

французького соціолога, припускає подвійність структур, що організують 

соціальний універсум. Соціальні структури існують одночасно і як 

реальність, що наявна завдяки розподілу матеріальних ресурсів та засобів 

привласнення престижних соціальних благ і цінностей; і як реальність, яка 

існує в уяві, у схемах мислення та поведінці. Суспільство, як «реальність 

першого порядку» розуміється з точки зору соціальної фізики як зовнішня 

об’єктивна структура вузли якої можна спостерігати, виміряти, 

«картографувати». Суб’єктивна ж точка зору на суспільство як на 

«реальність другого порядку» припускає, що соціальний світ є 

контингентним і тривалим під час діяльності уповноважених соціальних 

агентів, які безупинно конструюють соціальний світ через практичну 

організацію повсякденного життя [35, с. 86-87]. 

Вираженням подвійності соціальних структур є розрізнення позицій і 

диспозицій соціального простору; і це стає важливим аспектом теоріїП. 

Бурдьє. Позиції віддзеркалюють реальний стан індивіда у соціальному 

просторі, а диспозиції – його думки про своє положення, а також тактики 

поведінки, мислення та оцінювання. Звичайно, вони можуть не збігатися та, 

окрім того, суперечити між собою, що у підсумку визначає ступінь 

задоволеності індивіда своєю позицією. Сукупність позицій свідчить про 
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об’єктивну картину соціального простору, тоді як сукупність диспозицій 

характеризує суб’єктивний його бік. Це є важливим концептом для розуміння 

психологічного стану людей, які потрапляють на ринок праці і вимушені 

позиціонувати себе як пошукувача. 

Ми будемо намагатися інтерпретувати дії випускників ВНЗ на ринку 

праці як специфічні практики. Згідно П. Бурдє, практики які заповнюють 

простір між індивідами, не є ні синонімом раціонального вибору 

інституціоналізованих можливостей (у термінології Т. Парсонса), ні 

синонімом суб’єктивної волі індивіда (у ліберальних теоріях). Практика за 

Бурдьє – це скоріше неусвідомлена, аніж усвідомлена поведінка індивіду, 

який підпорядковується правилам, інтерналізованим «із зовнішнього 

середовища у процесі активної взаємодії з нею» [33, с.95]. 

У цьому зв’язку значущою для побудови соціального простору на 

основі розбіжностей стає концепція габітусу. Визначаючи габітус як 

«втілюване у поведінці, мові, ході, смаках людини минуле (його класу, 

середовища, родини), П. Бурдьє зазначає, що в той самий час габітус формує 

майбутнє агенту на підставі «суб’єктивної оцінки об’єктивних 

ймовірностей», узгодження бажаного та можливого – того, на що можна 

розраховувати. Габітус найбільше повно відображає ту сукупність ознак, що 

властива конкретній соціальній спільноті. Аналіз змін, що спостерігаються на 

ринку праці, стає найбільш зручним саме через поняття «габітус», тому що 

воно гармонічно втілює у собі можливості дослідження соціальних та 

індивідуальних ознак учасників ринку праці. Визначаючи габітус як 

«систему диспозицій, яка породжує та структурує практику агентів, їхню 

свідомість», П. Бурдьє наділяє його функціями матриці сприйняття, 

постановки цілей, вирішення завдань, дій. У габітусі відповідно втілено 

способи оцінювання та мислення, естетичний смак, манеру поведінки та 

мови, характерний стиль та спосіб життя, які відрізняють представника 

одного класу, професії, національності від інших. Габітус дозволяє агентові 
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спонтанно орієнтуватися у соціальному просторі та адекватно реагувати на 

події та ситуації. У такому розумінні габітус забезпечує «активну 

присутність минулого досвіду», що представлено у кожному організмі у 

формі схем сприйняття, мислення та дії, вірнішим способом, ніж всі 

формальні правила та норми, що пропонує суспільство, дає гарантію 

збереження та постійності практик у часі [34, с.60]. 

Подібність умов існування призводить до формування схожого 

габітуса, який П. Бурдьє називає «гомологічним». Тому індивіди, що 

формувалися та виховувалися за подібних умов, мають спільні «манери» 

поведінки. Однак ця подібність обмежена, «…кожна індивідуальна система – 

це структурний варіант інших, що виражає своєрідність траєкторії та 

положення у класі» [36, с. 90]. Подібність соціальних позицій зумовлює 

подібність диспозицій, але ця подібність ніколи не буде повною та 

остаточною, оскільки неможливо знайти двох позицій, які були б абсолютно 

однаковими, тобто збігалися б у соціальному просторі та часі. Проте 

«гомологічність» габітуса стає підставою утворення групових та класових 

спільнот, для яких він виступає структурною ознакою. Саме це визначає 

найбільшу популярність низки професій та способів занять на ринку праці, 

навіть незважаючи на низький попит. Отже, за габітусом можна розпізнати 

(діагностувати) особистість, що може стати у нагоді практикам з центрів 

зайнятості або працедавцям [36, с.91]. 

Центральним поняттям у теорії Бурдьє, яке ми будемо використовувати 

для інтерпретації ринку праці молодих спеціалістів, є категорія соціального 

поля. Соціальний простір, як зазначає дослідник, – композиція низки полів; 

агент може займати позиції одночасно у декількох з них. Поле, як свідчить 

Бурдьє – це специфічна система об’єктивних зв’язків між різними позиціями, 

які перебувають в альянсі або у конфлікті, у конкуренції або кооперації, 

зумовленими соціально, та, значною мірою, не залежними від фізичного 

існування індивідів, які ці позиції обіймають. Структура поля – це стан 
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співвідношення сил між агентами або інститутами, що беруть участь у 

боротьбі, розподілу специфічного капіталу, який є результатом попередньої 

боротьби, та скеровує наступні стратегії. Ця структура, на якій ґрунтуються 

стратегії, що спрямовані на її трансформацію, сама постійно залучається до 

гри. Щодо сприйняття соціального світу символічна боротьба може 

приймати різні форми. З об’єктивної сторони, вона може проявлятися через 

дії уявлення, індивідуальні, колективні, які спрямовані на те, щоб змусити 

побачити та оцінити певні реалії. На індивідуальному рівні усі стратегії 

подання себе як індивіда призначені маніпулювати собою і особливо своєю 

позицією у соціальному просторі. 

Таким чином, основна ставка боротьби – збереження або руйнування 

структури розподілу специфічного символічного капіталу. Символічний 

капітал – це економічний або культурний капітал, коли той стає відомим та 

визнаним, коли його впізнають по відповідних категоріях сприйняття. 

Специфічний капітал має цінність, лише перебуваючи у відношенні з деяким 

полем, а отже, у межах цього поля, і лише за певних умов. Символічний 

порядок не встановлюється за зразком ринкової вартості через просте 

механічне складання індивідуальних порядків. З одної сторони, при 

виробленні об’єктивної класифікації та ієрархії цінностей, що пропонуються 

індивідами або групами, усі судження мають різну вагу; володарі великого 

символічного капіталу (той, хто визнаний, відомий) здатні нав’язати свою 

шкалу цін, найбільш сприятливу для їх власної продукції. Це відбувається 

тому, що у нашому суспільстві вони володіють квазімонополією на 

інституції, офіційно встановлюють та забезпечують певні ранги (наприклад 

ринок праці, система освіти). З іншої сторони, символічний капітал може 

бути санкціонований, гарантований та встановлений юридично у результаті 

офіційної номінації (акт, за яким будь-кому присуджується певне право або 

знання як соціально визнана кваліфікація). Офіційна номінація є одним з 

найбільш типових проявів монополії легітимного символічного насильства, 
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яка належить державі або її офіційним представникам. Тип диплома, 

наприклад, є універсально визнаним та гарантованим видом символічного 

капіталу, що діє на ринку праці [36, с.120]. 

Безперечно, ринок праці є одночасно і полем конкуренції. До 

конкурентної боротьби стають не лише пошукувачі роботи, але й працедавці. 

Цей аспект знаходить «підтримку» в теорії Бурдє, яка просякнута ідеями 

символічної боротьби, боротьби за капітали. Конкуренція у соціальному полі 

має не анархічний характер гоббсівської війни «всі проти всіх», а побудована 

згідно «правил гри»: вона відповідає певним традиціям, правилам поведінки, 

різним релігійним, етнічним та моральним уявленням про той або інший 

стиль поведінки агентів, ту або іншу практику. Саме вони допомагають 

уникнути багатьох конфліктів, які могли б зруйнувати структуру ринку 

праці.  

Поле в рамках теорії Бурдє, виникає як система відносин та конкуренції 

діючий суб’єктів або, за термінологією французького соціолога, «агентів». 

Агенти не ізольовані індивіди, а представники певних соціальних груп, що 

мають спільні габітуси та способи дії (практики). У рамках поля «ринок 

праці» можна виділити низку соціальних груп, які можна представити як 

сукупності агентів різного роду. Це інаймані працівники, які підрозділяються 

на декілька груп, і працедавці (підприємці та держава, яка має подвійну роль, 

бо виступає не тільки як регулятор на ринку праці, а ще й як один з основних 

працедавців), і посередники (як державні служби зайнятості, так і комерційні 

рекрутингові агенції, або інтернет-сайти, на яких працедавці та пошукувачі 

праці розміщують свої резюме). 

Агенти у свою чергу є носіями практик. У випадку ринку праці 

провідними практиками є усталені дії, за допомогою яких працівники 

шукають роботу або підприємство підшукує собі кваліфікованого 

працівника. Всі ці практики можна згрупувати залежно від типу агенту. 

Наприклад, біржа праці запроваджує певний порядок реєстрації найманого 
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працівника, вона має набір посередницьких процедур, які націлені на 

працевлаштування своїх клієнтів. 

Отже, зробимо проміжні висновки. Теорія соціального поля є певним 

чином «комплементарною» для аналізу та моделювання такого явища як 

ринок праці. В термінах П. Бурдье об’єкт і структурні елементи дослідження 

можна інтерпретувати наступним чином: 

1.Ринок праці (ринок праці молодих інженерів) – специфічний 

соціальний підпростір або соціальне поле, де умовно кажучи зустрічаються 

пошукувачі роботи і працедавці. Це поле може не мати однозначної фізичної 

локалізації, і в умовах сучасних засобів комунікації набувати віртуального 

характеру. Поле характеризується динамізмом, мінливістю, коливаннями, що 

підкоряється загальним економічним трендам, економічним циклам, воно є 

чутливим до зовнішніх чинників, коливань економічної кон’юнктури та 

структурним змінам у виробничій сфері. 

2.Агентами ринку праці є, по-перше, пошукувачі роботи, які мають 

власні інтереси, очікування, диспозиції та надії на вигідне 

працевлаштування, по-друге, працедавці, які виходять на ринок в разу 

потреби заповнити вакантні місця, посилити трудовий потенціал своїх 

організацій; по-третє, різноманітні державні і недержавні посередники, що 

сприяють зустрічі пошукувачів з працедавцями, переслідуючи власні 

інтереси; по-четверте, державні контролюючи органи, які мониторять ринок 

праці, аби не допускати порушень трудового законодавства та 

конституційних прав працюючих. Габітус агентів можна трактувати як 

диференційні характеристики, що поліпшують або погіршують шанси на 

отримання бажаної роботи чи потрібного працівника. До таких 

характеристик можна віднести особисті якості, наявність компетенцій, 

вміння себе позиціонувати, «вага» диплому на ринку праці тощо. А для 

працедавців – престиж організації, її образ в очах пошукувачів тощо. 
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3.Практики, які є типовими для кожного з видів агентів. Частково ці 

практики є інституціолізованими (для корпоративних суб’єктівна кшталт 

державної біржи праці, обласного центру зайнятості), частково 

хабітулізованими (звичні системи дій як для працедавців, так і для 

пошукувачів), а також можуть бути інноваційні системи працевлаштування 

як оригінальні конструкції та алгоритми дій, що ведуть до кінцевого успіху. 

В рамках дослідження нас будуть цікавити особисті стратегії і тактики 

пошуку роботи з боку молодих інженерів. 

4.Система відносин, що має доволі конкурентний і, навіть, конфліктний 

характер. В основі відносин лежать певні правові і моральні норми, місцеві 

традиції, які можуть порушуватися, і тоді виникають неінституціональні або 

нелегальні відносини. Наприклад,використання неоплачуваної праці, праці 

неповнолітніх, «нелегалів», навіть, «рабів». 

Тепер дамо більш розлогу характеристику ринку праці молодих 

спеціалістів, зокрема, випускників ВНЗ технічного профілю, спираючись на 

ідеї і термінологію соціального поля. 

Науково-навчальною базою, яка формує професійні знання, навички, 

світогляд майбутніх спеціалістів є ВНЗ. Після закінчення навчання. 

випускники потрапляють на ринок праці, де мають продемонструвати вже 

отримані знання та навички потенційним працедавцям. Чим вищим рівнем 

конкурентоспроможності будуть володіти молоді спеціалісти, тим на вищу 

посаду або кращі умови праці вони можуть претендувати. 

Окрім прямих працедавців та випускників ВНЗ, на ринку праці 

молодих інженерів також присутні посередники (найчастіше представлені 

приватними агенствами з найму) та відповідні групи контрагентів. 

Своєрідним посередником на ринку праці молодих інженерів виступає й 

Державна служба зайнятості, що за допомогою державних інструментів і 

механізму впливу на ринок праці організує процес пошуку працедавцем 

молодих спеціалістів, що хочуть отримати роботу. 
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Слід зазначити, що ринок праці молодих інженерів має свою 

специфіку, яка проявляється у постійному коливанні стану 

економічноїкон’юнктури на ринку (співвідношення попиту на молодих 

інженерів зі сторони працедавців до пропозиції, яку складають, власне, 

молоді інженери). Коливання кон’юнктури можуть проявлятись у різних 

формах та циклах: від стагнації до пожвавлення. Наприклад, пропозиція 

найчастіше переважає у певний проміжок часу інженерів після випуску з 

ВНЗ. У інші періоди часу, ситуація на ринку може склатися навпаки.  

Вагомий вплив на формування економічної кон’юнктури на ринку 

праці молодих інженерів здійснюють політичні процеси та станрозвитку 

індустріальної системи. Розвиток економіки, промисловості, відкриття 

індустріальних, технологічних парків формує базу для відкриття нових 

робочих місць для молодих інженерів, і, навпаки, її занепад, відсутність аюо 

неефективність державних заходів щодо оновлення, модернізації вітчизняних 

промислових підприємств, реформування, вдосконалення підходу до 

управління, збиткові результати діяльності підприємств національного 

промислового комплексу, на яких мають працювати молоді інженери. 

Державне замовлення ВНЗ на молодих спеціалістів інженерних 

спеціальностей також здійснює істотний вплив на формування кон’юнктури 

на ринку праці. Держава за допомогою виділення білших чи менших за 

обсягом бюджетних квот може регулювати кількість молодих фахівців, які 

з’являться на ринку праці в певний момент часу та розподілити їх відповідно 

до професій та галузей діяльності підприємств, які затребувані саме в цей 

час. 

Сукупність учасників ринку праці молодих інженерів (випускники 

ВНЗ, працедавці, посередники та контрагенти), ключові чинники впливу на 

формування певного стану ринку (політичні процеси та ринкова 

кон’юнктура) та зв’язки між ними систематизовано у вигляді структурної 

моделі ринку праці молодих інженерів (рис. 1.2.1). 
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Пропонована модель описує процес формування попиту та 

пропозиції на молодих інженерів на ринку праці (ринковукон’юктуру), 

починаючи з науково-навчальної бази – ВНЗ, що навчають майбутніх 

фахівців та закінчуючи отримання місця роботи на індустріальних 

підприємствах, що шукають робочу силу під впливом політичних процесів та 

змін економічної кон’юктури, що складається у певний момент часу на ринку 

праці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2.1. Структурна модель ринку праці молодих інженерів* 

*Джерело: власна розробка автора 
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мають певні пріоритети, їх носії можуть ставити більш амбітні цілі, вибирати 

зпоміж пропозицій з боку працедавців.  

Така типологія може виглядати так: 

1. Топ-група – група яка найзапитуваніша на ринку праці, при пошуку 

роботи – найенергійніша, спеціалісти у вузьких та найприбутковіших 

спеціальностях. Мають високий власний запит щодо заробітної плати та 
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соціальної компоненти, характеру та умов парці. Мають доступ до 

інформаційних технологій та високий рівень соціального капіталу, 

використовують різноманітні технології пошуку роботи; 

2. Масово запитувана група – група яка має високий рівень 

запитуваності на ринку праці, мають достатній рівень енергійності, але 

використовують лише традиційні методи пошуку роботи (резюме, облік у 

службі зайнятості), спеціалісти широких спеціальностей. Запити щодо 

заробітної плати та умов праці середні, також володіють середнім рівнем 

соціального капіталу; 

3. Група без обмежень – для цієї групи характерним є середній рівень 

запитуваності на ринку праці, високий рівень енергійності при пошуку праці, 

використовують обмежені технології на ринку праці, через не дуже високий 

рівень соціального капіталу. Запити щодо заробітної плати та умов праці не 

дуже високі, в основному це молоді спеціалісти після закінчення ВНЗ, з 

вищою освітою та без досвіду праці. 

4. Група з окремими обмеженнями (за демографічними ознаками: 

стать, вік, рівень освіти та кваліфікації) – низький рівень затребуваності на 

ринку праці, невисокий рівень енергійності при пошуку роботи, низькі 

запити щодо заробітної плати, відсутність соціального капіталу, в основному 

це особи передпенсійного віку, вагітні та жінки з малими дітьми; 

5. Група з системними обмеженнями (за морально-правовими та 

фізичними ознаками) – найменш затребувана група на ринку праці, найменш 

енергійна при пошуку праці. Мають наднизькі запити щодо заробітної плати 

та соціальної компоненти, характеру та умов праці. Рівень соціального 

капіталу нульовий, в основному це маргінали, колишні в’язні, інваліди та 

розумово відстали особи. 

В українському суспільстві діють певні моральні правила щодо праці, 

тобто економічно активна особа працездатного віку повинна мати 

суб’єктивну орієнтацію на працю та високу енергійність щодо пошуку праці. 
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Ці суб’єктивні чинники детермінують поведінку на ринку праці. Також 

існують певні об’єктивні чинники які детермінують поведінку на ринку праці 

(стать, вік, рівень освіти, етнічні ознаки) і суб’єктивні, через які пошукувачі 

праці вдаються до диференційованих практик та різних стилів поведінки. За 

способом поведінки на ринку праці ми виділяємо: нормальну поведінку; 

девіантну поведінку. Таку класифікацію можна побудувати з використанням 

відомих типологічних груп Р. Мертона (конформісти, інноватори, ритуалісти, 

ретристи, бунтарі).  

Агентів соціального поля, тобто ринку праці, можна розподілити таким 

чином: активні пошукувачі (висока спрямованість на працю, значна 

енергійність її пошуку, тобто типова поведінка); пасивні пошукувачі 

(девіантна поведінка на ринку праці); «соціальники» (мають найменш високу 

направленість на працю, але дуже високу орієнтованість на гроші); «бунтарі» 

(потенційно соціально-небезпечна девіантна поведінка); «зневірені» (не 

мають ні спрямованості на працю, ні енергійності на її пошук, присутні 

суттєві обмеження). 

Важливу роль на ринку праці відіграє професійна придатність молодих 

інженерів.  

Професійна придатність агентів соціального поля – це сукупність знань, 

умінь і навичок, особистих властивостей, необхідних людині для успішного 

виконання професійних обов'язків. 

Професійна придатність може бути: 

 потенційною (ґрунтується на задатках, здібностях, фізичних і 

психічних властивостях людини); 

 реальною (складається поступово в результаті освоєння людиною 

нових знань і навичок). 

У межах кожної професії в результаті розподілу праці виділяються 

спеціальності, пов'язані з виконанням більш вузького кола функцій.  
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Кваліфікація – це ступінь професійної підготовки, яка необхідна для 

виконання даних трудових функцій. 

Розрізняють такі види кваліфікацій: 

 кваліфікацію роботи - представлена сукупністю вимог до того, хто 

повинен виконувати роботу; 

 кваліфікацію працівника – представлена сукупністю набутих 

людиною професійних якостей. 

 кваліфікація працівника визначається такими чинниками, як:  

 рівень загальних і спеціальних знань;  

 стаж роботи на даній або аналогічній посаді, необхідний для 

оволодіння професією [53, с. 214]. 

Для керівників мова йде також про рівень організаційних навичок. 

Конкретний рівень кваліфікації працівників підприємства визначається за 

допомогою тарифно-кваліфікаційних довідників (характеристик). 

Кваліфікація присвоюється спеціальною комісією на основі всебічної 

перевірки знань і досвіду даного працівника, юридично закріплюється в 

документах: дипломах, свідоцтвах тощо. 

Впровадження інновацій у діяльність підприємств, розвиток ринкових 

відносин обумовлюють зміну змісту і характеру роботи працівників, а також 

зміни в професійно-кваліфікаційному складі персоналу. Науково-технічний 

прогрес обумовлює ліквідацію вузької спеціалізації багатьох професій, 

потребує збільшення чисельності працівників вищої кваліфікації. Разом з 

тим, в сучасних умовах зростає роль спеціальних знань і умінь, зменшується 

питома вага операцій, що вимагають важкої фізичної і некваліфікованої 

праці, підвищується значення творчого підходу до роботи, креативності, 

самостійності в прийнятті рішень, ініціативності тощо. 

У результаті реінжинірингу бізнесу відбувається зміна характеристик 

робочого місця. Працівник, як учасник команди, уже не обмежується 



69 

 

 

знаннями про проведення окремої операції. Члени однієї команди поділяють 

з колегами відповідальність за досягнення загального результату. 

Стираються межі між зонами їхньої відповідальності. Кожен працівник 

перетворюється в універсального фахівця, який повинен мати більш широке 

уявлення про всі роботи, що виконуються для досягнення результату.  

Класифікаційну модель пошукувачів роботи на ринку праці інженерів 

зображено на рис. 1.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2.2. Класифікаційна модель пошукувачів на ринку праці 

інженерів* 

*Джерело: складено автором 
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Вугільна промисловість– одна із пріоритетних напрямів забезпечення 

енергетичної незалежності та безпеки держави. Водночас темпи модернізації 

і технічного переоснащення галузі є низькими. Значною мірою це 

спричинено недостатньою кваліфікацією гірничих кадрів і їх плинністю. 

Позбавлена принципу «зміни поколінь», галузь поступово втрачає свою 

наукову та робітничу еліту. Молодь не бажає пов'язувати життя з видобутком 

вугілля (майже 50–60% шахтарів у 2011р. – працівники пенсійного віку), а ті, 

хто таки здобуває гірничі професії, роблять це через менший конкурс і пільги 

при вступі до навчальних закладів. Невідповідність кадрової політики 

потребам галузі сприяє створенню дефіциту робочих місць та обумовлює 

недостатню за змістом підготовку кваліфікованих фахівців для вугільної 

промисловості. Таке становище підсилює актуальність проблеми розв’язання 

суперечності між запитами працедавців та можливостями випускників ВНЗ у 

сучасних умовах становлення інноваційної економіки та технологічних 

трансформацій. Партнерство і співпраця між визначеними суб’єктами стає 

нагальним велінням часу.  

Кадрова політика бізнес-співтовариства характеризується посиленням 

таких тенденцій як:  

 надання переваги «готовим» фахівцям з професійним стажем;  

 байдужість до статусу і профілю базової вищої освіти;  

 майже цілковита відсутність стимулів до інвестицій у людський 

капітал. Сучасний ринок праці вимагає від випускника-інженера обов’язкової 

наявності професійної та особистої компетенцій. 37,5% працедавців 

вважають, що випускник перед початком роботи повинен пройти практику в 

даній організації, 22,5% респондентів вважають, що випускнику ВНЗ досить 

переддипломної практики в будь-якій організації, а 10% – що потенційний 

співробітник повинен мати досвід роботи за фахом не менше року з умовою 

проходження практики на даному підприємстві. Це вказує на необхідність 
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здійснення комплексної, різнобічної взаємодії вузів з ринком праці, 

підприємствами. 

Програма економічних реформ на 2015–2016 роки «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» в частині 

взаємозв’язку освіти та ринку праці вказує на такі необхідні рішення, 

зокрема: узгодження кваліфікаційних характеристик, стандартів і навчальних 

програм з освітньо-кваліфікаційними вимогами робочих місць, мотивація 

працедавців до участі в підготовці навчальних програм. 

Ринок праці в 2016 році виглядав однозначно жвавіше року минулого. 

Ознаки активного росту він почав показувати вже в грудні 2015 року. 2015 

рік був роком економічної стабілізації, а 2016 рік – роком економічного 

зростання. Відповідно, це позитивно позначиться на ринку праці в Україні. 

Починаючи з червня-липня 2015 року економіка України стала 

«підніматися з колін», що відбилося в хоча і повільному, але все ж зростання 

ВВП (за даними Мінекономіки, зростання ВВП в 2016 році склало 1%). А 

значить, оживає і ринок праці, що безпосередньо залежить від стану 

економіки. 

Успішність виходу молодого фахівця на ринок праці інженерів зокрема 

і на ринок праці загалом залежить від широкого спектру його особистісних 

характеристик, цінностей та мотивацій молодих людей, а також від 

спроможності держави забезпечити належну підготовку майбутніх трудових 

ресурсів, їх працевлаштування та регулювання відносин у системі 

«працівник-працедавець». Молода робоча сила сучасної України 

сформувалася в економічних умовах, які суттєво відрізняються від 

централізованого планового господарства. Реалії ринкової економіки, з одної 

сторони, розширюють можливості молоді у виборі сфер та видів економічної 

діяльності, територіальної та професійної мобільності, впливають на її 

вимоги до робочого місця, загалом трудову ментальність. З іншої сторони, 

внаслідок відсутності примусової зайнятості, низького рівня державного 
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контролю за працевлаштуванням, зокрема розподілом молодих спеціалістів, 

відсутності соціальних програм у даній сфері, високою є незахищеність 

молодих спеціалістів на ринку праці, складною їх соціальна інтеграція, 

гостро стоять проблеми безробіття випускників ВНЗ. Вищий рівень освіти 

підвищує можливості молодої людини у пошуку робочого місця, але не 

гарантує швидкого отримання роботи і не може застрахувати від утрати 

робочого місця.  

Однією з визначальних проблем існуючої системи освіти є 

невідповідність кваліфікаційного рівня випускників ВНЗ потребам 

суспільства, динаміці його розвитку. Український соціолог О. Бірченко в 

своїх наукових публікаціях, які ґрунтуються на результатах конкретно-

соціологічних досліджень соціально-психологічної адаптації студентів до 

умов конкуренції на ринку праці, дала інтерпретацію поняття «адаптаційний 

потенціал випускника ВНЗ», розуміючи під ним рівень розвитку його 

особистісних і професійних ресурсів, що забезпечує йому успішну реалізацію 

соціально-професійного вибору [41, с. 18-19]. 

Розглядаючи теоретико-методологічні та прикладні проблеми 

формування молодіжного сегменту ринку праці В. Кравченко дає 

рекомендації щодо забезпечення його збалансованого розвитку в Україні. 

Науковець розробила та апробувала методологічні та методичні основи 

дослідження процесів інтеграції молодіжного сегменту в модель 

національного ринку праці, а також методичні засади комплексної оцінки 

зрушень у структурних характеристиках цього сегменту ринку праці у 

регіональному, галузевому та секторному розрізах [41, с. 20]. 

У своїх наукових пошуках вітчизняна соціолог Н. Шевченко досліджує 

вищу освіту як механізм формування кар’єрного ресурсу спеціаліста. Вона 

розглядає кар’єру як результат і процес активної поведінки, який сприяє 

конкурентоспроможності випускників ВНЗ перетворюється на конструктора 

способу життя молодого спеціаліста, стає інституцією, яка дає випускнику 
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навички безперервного пристосування і розвитку кар’єрного ресурсу в 

умовах конкуренції [41, с.20-21]. 

Категорія «молодий інженер» має соціологічний зміст, оскільки вона 

поєднує молодих людей, що закінчили ВНЗ технічного профілю, набули 

кваліфікацію «інженер», і намагаються працевлаштуватися за обраною 

спеціальністю або вже працюють у якості молодих спеціалістів. 

У контексті нашого дослідження продемонструємо сегмент ринку праці 

молодих інженерів на молодіжному ринку праці України (рис. 1.2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2.3. Сегментація молодіжного ринку праці* 

*Джерело:власна розробка автора на основі статистичних даних 
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що перевернута відносно піраміди попиту на працю. Її основу складає 

нечисленна категорія молоді, яка бажає у майбутньому працювати за 

важкими та непримітними (звичайними) професіями. А верхню частину 

піраміди становить численна когорта молоді, яка бажає працювати за 

яскравими та романтичними професіями. Наклавши ці обидві піраміди одна 

на одну, отримаємо сектор, де вони перетинаються. Він характеризує 

кількісні параметри збігу професійних потреб економіки з професійними 

намірами молоді та незайнятих громадян. Для осіб, які складають цей сектор, 

переважною характеристикою є задоволення працею, творче ставлення до 

виконання виробничих функцій, нарешті, високопродуктивна та добре 

оплачувана праця.  

Інструментом приведення складової тріади «хочу» в максимальну 

можливу відповідність із іншими складовими «можу» та «потрібно» є 

професійна орієнтація та професійна освіта. Оскільки професійні потреби 

суспільства, як і людини, постійно змінюються, то професійна орієнтація має 

супроводжувати особистість усе життя – від школи до виробництва, не 

припиняючись у процесі трудової діяльності. Одночасно зі змінами 

професійних потреб суспільства необхідно формувати відповідні наміри 

людей («хочу») та створювати умови для набуття необхідних професійних 

якостей («можу»). Формування психологічної готовності молоді до свідомого 

вибору професій, до праці є багатогранним і складним процесом. Перш за 

все, треба подолати стереотипне ставлення молоді до робітничих професій як 

до другорядних і низькооплачуваних. Це набуває надзвичайної ваги у зв’язку 

з посиленням дисбалансу між потребами економіки та підготовкою кадрів 

навчальними закладами. Такий дисбаланс приводить до того, що попит на 

працівників багатьох професій та спеціальностей не задовольняється, і навіть 

відчувається дефіцит інженерів-технологів, інженерів-механіків, інженерів-

електриків, інженерів-проектувальників тощо. З іншої сторони, на обліку в 

центрах зайнятості України останніми роками перебуває 20-30 тис. 
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випускників вищих навчальних закладів. Кількість молодих людей, які не 

знайшли роботу за здобутим фахом, фактично є набагато більшою. Особливо 

це стосується випускників вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів 

акредитації за спеціальностями «облік і аудит», «банківська справа», 

«правознавство», «економіка підприємництва», «педагогічна освіта».  

Етапи формування ринку праці та його особливості в Україні, стан 

зайнятості та безробіття молоді є наслідком історичних умов, які склалися у 

державі не лише протягом останнього десятиліття а й значно раніше. 

Сучасний світ стоїть на порозі глобальних змін, які позначатимуться на долі 

кожної країни, і в цих умовах успішність держави тісно пов’язана з 

розвитком її людського капіталу, складовою якого є професійний потенціал 

кожної людини та нації в цілому. Важливим чинником впливу на цей 

потенціал а також одним із важливих засобів задоволення перспективних 

потреб економіки у кваліфікованій робочій силі, є професійна орієнтація. 

Становлення професійної орієнтації як системи на державному рівні 

почалося у 2008-2009 рр. Цьому сприяло прийняття Концепції державної 

системи професійної орієнтації населення, плану заходів її реалізації та 

утворення Ради з питань професійної орієнтації населення як 

консультативно-дорадчого органу при Кабінеті Міністрів України. Протягом 

останніх років увага соціальних інституцій, покликаних здійснювати 

професійну орієнтацію різних категорій населення, приділялася найбільш 

актуальним питанням зайнятості молоді. 

В межах загального ринку праці існує окремий сегмент – ринок праці 

молодих спеціалістів. На ньому виділяються більш дрібні сегменти – ринки 

молодих інженерів, медиків, економістів, юристів тощо. Агенти цього 

сегменту, з одної сторони, мають певні соціальні переваги: вони, як правило, 

більш освічені, володіють новими професіями і технологіями, є носіями 

нового способу життя, що актуально для сучасних умов ринку. Також молоді 

спеціалісти мають окремий юридичний статус, вони є доволі мобільними, 
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легко змінюють спеціальність та місце проживання залежно від пропозиції на 

ринку праці. З іншої сторони, вони характеризуються наявністю типових 

загальних соціальних проблем, які пов’язані з «життєвим стартом», 

отриманням освіти, початком трудової діяльності, проблемами професійного 

росту. Це зумовлює специфічний, «обережний», погляд працедавців на 

молодих спеціалістів. 

Відсутність практичного досвіду цієї соціальної групи, разом з іншими 

названими проблемами, спричинює їх соціальну вразливість. Соціальна 

вразливість – це недоступність для певної категорії населення соціальних 

послуг, необхідних для нормального соціального становлення особистості, 

збереження й досягнення нею відповідного соціального статусу, життєвого 

самовизначення та продуктивного розвитку, що покладає на суспільство 

додаткові моральні й економічні обов’язки [267]. Соціальна вразливість 

молодих спеціалістів зумовлена низкою обставин. В першу чергу працедавці, 

незалежно від сектору економіки, висувають типову вимогу до претендентів 

на вакантні посади – досвід роботи. Керівники держустанов вимагають 

наявність стажу державної служби (здебільшого – 3 роки), чи, як виняток, 

стажу роботи за фахом [59, с. 21-22]. Таким чином, ринки молодих 

спеціалістів потребують розробки певних соціальних технологій, 

орієнтованих на гармонізацію попиту та пропозиції. 

У кожного агента ринку праці існують «ставки» або інтереси, які вони 

намагаються задовольняти максимально, при цьому маючи мінімальні 

витрати. Найманий працівник на ринку праці намагається завжди «продати» 

себе за максимально можливу ціну, а працедавець, у свою чергу, прагне 

знизити витрати на «придбання» висококваліфікованого фахівця. З’являється 

поняття споживчої вартості робочої сили, що є об’єктом конкурентної 

боротьби на ринку праці. На ринку праці заради максимальних «виграшів» 

дехто намагається блефувати, тобто фахівці можуть навмисно замовчувати 

або завищувати деякі прогалини освіти або компетенції чи здібностей, а деякі 
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підприємства можуть не інформувати найманого працівника про повний 

перелік його обов’язків. Ці відносини у соціології П. Бурдьє описуються 

через багатомірний простір позицій, у якому будь-яка позиція, у свою чергу, 

представляє багатомірну систему координат, значення яких корелюються із 

відповідними змінними. У якості цих змінних можуть виступати різні види 

капіталу – економічного, соціального, символічного тощо. Кожен вид 

капіталу розрізняється набором суспільно значущих, або легітимізованих, 

ознак. Символічним капіталом дослідник пропонує називати престиж, 

репутацію, авторитет тощо. Згідно із запропонованою П. Бурдьє моделлю 

відносин між соціальними агентами, у субполі «ринок праці» відповідні 

відносини інституціоналізовані у стійких, визнаних соціально або 

гарантованих юридично соціальних статусах. Дослідник представляє 

кожного індивіда як носія певного капіталу, означеного не тільки його 

фінансовими можливостями, але й соціальним виміром, наприклад, престиж 

його професії, досвід, репутація, соціальний статус соціальної групи, до якої 

він належить [35, с.283]. 

Труднощі, що виникають у молодих фахівців на молодіжному ринку 

праці є дуже складними і вимагають вирішення органами державної влади. 

Ми погоджуємося з думкою І. Тарасюк, яка стверджує, що підвищення 

конкурентоспроможності молоді на ринку праці потребує [264]: 

– формування державної молодіжної політики з урахуванням 

інформації щодо прогнозу пропозиції робочої сили згідно з потребами 

працедавців;  

– розвитку підприємництва, малого та середнього бізнесу, що 

забезпечить створення нових робочих місць; 

– формування навичок праці з урахуванням вимог її наукової 

організації, підвищення науково-технічних якостей працівника;  

– активізації процесів надання інформації щодо перспектив 

професійного росту молоді, заохочення її до активного пошуку роботи;  
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– реформування системи освіти: створення дієвої та ефективної 

системи безперервного навчання, залучення до створення навчальних 

програм працедавців, створення у вищих навчальних закладах підрозділів із 

працевлаштування своїх випускників;  

– через засоби масової інформації, молодіжні організації потрібно 

посилити мотивацію молоді до продуктивної легальної зайнятості, що 

відіграє важливу роль у розвитку України. 

Новизна підходу П. Бурдьє полягає у визначенні взаємин соціального 

та фізичного простору, а також при описуванні внутрішньої будови першого. 

Фізичний простір надзвичайно пов'язаний із соціальним простором, він є 

його відображенням, вираженням соціального простору ззовні. Соціальний 

простір – це не певна система координат, щодо якої розташовуються наявні 

соціальні суб’єкти – це одночасно й розташування цих суб’єктів у реальному 

просторі. Дистанція між суб’єктами у соціальному просторі не тільки 

соціальна, але й фізична. Перетинання соціального та фізичного просторів 

проте не припускає однозначності їхніх відносин. Соціальний простір постає 

перед нами одночасно у сукупності своїх «символічних» та «фізичних» 

вимірів. Вони накладаються один на один, взаємно перетинаються. Їх 

розподіл можна виконати тільки аналітично, оскільки ті самі «зрізи» 

символічного, соціального простору можна представити у різних один від 

одного місцях простору фізичного. І навпаки далекі місця соціального 

простору можуть бути близькими фізично. Тому що соціальна дистанція між 

агентами взаємодії побудована на принципах відмінностей, для агента 

важливо не тільки відчувати ці відмінності, але й визнавати їх суттєвими в 

соціальному просторі [35, с. 74]. 

Таким чином, соціальну історію та риси групи, до якої належить 

індивід, можна розуміти як певний багаж, що впливає на його позиції на 

ринку праці. Ринок праці крізь призму методології Бурдьє постає не як 

мережа економічних чи соціальних відносин, а як певного роду набір 
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практик, властивих тим або іншим соціальним групам. Предметом нашого 

дослідження стає поведінка молодих спеціалістів технічного профілю на 

ринку праці України  та особливості їх працевлаштування після закінчення 

ВНЗ. 
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Висновки до розділу 1 

 

У першому розділі дисертаційного дослідження ми розглянули історію 

та основні напрямки дослідження ринку праці в цілому та ринку праці 

молодих спеціалістів, зокрема. Також окреслено концептуальну модель 

дослідження ринку праці молодих спеціалістів, використавши теорію 

соціального поля П. Бурдьє, запропоновано визначення ринок праці молодих 

спеціалістів та соціалізація особистості на ринку праці молодих фахівців 

технічного профілю. 

Соціологічний підхід потребує пошуку сучасної інтерпретації поняття 

ринку праці та ринку праці молодих випускників як окремого його сегменту, 

яка полягатиме у поєднанні розглянутих вище підходів, виокремленні 

актуальних для сучасного ринку праці аспектів та виявленні специфічних для 

сьогодення чинників, які здійснюють вплив на ринок праці молодих 

спеціалістів.  

Ринок праці створювався, розвивався з створенням і розвитком 

капіталістичного способу виробництва й відповідних йому виробничих 

відносин. Його регулювання також пройшло етапи створення і еволюції.  

Перший етап – охоплював два періоди розвитку капіталізму в промисловості 

– просту кооперацію праці і мануфактуру. На зміну феодальній залежності 

приходить не менш жорстка економічна залежність. Працівники були 

неорганізованою масою конкуруючою між собою. Другий етап розвитку 

ринку праці бере початок у період першої промислової революції, сутність 

якої була в переході від мануфактурного виробництва до машинного. 

Промисловий переворот почався у Великій Британії і проходив у 60-х роках 

ХVІІІ – першій четверті ХІХ ст. Потім у різний час промислові перевороти 

відбувалися у США, Франції, Німеччині, Італії, Японії. Третій етап припадає 

на 1930-1950 рр. Почавшись після Великої економічної депресії, він триває 
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до початку бурхливого розвитку науки і техніки. Четвертий етап розвитку 

ринку праці в країнах розвиненої економіки почався у другій половині ХХ ст. 

На цьому етапі відбувається науково-технічна революція, перехід 

індустріально розвинених країн до стадії постіндустріального розвитку. Для 

еволюції ринку праці на цьому етапі характерною рисою стає поєднання 

високої заробітної плати із соціальним захистом людини не тільки у сфері 

праці, а й у випадку виходу на пенсію. Головна тенденція розвитку ринку 

праці стала висока тривалість загальноосвітньої і професійної підготовки 

працівників. П’ятий етап – починається з кінця ХХ ст., це етап глобалізації 

економіки, яка не має аналогів за ступенем впливу на ринок праці, за всю 

життєдіяльність людства. Великий капітал став мобільнішим: у разі 

неможливості домовитися з працівниками щодо зниження оплати праці і 

послаблення соціальних гарантій для них використовуються різні засоби, 

зокрема переведення виробництва в інші країни , застосовує гнучкі форми 

зайнятості з послабленням стандартів щодо оплати праці, її охорони та 

режиму тощо. 

Можна констатувати, що немає однозначного поняття ринку праці. 

Економісти, соціологи, юристи вкладають в це поняття дещо відмінний зміст.  

Згідно із завданнями нашого дослідження ми будемо розглядати ринок 

праці як систему соціально-трудових відносин, які складаються між 

найманими працівниками – носіями і продавцями робочої сили, та 

працедавцями – покупцями робочої сили, власниками засобів виробництва, 

що здійснюються на вартісній основі, забезпечують потреби перших у 

реалізації їх здібностей до праці як джерела засобів задоволення власних 

потреб, і  попит других на професійні кадри для вакантних робочих місць.  

Ринок праці молодих спеціалістів – це комплекс соціально-

економічних відносин, суб'єктами яких виступають, по-перше, випускники 

ВНЗ – спеціалісти у різних галузях господарства, як фахово підготовлена 

частина молоді; по-друге, підприємства, як місце затребуваності отриманих 
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професійних знань, умінь і навичок молодих спеціалістів; по-третє, держава, 

як посередник трудових відносин, гарант дотримання трудових зобов'язань 

сторін і соціальної захищеності суб'єктів цього ринку. 

Ринок праці молодих інженерів – це підсистема ринку праці молодих 

спеціалістів, яка охоплює відносини випускника технічного ВНЗ, як 

пошукувача роботи, і його потенційного працедавця – пошукувача найманих 

працівників інженерних спеціальностей. Відповідно до чинного 

законодавства до молодих спеціалістів належать випускники державних 

вищих навчальних закладів і професійно-технічних училищ, потреба в яких 

визначена державним замовленням [189; 190]. 

Концептуальна модель дослідження ринку праці молодих спеціалістів 

базується на теорії соціального поля П’єра Бурдьє. Ця теорія є певним чином 

«комплементарною» для аналізу та моделювання такого явища як ринок 

праці.  

В центрі нашої дослідницької моделі будуть: 

 випускники ВНЗ технічного профілю 

 працедавці, зацікавлені у висококваліфікованих кадрах 

 посередники (агентства з найму, державна служба зайнятості) і 

відповідні групи контрагентів. 

Науково-навчальною базою, яка формує професійні знання, навички, 

світогляд майбутніх спеціалістів є ВНЗ. Після закінчення навчання. 

випускники потрапляють на ринок праці, де мають продемонструвати вже 

отримані знання та навички потенційним працедавцям. Чим вищим рівнем 

конкурентоспроможності будуть володіти молоді спеціалісти, тим на вищу 

посаду або кращі умови праці вони можуть претендувати. 

На ринок праці молодих інженерів впливає: 

 Економічна кон’юнктура на ринку (співвідношення попиту на 

молодих інженерів зі сторони працедавців до пропозиції, яку складають 

молоді інженери).  
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 Політичні процеси (державна політика щодо оновлення, 

модернізації вітчизняних промислових підприємств, державне замовлення на 

молодих спеціалістів). 

 Стан розвитку індустріальної системи (розвиток економіки, 

відкриття індустріальних, технологічних парків, вдосконалення підходу до 

управління підприємств національного промислового комплексу). 

Пропонована модель описує процес формування попиту та пропозиції 

на молодих інженерів на ринку праці (ринковукон’юктуру), починаючи з 

науково-навчальної бази – ВНЗ, що навчають майбутніх фахівців та 

закінчуючи отримання місця роботи на індустріальних підприємствах, що 

шукають робочу силу під впливом політичних процесів та змін економічної 

кон’юктури, що складається у певний момент часу на ринку праці. 

Що стосується мотивацій вибору професії або праці, то і сьогодні під 

час пошуку праці або при виборі професії вагоме значення має престиж, але 

вже в більшій мірі, ніж раніше, поняття престижу та матеріального достатку 

ототожнюються. Слід зазначити, що уявлення про престиж певних 

спеціальностей формується на застарілих упереджених судженнях, 

наприклад: юристи завжди мають високу заробітну плату, лікарі завжди 

забезпечені, диктори та співаки отримують гроші легко, бухгалтер завжди 

знайде собі роботу тощо. Вибір професій з цієї точки зору протягом 

тривалого часу призвів до дисбалансу на ринку праці – пересичення ринку 

праці спеціалістами одних профілів та нестачі спеціалістів з багатьох інших, 

в тому числі й інженерно – технічного, що також впливає на актуальність 

дослідження адаптованості до ринку праці молодих спеціалістів інженерно – 

технічного профілю.  

Враховуючи завдання даного дослідження, варто також звернути увагу 

на те, що поняття ринку праці тісно перетинаються із рівнем підготовки 

молодих спеціалістів: з точки зору різних теоретичних підходів, пошукувачі 

роботи пропонують на ринку праці свою трудову діяльність як товар, 
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впевненість у якості якого без досвіду роботи визначається лише 

впевненістю у якості отриманих професійних знаньпротягом навчання. 

Об’єктивна оцінка рівня підготовки молодих спеціалістів інженерно-

технічного профілю видається доцільною через те, що у широких масах 

сьогодення ці професії не вважаються престижними, що могло призвести до 

зниження власної активності в процесі отримання професійної освіти, що 

накладаються на системні проблеми в здійсненні освітнього процесу 

(застарілі програми навчання, брак молодих кваліфікованих викладачів-

практиків, переобтяженість теоретичним та брак практичних знань та вмінь), 

якості освіти. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗАСОБАМИ 

ЕМПІРИЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ 

 

У другому розділі дисертаційного дослідження за допомогою 

емпіричного дослідження, розглянемо настрої та очікування студентів – 

випускників технічного ВНЗ щодо майбутнього працевлаштування та долю 

молодих інженерів на ринку праці України. Проблематика 

експериментальної частини дослідження полягала у необхідності мати 

достовірні соціологічні дані щодо налаштування випускників ВНЗ на пошук 

роботи за спеціальністю та їх поведінку на ринку праці у якості молодих 

інженерів. Емпіричні дані одночасно дають певні підстави для авторської 

розробки моделі ефективного працевлаштування. 

Методологічну складову дослідження становила розроблена анкета для 

з’ясування  настроїв та очікувань студентів – випускників технічного ВНЗ 

щодо майбутнього працевлаштування та поведінки випускників НТУ «ХПІ» 

на ринку праці. Методичну складову дослідження становили масове анкетне 

опитування, відсотковий аналіз, математико-статистичний аналіз даних в 

комп’ютерному пакеті SPSS (версія 16.0), порівняльний аналіз та 

кореляційний аналіз. 

Емпіричне дослідження включало два етапи. Для кожного етапу 

розроблено програму дослідження (див. Додаток А). 

На першому етапі за формалізованою анкетою було опитано 250 осіб, 

котрі навчаються на останньому курсі університету технічного профілю. 

Серед них 79 жінок (що складає 31,6% опитуваних) та 171 чоловік (що 

складає 68,4% опитуваних). У анкету було включено 24 запитання, які 

торкалися кількох актуальних аспектів з точки зору підсумків навчання та 

готовності до професійної діяльності і пошуку роботи на ринку праці (див. 

Додаток Б). 
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Другий етап включав, по-перше, повторне опитування тих, хто брав 

участь у першому опитуванні, за формалізованим опитувальником, по-друге, 

проведення низки якісних інтерв’ю з молодими інженерами щодо початку 

трудової діяльності.  

Другий етап розпочався через 1,5 року після першого опитування або 

через рік після закінчення навчального закладу. Він тривав півроку, за цей 

час нам вдалося повторно опитати 53 особи, серед яких 9 – жінок (18%) та 44 

– чоловік (82%), а також узяти 12 поглиблених інтерв’ю. Макет 

формалізованої анкети наведено у Додатку В, гайд інтерв’ю – у Додатку Д. 

Комбінація кількісного та якісного методів викликана потребою більш 

глибоко зануритися у різні аспекти пошуку роботи, мотивів респондентів, 

стратегій та тактик поведінки на ринку праці. Також було передбачено блок 

повторюваних запитань, які ставилися і перед випускниками, і перед 

молодими інженерами без змін їх формулювань та шкал для питань 

закритого типу. 

 

2.1. Настрої та очікування студентів – випускників технічного ВНЗ 

щодо майбутнього працевлаштування 

 

Окреслені у попередніх підрозділах теоретико-методологічні основи 

дослідження ринку праці та зроблені висновки потребують емпіричного 

підтвердження. Таким чином, з метою виявлення впливу університетської 

освіти на адаптованість молодих спеціалістів до умов ринку праці здійснено 

аналіз та дослідження мотиваційних очікувань студентської молоді щодо 

майбутнього працевлаштування. Отримані в результаті аналізу висновки 

слугуватимуть базисом для практичних рекомендацій щодо оптимізації 

працевлаштування молодих інженерів. 

Відповідно до поставлених в дисертаційній роботі завдань, здійснено 

аналіз поведінки студентів – випускників технічних ВНЗ і молодих 
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інженерів, їх дій на ринку праці. Дослідження передбачало порівняння 

суджень респондентів стосовно рівня отриманих знань з двох позицій: як 

студентів останнього курсу і як фахівців, які мають практичний досвід. 

Висунуто гіпотезу про те, що більшість опитаних незадоволені отриманим 

рівнем освіти та не вірять у реалізацію їх професійних домагань. 

Актуальність представленого емпіричного дослідження зумовлена не лише 

внутрішньою логікою дисертаційного дослідження, але й недостатністю 

подібних досліджень у вітчизняних наукових колах за останні декілька років. 

Представлене дослідження, яке охоплювало студентів-випускників 

ВНЗ передбачало вирішення наступних завдань: 

1. Дослідити задоволеність випускників університету технічного 

профілю обраною навчальною спеціальністю. 

2. Виявити їх думку про рівень отриманої освіти за спеціальністю. 

3. З’ясувати професійні плани випускників університету технічного 

профілю. 

4. Дослідити еміграційні настрої досліджуваних випускників 

університету. 

В межах вирішення першого поставленого завдання для оцінки рівня 

задоволення випускників обраною спеціальністю, респондентам було 

запропоновано відповісти на питання: «Чи обрали бВи сьогодні вступ до 

НТУ ХПІ з позиції сьогодення?». Жоден з респондентів не поставив свій 

вибір принципово під сумнів.Відповідь «так» обрали 1,6% респондентів; 

98,4 % – «скоріше так» (табл. 2.1.1). 

На запитання «Чи вважаєте Ви, що інженерно-технічний профіль є 

Вашим професійним покликанням в житті?» лише 1,6% студентів повністю 

впевнені в цьому. Більшість респондентів (78,4%) обрали відповідь «скоріше 

так», бо в них ще залишаються сумніви в своєму виборі через брак 

практичного досвіду та роботи за фахом. Лише 20 % респондентів не 

вважають інженерний фах своїм покликанням. 
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Таблиця 2.1.1  

Розподіл респондентів за основними соціальними 

характеристиками 

Стать 

Чоловіча 68,4% 

Жіноча 31,6% 

Сімейний стан 

Не одружений (на) 98,4% 

Одружений (на) 1,6% 

Факультет 

Інженер-механік 8% 

Інженер-енергетик 34% 

ІТ-спеціаліст 48% 

Матеріальне становище 

Грошей не вистачає навіть на продукти харчування 15,6% 

На продукти  вистачає, але необхідні побутові речі купувати 

скрутно 
18,8% 

Вистачає на їжу і одяг, але купувати речі тривалого 

користування важко 
10,4% 

Грошима забезпечений 7,6% 

Я ні в чому собі не відмовляю 47,6% 

Джерело: розроблено автором за даними дослідження 

 

Цікавими виявилися результати стосовно задоволення випускників 

обраною навчальною спеціальністю та факультетом. Більш як чверть 

опитаних «повністю задоволені» спеціальністю та факультетом (27,2%), 

«скоріше задоволені» виявились 61,2% опитаних і лише 11,6% «цілком не 

задоволені». 
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На основі результатів дослідження по даному блоку питань можна 

зробити висновок, що в цілому респонденти задоволені своїм вибором 

спеціальності та вважають інженерно-технічний профіль своїм покликанням.  

Респондентам пропонувалося оцінити їх готовність до практичної 

діяльності з обраної спеціальності. Варто зазначити, що 9,6% оцінили свою 

готовність як «максимальну»; 72,8% – «готовність добра за основними 

професійними компонентами»; 10,8% – «готовність є лише за деякими 

компонентами, але багато пробілів»; 6,8% – вважають свою готовність 

слабкою за більшістю компонентів. Жоден з опитуваних не вважає себе 

зовсім не готовим до практичної діяльності за фахом. 

Щодо готовності респондентів працювати після закінчення ВНЗ за 

обраним фахом, то відповідь «так» обрало 6,8%, «скоріше так» - 83,2%, 

«скоріше ні» - 8,4%, «ні» - лише 1,6%.  

Наступним завданням було виявити думку респондентів стосовно рівня 

отриманої освіти за спеціальністю. Рівень освіти оцінювався за такими 

показниками: теоретична, практична та психологічна підготовка, 

управлінські якості, знання, економічні, підготовка для роботи в програмах 

Scad Office, Axis Vm і Staad Pro, знання розрахункових систем та методів, 

іноземна мова.  

Випускники досить високо оцінили рівень теоретичної підготовки, 

46,8% зазначили, що «задоволені повністю», ще 33,6% – «задоволені 

частково», і лише 2,8% відчувають себе «не задоволеними», а 16,8% не 

змогли відповісти.Таким чином, більшість респондентів вважають, що 

отримали достатню теоретичну базу для роботи за обраною спеціальністю. 

Що стосується практичної підготовки, ситуація прямо протилежна. Лише 

1,6% респондентів «задоволені частково», а 98,4% «не задоволені « взагалі. 

Рівень задоволеності практичними знаннями суттєво впливає на бажання та 

намір студентів працювати за фахом, а також знижує їх конкурентну 

спроможність серед молодих спеціалістів.  
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Рівень задоволеності студентів теоретичною, практичною та 

психологічною підготовкою в ВНЗ наведений на рис. 2.1.1.  

 

Рис. 2.1.1. Рівень задоволеності студентів теоретичною, 

практичною та психологічною підготовкою в ВНЗ* 

*Джерело:розроблено на основі результатів дослідження 

 

Випускникам було відносно «важко відповісти» на питання  стосовно 

задоволення їх управлінськими якостями і навичками – даний пункт обрали 

38,4%. 14,8% випускників «задоволені повністю», 46% «задоволені 

частково», а 0,8% «повністю не задоволені» своїми управлінськими якостями 

та знаннями.  

Що стосується економічних знань, 56,4% респондентів «задоволені 

повністю», а 43,6% лише «частково задоволені». 

Знаннями щодо розрахункових систем та методів всі респонденти 

«задоволені повністю» (рис. 2.1.2).  
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Рис. 2.1.2. Рівень задоволеності студентів економічними знаннями 

розрахункових систем, управлінськими якостями* 

*Джерело:розроблено на основі результатів дослідження 

 

Високо оцінили підготовку для роботи в програмі Scad Office – 86 % 

«задоволені повністю», ще 14 % – «частково задоволені». Аналогічним 

чином думки респондентів розподілилися під час відповіді на питання про 

програми Axis Vm і Staad Pro: 81,2 % респондентів «задоволені повністю», 

ще 18,8 % «частково задоволені». Знаннями з іноземної мови 51,6 % 

випускників «задоволені повністю», ще 48,4 % – «частково задоволені».  

Проаналізувавши отримані дані, можна зробити висновок, що 

більшість студентів задоволені рівнем отриманої освіти та підготовки. Проте, 

респонденти не задоволені  практичним аспектом освіти, оскільки робота з 

інженерно-технічної спеціальності потребує висококваліфікованої 

практичної підготовки, для студентів цей аспект є дуже важливим для 

отримання гідної роботи. Без такої підготовки вони почуваються невпевнено 

на ринку праці і це може спонукати їх шукати роботу не за фахом.  
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Рівень задоволеності студентів підготовкою для роботи в програмах 

Scad Office, Axis Vm і Staad Pro, знання іноземної мови наведено на рис. 

2.1.3. 

 

Рис. 2.1.3. Рівень задоволеності студентів підготовкою для роботи в 

програмах Scad Office, Axis Vm і Staad Pro, знання іноземної мови* 

*Джерело:розроблено на основі результатів дослідження 

 

Відповідно до того як випускники оцінили рівень отриманої освіти 

варто проаналізувати їх успішність. «Переважно на відмінно» навчаються 

21,6% опитаних студентів; «на відмінно та добре» – 33,6%; «переважно на 

добре» – 44,8%.  

Наступний блок питань був спрямований на виявлення професійних 

планів випускників після отримання відповідної кваліфікації. Жоден з 250 

опитуваних не має у планах відкрити власну справу. Це можна пояснити 

кількома причинами: специфіка отриманої спеціальності, відсутність 

бажання нести відповідальність, відсутність вміння керувати та лідерських 

задатків, матеріальна неспроможність (відсутність стартового капіталу), 

низька самооцінка (відсутність віри в свої сили) тощо.  
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Цікавими виявились результати стосовно можливості одержання 

випускниками другої освіти. 0,8 % опитаних вважають за потрібне мати 

другу вищу освіту;15,2 % вважають, що мати другу вищу освіту не 

завадить;9,2 % притримуються думки, що друга вища освіта не потрібна;73,6 

% ще не вирішили чи будуть отримувати другу вищу освіту.  

Підсумовуючи дані результати доцільно наголосити, що студенти 

останнього курсу (особливо якщо вони не працюють) часто опиняються в 

ситуації невизначеності стосовно подальшого навчання через те, що, 

фактично, в цих осіб ще немає першої освіти, цей етап ще не пройдений, 

тому питання стосовно другої освіти у більшості студентів – випускників 

залишається відкритим. 

Порівнюючи з попередніми даними щодо працевлаштування студентів, 

такий великий відсоток невизначних можна пояснити, що більшість 

випускників зараз тільки починають шукати роботу і їм важко оцінити 

ситуацію на ринку праці з їх спеціальності. Хоча студенти мають 

оптимістичні настрої та сподівання щодо пошуку гідної роботи.  

Доволі інформативними виявились результати дослідження стосовно 

джерела пошуку студентами майбутньої роботи. Більшість опитуваних 

майбутніх здобувачів місця працевлаштування – 30% сподіваються знайти 

роботу через повідомлення ЗМІ та спеціальні рекламні видання; 27,2% 

опитуваних бачать найбільше шансів знайти роботу через Інтернет; до 

центру зайнятості звернуться 40,4 % осіб; шукатимуть допомоги в пошуках у 

батьків, родичів, знайомих 2,4 %.  

ЗМІ, спеціальні рекламні видання та Інтернет, завдяки доступності та 

охопленню широкого спектру ринку праці, ці ресурси значно вірогідніше за 

інші дають змогу працевлаштуватись. Однак, вузькоспеціалізовані вакансії 

можна також знайти звернувшись до центрів зайнятості, які співпрацюють з 

великим заводами, підприємствами та компаніями. Це значно підвищить 

ймовірність знайти роботу, яка задовольнятиме висунуті вимоги. 
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Досліджуючи еміграційні настрої опитуваних випускників 

університету, одержано наступні результати: 20% обрали впевнену відповідь 

«так», тобто вони планують активно шукати роботу за кордоном; 15,2%  – 

«скоріше так»; 63,2 % – «скоріше ні»; 1,6 % – «ні».  

Враховуючи дані, отримані за 6 варіантом відповіді даного пункту 

(після отримання диплому планую виїхати за кордон та влаштуватися на 

роботу за ситуацією), порівнюємо: 34,4% опитуваних планують виїхати за 

кордон у пошуках роботи, при цьому 20% опитуваних мають твердий намір 

шукати роботу за кордоном, а 15,2% розглядають такий варіант як найбільш 

вірогідний для себе. Отже, можемо зробити висновок, що більше третини 

опитаних студентів інженерно-технічного профілю воліють шукати роботу 

на ринку праці за кордоном. Вони припускають, що виїхавши за кордон вони 

матимуть більше шансів працевлаштуватися на таких умовах, яких вони 

прагнуть. 

В наступному блоці питань було виявлено ким студенти бачать себе у 

майбутньому та на яку заробітну плату вони розраховують на початку 

кар’єри.  

Рівень заробітної плати на яку розраховують студенти на початку своєї 

кар’єри становить – до 2000 грн. обрали 9,6% опитаних, від 2000 до 3000 грн. 

– 90,4% опитаних.  

На основі отриманих даних був зроблений кореляційний аналіз 

основних показників дослідження. Метою даного аналізу було визначення 

існування зв’язку між основними показниками та статтю, а також питаннями 

про успішність навчання та працевлаштування студентів.  

Результати аналізу кореляційних зв’язків виявили наступне: 

 Вибір студентів вступу до НТУ ХПІ з позиції 

сьогоденнябезпосередньо залежить від рівня успішності студентів. Чим 

вищий цей рівень, тим впевненіший студент у своєму виборі.  
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 Впевненість у своєму інженерно-технічному покликанні також 

залежить від рівня успішності студентів. Чим вищий цей рівень, тим 

впевненіший студент у своєму виборі. Є залежність від працевлаштування 

студентів. Працюючі студенти вважають інженерно-технічний профіль своїм 

покликанням. Непрацюючі схильні думати інакше.  

 Задоволення випускників обраною навчальною спеціальністю та 

факультетом залежить від статі. Чоловіки більш задоволені обраною 

спеціальністю, ніж жінки. Також існує залежність відпрацевлаштування 

студентів. Більш критично оцінюють студенти, які працюють повний 

тиждень.   

 Готовність  до практичної діяльності з обраної спеціальності 

залежить від рівня успішності студентів. Чим вище цей рівень, тим вище 

студент оцінює свою готовність.Оцінка власної готовності залежить і від 

працевлаштування студентів. Більш критично себе оцінюють студенті, які 

працюють повний тиждень.   

 Готовності респондентів працювати після закінчення ВНЗ за 

обраним фахом залежить від статі. Чоловіки більше схильні працювати  за 

фахом, а ніж жінки. Також є залежність від рівня успішності студентів та від 

їх працевлаштування. Чим вище цей рівень, тим вірогідніше студент буде 

працювати за обраним фахом. Працюючі студенти більш схильні працювати 

за фахом, а ніж не працюючи взагалі.  

 Оцінка рівня отриманої освіти за спеціальністю залежить від рівня 

успішності студентів. Чим вище успішність, тим більше рівень задоволення 

отриманої освіти. Щодо рівня задоволення практичної частиною освіти, то 

всі незадоволені її рівнем дуже гарно навчаються. Працюючи студенти 

високо оцінюють рівень отриманої освіти, окрім практичних навичок.  

 Професійні плани випускників після отримання відповідної 

кваліфікації залежать від статі. Чоловіки більш схильні продовжувати 
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навчання та залишатися працювати на обраному місці, а жінки більше 

схильні не просто активно шукати роботу, а й високооплачувану роботу за 

фахом.  

 Можливості одержання випускниками другої освітизалежать від 

працевлаштування студентів. Чим нижчий рівень працевлаштування 

студентів, тим менше вони схильні бажати одержувати другу освіту.  

 Ступінь важкості пошуку першого робочого місця залежить від 

статі. Чоловіки більш оптимістично настроєні, не вважають пошук роботи 

складної справою. Жінки навпаки. Також цей показник залежить від рівня 

успішності студентів та працевлаштування. Чим вище цей рівень, тим 

простіше студентові здається пошук роботи. Така ж залежність 

спостерігається і від працевлаштування студентів.  

 Вибір джерела пошуку студентами майбутньої роботи залежать від 

статі. Чоловіки віддають перевагу ЗМІ та Інтернету. Жінки зв’язкам та 

пошуку через центри зайнятості. Спостерігається залежність від рівня 

успішності студентів та шляхів працевлаштування. Випускники з високим 

рівнем успішності обирають Інтернет та центри зайнятості як канали пошуку 

роботи. Через ЗМІ та зв’язки шукатимуть роботу студенти з оцінками 

«добре». Працюючі студенти обирають Інтернет, а непрацюючі будуть 

звертатися до центрів зайнятості.  

На основі отриманих даних можна зробити висновок, що гіпотеза про 

незадоволеність студентами рівнем освіти та зневірою у реалізацію 

професійних домагань не підтвердилася. Бо більшість студентів задоволені 

своїм вибором, вбачають своє покликання в інженерно-технічній 

спеціальності, високо оцінюють рівень отриманих знань (окрім практичної 

частини). Вони мають намір працювати за фахом, шукати високооплачувану 

роботу саме за фахом. Також є плани виїхати за кордон і там шукати роботу 

за спеціальністю.  
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Студенти оптимістично налаштовані стосовно пошуку роботи за 

фахом, своєї подальшої кар’єри та можливостей. Високо оцінюють себе як 

кваліфікованих працівників та мають намір продовжувати освіту.  

Такі дані цілком логічні та передбачувані враховуючи той факт, що 

більшість студентів тільки починають шукати роботу та не мають 

практичного досвіду. Частка тих, хто вже працює, більш вимогливо 

оцінюють себе, рівень навчання та перспективи роботи за фахом.  

Зрозуміло, що потрібне додаткове дослідження за основними 

показниками через певний проміжок часу (1-1,5 року), коли студенти 

опиняться на ринку праці, будуть вже працювати та зможуть більш реально 

оцінювати свої можливості та рівень отриманих знань.  

 

 

2.2 Поведінка випускників НТУ «ХПІ» на ринку праці за даними 

соціологічного дослідження 

 

Аналіз становища випускників на ринку праці України проводилось 

серед молодих спеціалістів з технічною спеціальністю, з метою дослідження 

їх поведінки протягом двох років після закінчення університету.  

Проведення дослідження з точки зору фахівців, що мають практичний 

досвід, передбачалонеобхідність виконання наступних завдань: 

1. З’ясувати місце молодих інженерів у сфері трудової діяльності через 

два роки після закінчення ВНЗ. 

2. Виявити частку осіб, котрі працюють не за фахом, і з’ясувати 

причини працевлаштування в іншому напрямі. 

3. Виявити частку осіб, котрі не змогли працевлаштуватись, і з’ясувати, 

з якими труднощами їм довелося зіткнутись. 

4. Визначити, наскільки складно було працевлаштуватися тим особам, 

котрі знайшли роботу за фахом. 
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5. Простежити наявність або відсутність зміни думки про отриману 

професію з плином часу (від позиції студент-випускник до позиції здобувач 

місця праці). 

6. Дослідити можливі зміни в оцінці якості отриманої освіти з точки 

зору претендента на ринку праці. 

Відсотковий аналіз даних був здійснений по кожному питанню анкети 

№2 (Додаток В), результати яких поділені на блоки питань які передбачають 

виконання завдань. 

Було висунуто гіпотезу про те, що працевлаштування випускників ВНЗ 

відбувається в складних умовах економічної кризи, що спричиняє суттєві 

труднощі у пошуках першого робочого місця. 

Перше завдання стосувалось з’ясування місця молодих інженерів у 

сфері трудової діяльності через два роки після закінчення ВНЗ. 

Відповідіреспондентів на питання «Яке Ваше місце у сфері трудової 

зайнятості на сьогодні?» розподілилися наступним чином.За обраною 

спеціальністю працюють 39,6% респондентів; працюють на інженерній 

посаді, але не за навчальною спеціальністю– 20,8%; на постійній роботі 

(повна зайнятість), але не за інженерним профілем знаходяться також 20,8% 

опитуваних; на тимчасових заробітках – 7,5 %; за контрактом на проектній 

роботі працюють 3,8%; опитуваних не працюють, а знаходяться в пошуках 

роботи – 7,5 %. Отже, можемо зробити висновок про те, що очікування 

випускників щодо майбутнього працевлаштування справдились лише 

частково. Якщо 90 % випускників мали намір працювати за фахом, то 

фактично працюють лише 60,4 %. Зрозуміло, що на працевлаштування 

молодих інженерів впливає безліч чинників, однак варто висунути гіпотезу 

про те, що досить значний відсоток випускників працюють не за фахом через 

низьку заробітну плату та обмеження в кар’єрному зростанні. Також варто 

зазначити, що значне скорочення діючих підприємств в Україні, 
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переорієнтація на сферу послуг значно вплинули на пропозицію на ринку 

праці, що також вплинуло на працевлаштування респондентів. 

Розподіл респондентів за основними соціальними характеристиками 

наведений у табл. 2.2.1. 

Таблиця 2.2.1 

Розподіл респондентів за основними соціальними 

характеристиками 

Стать 

Чоловіча 83% 

Жіноча 17% 

Сімейний стан 

Не одружений (на) 75,5% 

Одружений (на) 13,2% 

Перебуваю у цивільному шлюбі 11,3% 

Факультет 

Інженер-механік 34% 

Інженер-енергетик 37,7% 

ІТ-спеціаліст 28,3% 

Матеріальне становище 

Грошей не вистачає навіть на 

продукти харчування 
13,2% 

На продукти  вистачає, але 

необхідні побутові речі купувати 

скрутно 

43,4% 

Вистачає на їжу і одяг, але 

купувати речі тривалого 

користування важко 

20,8% 

Грошима забезпечений 20,8% 

Я ні в чому собі не відмовляю 1,9% 

Джерело:розроблено на основі результатів дослідження 
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Цікавими виявились результати опитування щодо процесу пошуку 

роботи(питання анкети «Чи було легко знайти роботу за фахом?»). За 

результатами опитування більша частка респондентів стикнулись з 

перешкодами при пошуку роботи (більшість з працюючих за фахом, 32,1% 

зазначили, що «скоріше ні, ніж так»). Варіант «скоріше так, ніж ні» обрало 

лише 17% респондентів. Жоден з опитуваних не зазначив, що легко знайшов 

роботу за фахом. На сьогодні при працевлаштуванні найбільш поширеною 

залишається проблема попереднього досвіду роботи. Вважаємо, що це є 

одним із найбільш вагомих стримуючих чинників. Керівники підприємств не 

виявляють бажання брати на роботу студентів без досвіду роботи, оскільки їх 

навчання та стажування вимагає не лише затрат часу, але й фінансових 

коштів, обсяг яких в умовах структурної кризи доволі обмежений.  

Стосовно джерел пошуку роботи, то найбільш популярними 

залишаються мережа Інтернет (37,7 %) та ЗМІ та рекламні видання (30,2 %). 

Респонденти зверталися за допомогою до батьків, друзів та знайомих (18,9%) 

та стали на облік у центр зайнятості (7,5%). Лише 5,7% використовували інші 

канали. Найбільш ефективним, на наш погляд, є саме мережа Інтернет, 

оскільки на сьогодні функціонує безліч сайтів з пропозиціями роботи. Там є 

можливість розмістити резюме на сайті для загального перегляду 

потенційними працедавцями, що значно заощаджує час на пошуки роботи. 

Як відомо, рекрутингові компанії також дуже часто використовують сайти з 

роботою для пошуку персоналу для підприємств. Вважаємо, що в найближчі 

декілька років популярність сайтів з роботою значно зросте і стане одним із 

основних каналів пошуку роботи для молодих інженерів.  

Стосовно часу, витраченого на працевлаштування, виявлено, що з 

більшість працюючих респондентів були у пошуках досить довго – 35,8% 

шукали 3-4 місяці; 18,9 % – 1-2 місяці; 7,5 % – 7-8 місяців; 3,8 % – 5-6 

місяців. Лише 3,8% осіб, працюючі за фахом зазначили, що 

працевлаштувалися практично відразу після закінчення ВНЗ. Дані результати 
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ще раз наголошують на значних проблемах, які виникають при 

працевлаштуванні після завершення ВНЗ. Тривалість пошуку роботи в часі 

залежить не лише від інтенсивності пошуку та каналів пошуку, але й від 

пропозиції на ринку праці, впливу чиннику сезонності, наявності досвіду 

роботи, тощо.  

Важливим питанням для дослідження є рівень задоволення умовами 

праці. Щодо рівня заробітної плати, то значна кількість респондентів (47,2%) 

«частково задоволені» її рівнем, «повністю задоволені» 34%, «не задоволені» 

лише 11,3%, 7,5% обрали варіант «важко відповісти».  Змістом роботи 

більшість респондентів (52,8%) «частково задоволена», збільшилася частка 

осіб, які «не задоволені» (13,2%) та лише 26,4% «повністю задоволені», 7,6 % 

обрали варіант «важко відповісти (рис. 2.2.1).  

Найбільш цікавим виявився результат стосовно задоволення графіком 

роботи. Порівну (34%) задоволених частково і не задоволений взагалі.  Це 

свідчить про те, що тенденції в напрямку перепрацювань за той самий рівень 

заробітної плати не змінюються в напрямку зниження. Все ще багато 

працедавців порушують законодавство України і встановлюють не 8-ми 

годинний робочий день, а 10-ти чи на віть 12-ти годинний.  

 

Рис. 2.2.1. Розподіл респондентів щодо рівня задоволеності умовами 

праці* 

*Джерело:розроблено на основі результатів дослідження 
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Крім того, можливістю саморозвитку та кар’єрного росту повністю 

задоволені (тобто мають перспективи) 32,1% опитуваних працюючих осіб; 

39,6% задоволені частково; 11,3% взагалі не задоволені, а 9,4% не змогли 

дати відповідь – «важко відповісти». Тобто, ступінь задоволеності своєю 

професійною кар’єрою високий у 32,1%, а 20,7% (11,3%+9,4%) перспектив у 

кар’єрному зростанні не бачать, що означає працевлаштування лише з метою 

заробітку.Серед опитаних більшість виявилась задоволеною колективом 

(73,6%) та відносинами з керівництвом (56,6%) (рис. 2.2.2). 

 

Рис. 2.2.2. Розподіл респондентів щодо рівня задоволеності умовами 

праці* 

*Джерело:розроблено на основі результатів дослідження 

 

Також зазначимо, що на початку кар’єри процес адаптації 

безпосередньо залежить від відносин у колективі та ставлення керівних осіб 

до молодих спеціалістів. Вчорашні студенти більш охоче згодні миритися із 

незручним графіком роботи, оплатою праці, яка не повністю їх влаштовує, 

ніж з напруженими відносинами між колегами. Доброзичливе ставлення 

співробітників і керівництва, мікроклімат колективу часто визначають вибір 
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місця роботи та бажання залишатися там, де особистість почуває 

психологічний комфорт. 

Для збору інформації стосовно оплати праці працюючих молодих 

спеціалістів ставилося питання «Яка Ваша заробітна плата за основним 

місцем роботи?». На момент проведення опитування з 92,5% працюючих 22,4 

% – найбільша частка – отримували зарплату до 1500 грн.; від 1500 до 2000 

грн. заробляли 13,2%; від 2000 до 2500 грн. – 26,4%; від 2500 до 3000 грн. 

отримували за свою працю 18,9%; 11,3 % – 3500 – 4000грн.. Нажаль; ніхто з 

опитуваних молодих спеціалістів на момент опитування не заробляв більше 

4000грн. Зважаючи на одержані результати, можна з впевненістю зазначити, 

що інженерний фах низькооплачуваний і цілком зрозуміло, що частина 

випускників навіть не намагались шукати роботу за фахом.  

Якщо порівнювати з амбіціями стосовно зарплати студентів останнього 

курсу, то вони розраховували на зарплату до 2000 грн. (9,6%) та від 2000 до 

3000 грн (90,4%). Їх сподівання частково справдилися. 45,3% працюючих 

отримують зарплату від 2000 до 3000 грн.  Більшість же (35,8%) отримує 

значно менше – до 2000 грн.  

Чинник заробітної плати є надзвичайно важливим. Припускаємо, що 

працюючі за фахом спеціалісти з низькою заробітною платою можуть з 

метою підвищення рівня життя змінити фах та переорієнтуватися на інші 

спеціальності. 

Задля визначення осіб, котрі не змогли працевлаштуватись, і з’ясувати, 

з якими труднощами їм довелося зіткнутись респондентам були задані 

питання, що стосувалися не працюючих осіб. На питання «З якої причини Ви 

не працюєте?» 75% осіб зазначили, що їх не влаштували ті варіанти, які їм 

пропонували, а 25% відмітили, що їх фінансово забезпечують батьки 

(чоловік/дружина).  



104 

 

 

Про наполегливість у пошуках роботи 50% респондентів зазначили, що 

вони шукають роботу наполегливо і постійно, а 50 % – наполегливо, але не 

систематично. 

У наступному блоці була низка питань про ситуацію на ринку праці з 

точки зору опитуваних, які закінчили ВНЗ та пройшли етап пошуку роботи 

(або шукали роботу на момент опитування).Результати відповідей 

респондентів на питання«Наскільки на Вашу думку є високою або низькою 

конкуренція на ринку праці за обраною Вами спеціальністю?» – 

відображають суб’єктивну думку здобувачів роботи про затребуваність їх 

спеціальності. В результаті опитування виявлено, що за обраною 

спеціальністю конкуренцію вважають високою 20,8%; 47,2% осіб відповіли, 

що «скоріше висока, ніж низька»; 7,5% не змогли визначити рівень 

конкуренції – «важко відповісти»; 22,6% зазначили, що вони відчули скоріше 

низьку, ніж високу конкуренцію, лише 1,9% визначили конкуренцію 

низькою. В даному аспекті варто наголосити, що серед інженерів на сьогодні 

не надто висока конкуренція через низький рівень популярності 

спеціальності серед абітурієнтів. Більш високий рівень конкуренції 

спостерігається серед ІТ-спеціалістів, фінансистів, економістів та юристів, 

що свідчить про деформованість ринку праці в напрямку певних 

спеціальностей. 

Слід зазначити, що поняття «конкуренція» може розумітися по-різному 

через особистісні характеристики опитуваних або за певних обставин. 

Наприклад, в тому випадку, коли молодий спеціаліст впевнений у своєму 

професійному рівні, він може не бачити собі конкурентів (або бачити їх 

мало) і вважати конкуренцію на ринку праці низькою. У випадку, коли 

пошук роботи здійснювався з чиєюсь допомогою, і опитуваний не зустрів 

перешкод у пошуках роботи, він також вважатиме конкуренцію низькою або 

відсутньою. Однак, в тих випадках, коли на ринку праці опиняється велика 

кількість спеціалістів одного фаху (що може статися з кількох причин: 
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«мода» на професію, доступність у здобутті професії, незатребуваність фаху 

в країні через економічний стан тощо), вільних вакансій буде мало, а шукачі 

роботи будуть відчувати високу конкуренцію. 

Наступне питання стосовно того, чи багато вакансій молоді спеціалісти 

зустрічали при пошуку роботи за своєю спеціальністю, доповнює дані, 

отримані за пунктом 15 і дає змогу докладніше з’ясувати розуміння поняття 

«конкуренція» опитуваними. 22,6% зазначили, що при пошуку роботи 

зустрічали доволі багато вакансій за своєю спеціальністю; 3,8% – обмаль; 

52,4% – певну кількість; 1,9% зовсім не зустрічали вакансій за своєю 

спеціальністю. 

У підсумку зазначимо, що порівнюючи результати за вищенаведеними 

завданнями, бачимо, що за обраною спеціальністю більшість випускників 

ВНЗ зустріли певну кількість вакансій, при чому більшість з опитуваних 

назвали конкуренцію на ринку праці високою або скоріше високою. Це може 

свідчити про високі вимоги до спеціалістів або про значну кількість 

здобувачів роботи цієї ж професії (потреба на ринку праці значно менша, ніж 

не працевлаштованих осіб обраної спеціальності). 

Важливою частиною дослідження було простежити наявність або 

відсутність зміни думки у спеціалістів про отриману професію з плином часу. 

За результатами опитування часто думають про те, щоб зайнятися чимось 

іншим 1,9% опитуваних осіб; змінити професію є основним бажанням у 5,7% 

осіб; іноді виникають такі думки у 34%; 18,9 % відповіли, що їх влаштовує їх 

професія.  

У порівнянні з результатами опитування студентів щодо задоволення 

обраною спеціальністю варто відзначити, що студенти мають досить високі 

очікування щодо майбутньої професії. Більше 80% вважають інженерно-

технічний профіль своїм покликанням та 90% бажає працювати за фахом. 

Однак з плином часу дані очікування суттєво змінюються. 
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Цікаві дані були отримані стосовно планів молодих спеціалістів 

продовжувати освіту в тій чи іншій формі. Було виявлено, що найбільша 

кількість серед опитуваних не має бажання продовжувати навчання – 35,8%; 

не відхиляють можливості подальшого навчання у майбутньому (не 

найближчим часом) 30,2% осіб; вивчати іноземну мову або набути певних 

спеціальних знань та навичок планують 26,4%; планують отримати другу 

вищу освіту в іншій сфері 5,7% опитуваних; лише 1,9% продовжують (або 

планують продовжувати) освіту у своїй галузі. 

На фоні даних, отриманих за результатами відповідей 

студентівостаннього курсу на питання «Чи вважаєте Ви за потрібне мати 

другу вищу освіту?», бачимо, що по закінченню навчання кількість тих осіб, 

які категорично не бажають продовжувати навчання в тій чи іншій формі, 

значно зростає: серед студентів відповідь «ні» була виявлена у 9,2% осіб, а 

серед молодих спеціалістів не бажають продовжувати навчання 35,8%. 

Натомість, продовжують (планують продовжувати) освіту в тій чи іншій 

формі 7,6% випускників ВНЗ, тоді як серед студентів бажаючих вчитися далі 

було виявлено 17,2%.  

Тобто, по закінченню ВНЗ, значно більше осіб не висловлюють 

бажання вчитися далі. Це можна пояснити низкою причин: відсутність 

потреби, відчуття, що продовження навчання не внесе кардинальних змін та 

зміна ставлення до статусу диплома про вищу освіту, психологічна втома від 

процесу навчання, матеріальна неспроможність, складні життєві обставини. 

Для аналізу думок з позиції осіб, які вже займають певне місце в сфері 

трудової діяльності, з дистанції часу респондентам було задано питання, що 

якби повернути час, чи обрали б вони сьогодні до вступу НТУ 

«ХПІ».Позитивну відповідь дали 9,4% опитуваних; 47,2 % відповіли, що 

скоріш обрали б; відповідь «скоріше ні» –37,7% осіб, не обрали б 5,7% осіб 

(рис. 2.2.3).  



107 

 

 

 

Рис. 2.2.3. Порівняльний розподіл відповідей респондентів стосовно 

вибору НТУ «ХПІ»* 

*Джерело:розроблено на основі результатів дослідження 

 

В даному аспекті також зауважимо, що серед тих, хто закінчив ВНЗ і 

має досвід пошуку роботи наявна досить висока частка (37,7%)– такихосіб, у 

котрих сумніви стосовно вибору навчального закладу переважають, тоді як 

серед студентів таких осіб виявлено не було. Проте, відсоток тих, хто 

впевнений у правильності свого вибору, значно вищий. Це свідчить про 

вдалість досвіду, отриманого на ринку праці: ті особи, які мають досвід у 

пошуках роботи, схильні проводити паралелі між результатом пошуків та 

ВНЗ, в якому вони отримали освіту (і якість освіти в ньому): складності 

викликають шкодування і навпаки. 

Також під час дослідження було проведене повторне опитування щодо 

задоволеності випускниками обраної спеціальності, фаху, одержаними 

компетенціями під час навчання з дистанції часу. Порівняння одержаних 

результатів представлено в таблиці 2.2.2. 
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Таблиця 2.2.2 

Порівняння результатів опитування щодо задоволення одержаними під 

час навчання компетенціями* 

 Студенти останнього курсу Особи, що закінчили ВНЗ 

Компетенції Задоволени

й 

повністю(%) 

Незадоволений(%

) 

Задоволени

й 

повністю(%) 

Незадоволений(%

) 

 Теоретична 

підготовка 

46,8 2,8 18,9 30,2 

 Практична 

підготовка 

0 98,4 11,3 47,2 

Психологічна 

підготовка 

30,4 5,6 13,2 43,4 

 Управлінські 

якості, знання 

14,8 0,8 7,5 43,4 

Економічні 56,4 0 17 43,4 

ScadOffice 86 0 7,5 47,2 

AxisVm, StaadPro, 

С/С++,SQL,MadLa

b 

81,2 0 11,3 47,2 

Знання 

розрахункових 

систем , методів 

100 0 9,4 49,1 

Іноземна мова 51,6 0 9,4 32,1 

*Джерело: розроблено на основі результатів дослідження 

 

Отже, у порівнянні з результатами опитування студентів було виявлено 

значні відмінності стосовно суб’єктивної оцінки спеціалістами свого рівня 

підготовки до самостійної діяльності: показники суттєво відрізняються, тому, 

в рамках даного дослідження доцільно детально розглянути критичні 

значення оцінкових суджень (задоволений повністю – не задоволений) 

студентів останнього курсу та тих, хто вже має досвід пошуку роботи за 

кожним з напрямків професійної підготовки. 

Аналізуючи дані табл. 2.3 зрозуміло наскільки менша частка осіб 

повністю задоволена рівнем підготовки за професійними напрямками серед 

тих, хто закінчив ВНЗ, і оцінює себе як фахівця вже з позиції практичного 

досвіду. Ми бачимо, що серед них значно більша частка таких, які рівнем 
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підготовки не задоволені. Отже, більшість опитуваних з позиції студентів 

повністю задоволені своїм рівнем професійної підготовки, але, оцінюючи 

його з позиції практичного досвіду, вони приходять до висновку, що значно 

незадоволені отриманим рівнем освіти.   

Надзвичайно важливо в аспекті заключного завдання було дослідити 

можливі зміни в оцінці якості отриманої освіти з точки зору претендента на 

ринку праці. Був зроблений порівняльний аналіз відповідей студентів та 

фахівців на питання ким вони себе бачать у майбутньому.  

Студенти останнього курсу обрали тільки такі варіанти відповіді: 

71,2% бачили себе успішним професіоналом в обраній сфері; 26% добрим 

фахівцем; 1,6% держаним службовцем та 1,2% підприємцем.  

З позиції практичного досвіду, займаючи певне місце у сфері трудової 

діяльності, колишні студенти бачать себе інакше: успішним професіоналом 

за обраним напрямом – 41,5%; добрим фахівцем (але не обов’язково за 

обраним фахом у ВНЗ) – 7,5%; підприємцем, який використовує вищу освіту 

в цілях власного бізнесу бачать себе 11,3%; рядовим працівником – 5,7%; на 

посаді державного службовця, управлінця бачать себе 13,2%; вільною 

людиною, яка займається тим чим сама хоче, воліють бути 5,7% осіб; 13,2% 

зазначили, що вони не мають оптимістичних поглядів на майбутнє, все 

залежить від обставин. Варіант відповіді «Важко відповісти» обрали 1,9% 

опитуваних осіб (рис. 2.2.4). 

Отже, оцінивши свій рівень освіти у порівнянні з іншими та оцінивши 

свою кандидатуру на ринку праці як здобувача роботи, з 90,4% опитуваних 

лише 7,5% продовжують бачити себе добрим фахівцем (не обов’язково за 

обраним фахом). Проте, якщо серед студентів лише 9,6% бачили себе 

професіоналом інженерно-технічного профілю, то серед тих, хто закінчив 

ВНЗ, таких осіб 41,5%. Враховуючи дані, отримані за пунктом 12 анкети 2, де 

більшість опитуваних визнають, що не мають у планах продовжувати освіту 
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в тій чи іншій формі, можна зробити висновок, що здобувачі роботи 

дивляться у майбутнє з позиції вже отриманої спеціальності. 

 

Рис. 2.2.4. Порівняльний розподіл відповідей респондентів стосовно 

їх бачення себе у майбутньому* 

*Джерело:розроблено на основі результатів дослідження 

 

Крім того, 51% (ті особи, які обрали варіанти відповідей 3 – 8) бачать 

своє майбутнє, не пов’язуючи його з отриманим фахом, при чому з них 13,2% 

визнають, що не мають оптимістичних поглядів на майбутнє, тобто більшість 

опитуваних не вірять у реалізацію своїх професійних домагань, що повністю 

підтверджує гіпотезу даного дослідження. 

Порівняльний аналіз оцінки свого матеріального становища 

студентами та фахівцями дав такі результати. Студенти більш оптимістично 

оцінювали свій матеріальний стан. Більшість з них не мала жодних 

скрутностей з грошима (47,6%). 18,8% оцінювало своє положення як середнє. 

І лише 15,6% – як критичне.  
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Фахівці оцінюють свій рівень достатку більш критично. Тут вже 13,2% 

респондентів назвали своє матеріальне становище критичним; 43,4% 

середнім. Однаковий відсоток опитаний вважає своє становище добрим 

(20,8%). І лише 1,9% ні в чому собі не відмовляють (рис. 2.2.5).  

 

Рис. 2.2.5 Порівняльний розподіл відповідей респондентів стосовно 

їх матеріального положення* 

*Джерело:розроблено на основі результатів дослідження 

 

Такі розбіжності можна пояснити тим, що фахівці почали своє 

самостійне життя, мають сім’ю, намагаються розподіляти бюджет і 

починають усвідомлювати співвідношення понять «дохід – потреби». Також 

можна пояснити початком самостійного життя окремо від батьків без їх 

підтримки; причина може бути і не пов’язана із закінченням ВНЗ, наприклад 

– ситуація в сім’ї, економічний стан в країні, стан здоров’я тощо. 

Натомість, вдвічі вища частка тих осіб, рівень достатку яких вище 

середнього. В певної частки осіб закінчення ВНЗ та початок самостійного 

життя супроводжуються покращенням матеріального становища. 
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Стосовно сімейного стану, то серед опитуваних 75% зазначили, що 

вони не одружені, 11,3% перебувають у цивільному шлюбі і 13,2% - 

одружені. Порівнюючи з даними про сімейний стан студентів, бачимо, що 

значно зросла частка одружених (від 1,6% до 13,2%), а певна частка почала 

сімейне життя цивільним шлюбом, що пояснюється не тільки закінченням 

ВНЗ, а й готовністю брати на себе відповідальність, природною потребою до 

створення власної сім’ї, відповідним віком тощо. 

За результатами відсоткового аналізу, орієнтуючись на завдання 

дослідження, підводимо підсумок: 

 більше третини випускників університету виявили значні сумніви у 

правильності вибору обраної навчальної спеціальності, тобто, маючи досвід 

пошуку роботи, вони зробили для себе негативні висновки стосовно 

затребуваності на ринку праці спеціальностей інженерно-технічного 

профілю; 

 оцінюючи свою професійну підготовку з позиції практичного 

досвіду, випускники університету зазначають, що незадоволені отриманим 

рівнем освіти; 

 більшість опитуваних не вірять у реалізацію своїх професійних 

домагань, що підтверджує висунуту гіпотезу; 

 стосовно професійних планів, лише 3,2% студентів бажали 

продовжити навчання за фахом (магістратура, аспірантура), і 20% планували 

шукати роботу виключно за фахом; 

 більше третини опитаних студентів інженерно-технічного профілю 

надали перевагу пошуку роботи на ринку праці за кордоном. 

Опитування респондентів дали загальне уявлення про рівень 

задоволення професією, місцем праці, умовами праці, очікування щодо 

майбутньої професії. Однак, необхідним, на наш погляд, є більш ґрунтовний 

аналіз, який доцільно здійснити з допомогою проведення інтерв’ю. 
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Інтерв’ю було проведене анонімно з 12 випускниками НТУ «ХПІ» 

технічного профілю і складалося з семи запитань: 

1. Яке ваше місце у сфері трудової зайнятості на сьогодні? 

2. Якими каналами Ви користувалися при пошуку робочого місця? 

3. Чи легко було знайти роботу за Вашим фахом? 

4. Чи багато вакансій на ринку праці Ви зустрічали за своїм фахом? 

5. Якби повернути час, Ви б змінили свою професію? 

6. Чи змінилися за 2 роки Ваші погляди на свою професію, коли Ви 

отримали робоче місце за своїм фахом? 

7. Яких навичок Вам бракує, на Ваш погляд, для високоефективної 

праці? 

Отримані дані дозволили зробити наступні висновки.  

Серед респондентів семеро є ІТ-спеціалістами, а п’ятеро отримали 

освіту за фахом інженер-механік. Лише одна особа на момент проведення 

інтерв’ю мала постійне місце праці, тоді як інші знаходилися у пошуках 

роботи. 

Стосовно джерел пошуку місця працевлаштування Інтернет був 

зазначений всіма респондентами, проте 50% серед них не зверталися до 

інших ресурсів. Це можна пояснити впевненістю, що електронні ресурси 

володіють найбільш повним переліком вакансій. 3 з 12 – 25% - шукаючи 

роботу, запропонували свої кандидатури на біржі праці; 2 з 12 цікавилися 

пропозиціями, поданими у ЗМІ та оголошеннях і також 2 з 12 намагалися 

працевлаштуватися, орієнтуючись на інформацію від знайомих. 

Всі респонденти зіткнулися з труднощами у пошуках роботи і 

зазначили, що працевлаштуватися дуже важко. ІТ-спеціалісти зазначили, що 

для гідних вакансій їм бракує досвіду, бо більшість працедавців робить 

акцент саме на це. Усі інженери-механіки труднощі у працевлаштування 

пояснюють відсутністю гідних вакансій. 
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Стосовно кількості вакансій на ринку праці за отриманим фахом 

з’ясувалося, що вакансій для ІТ-спеціалістів багато, але усі ці вакансії 

супроводжуються високими вимогами і поєднуються з великою кількістю 

претендентів.  

Зовсім інша ситуація з пропозиціями для інженерів – усі вони 

зіткнулися з дуже малою кількістю вакансій за своєю спеціальністю на ринку 

праці. На фоні відсутності досвіду роботи, їм значно складніше 

працевлаштуватися, адже низька потреба на ринку праці за їх фахом на 

даному етапі перекривається наявною кількістю досвідчених спеціалістів. 

Цікаво, що, незважаючи на труднощі із працевлаштуванням, більшість  

опитуваних стверджують, що не шкодують про вибір професії. Вони бачать 

себе спеціалістами в обраній сфері, відчувають, що обраний фах є їх 

покликанням. Двоє ІТ-спеціалістів шкодують, що одразу не пішли на цю 

спеціальність. Лише один з інженерів думає так само. Всі інші бачать своє 

покликання саме в цій сфері.  

З приводу зміни поглядів на свою професію, коли Ви отримали робоче 

місце за своїм фахом? – більшість відповіли, що кардинально вони не 

змінилися. Лише додалися нюанси професії, склалася більш повна картина по 

своїй спеціальності.  

Серед навичок, яких бракує для високоефективної праці респонденти 

зазначили: 50% - відсутність досвіду роботи; 25% зазначили, що володіють 

недостатнім рівнем знань, в більшості – з іноземної мови; 25% оцінили свої 

навички як достатні, а для високоефективної праці перепоною є відсутність 

гідних вакансій, тобто проблема працевлаштування.  

У підсумку варто зазначити, що серед осіб, з якими було проведено 

інтерв’ю, більшість пояснюють труднощі у працевлаштуванні або нестачею 

певних знань, або відсутністю досвіду роботи – тобто, власними здобуттями, 

яких на даний час недостатньо. Вони критично оцінюють свої компетенції і 

відчувають себе спроможними агентами на ринку праці за умови можливості 
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саморозвитку і набуття досвіду.  25% оцінюють себе як фахівців високого 

рівня, котрі труднощі у працевлаштуванні пояснюють ситуацією на ринку 

праці – висока конкуренція та відсутність вакансій. В рамках проведеного 

інтерв’ю не досліджувалося, як саме розуміється поняття «відсутність 

вакансій» в опитуваних: як відсутність пропозицій, які б їх задовольняли, чи 

як відсутність пропозицій за даною спеціальністю взагалі; по замовчуванню 

розуміємо, що вакансії були відсутні взагалі тому, що опитувані досить довго 

не можуть працевлаштуватись за отриманою спеціальністю (2 роки після 

закінчення ВНЗ).  

Отже, респонденти орієнтовані на пошук роботи, але з власного 

досвіду усвідомлюють складність досягнення цієї мети, а бажання знайти 

гідне місце роботи за фахом витісняється бажанням працевлаштуватися 

взагалі. 

В рамках даного дослідження проводився кореляційний аналіз. Він дає 

змогу виявити наявність або відсутність залежності між величинами, якими в 

рамках даного дослідження виступають результати відповідей на запитання 

анкет студентів та осіб, котрі на момент опитування закінчили ВНЗ та 

займають певне місце у сфері діяльності. Аналіз даних проводився із 

використанням кореляційного аналізу r - Пірсона на рівні значущості р=0,05 

(див. додатки Ж.1 та Ж.2). 

Отже, було встановлено прямі кореляційні зв’язки між шкалою «Вибір 

ВНЗ» та такими шкалами: вибір фаху (r=0,35, при p≤0,05), робота за фахом 

(r=0,37, при p≤0,05), психологічна підготовка (r=0,26, при p≤0,05), 

управлінські якості (r=0,12, при p≤0,05), економічна підготовка (r=0,37, при 

p≤0,05), ScadOffice (r=0,43, при p≤0,05), AxisVm, StaadPro (r=0,41, при 

p≤0,05), знання розрахункових систем та методів (r=0,47, при p≤0,05), 

іноземна мова (r=0,37, при p≤0,05), бажання продовжувати навчання (r=0,16, 

при p≤0,05), віра у реалізацію професійних домагань (r=0,27, при p≤0,05) 

(Рис. 2.2.6. Кореляційний граф 1). 
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Це означає, що при збільшенні невдоволення вибором ВНЗ і рівнем 

освіти, отриманим у ньому, підвищується невдоволення вибором фаху, 

небажання за ним працювати та зменшується віра у реалізацію себе як 

професіонала за обраною спеціальністю, що підтверджує гіпотезу 

дослідження. Крім того, чим вище невдоволення підготовкою за 

професійними напрямками, тим вище невдоволення ВНЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.6. Кореляційний граф 1* 

*Джерело:розроблено на основі результатів дослідження 
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наслідок, вони не бачать свого професійного зростання за обраним фахом. 

Слід зазначити, що невдоволеність рівнем підготовки є суб’єктивною 
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ВНЗ. З точки ж зору осіб, які мають практичний досвід пошуку роботи і мали 

змогу порівняти себе з іншими кандидатурами на ринку праці, задоволеність 

рівнем підготовки є більш об’єктивним судженням. Здобувачі роботи, 

пройшовши ряд співбесід і почувши думку працедавців, роблять висновок 

про отриманий рівень освіти за спеціальністю на підставі вдалих чи невдалих 

пошуків роботи. В рамках даного дослідження виявлено, що більшість 

опитуваних незадоволені вибором ВНЗ, що прямо пов’язано із 

незадоволенням рівнем освіти, який вони отримали в обраному ВНЗ. 

Крім того, між шкалою «Вибір фаху» виявлено прямі кореляційні 

зв’язки зі шкалами, які висвітлюють задоволеність рівнем підготовки за 

професійними напрямками: практична підготовка (r=0,12, при p≤0,05), 

психологічна підготовка (r=0,17, при p≤0,05), економічна підготовка (r=0,19, 

при p≤0,05), ScadOffice (r=0,22, при p≤0,05), AxisVm, StaadPro (r=0,19, при 

p≤0,05), знання розрахункових систем та методів (r=0,24, при p≤0,05), 

іноземна мова (r=0,23, при p≤0,05), бажання продовжувати навчання (r=0,22, 

при p≤0,05). При цьому, виявлено обернений кореляційний зв’язок між 

шкалами «Вибір фаху» та «Бажана – отримувана зарплата» (r=-0,12, при 

p≤0,05). Це означає, що, чим більша невдоволеність рівнем підготовки за 

професійними напрямками, тим більша невдоволеність вибором фаху і тим 

на меншу заробітну плату претендують опитувані. Вважаючи себе фахівцем 

неналежного рівня, вони не наважуються претендувати на високу оплату 

праці (або їм не пропонують високої заробітної плати через низький рівень 

професіоналізму) (Рис. 2.2.7. Кореляційний граф 2) 

Отримані результати мають цілком логічне пояснення: якщо випускник 

ВНЗ не отримав підготовки за основними професійними напрямками 

належного рівня, влаштовуючись на роботу, він зустрічає обмежений вибір 

місць, куди його візьмуть працювати за фахом і на низьку ставку, що 

викликає незадоволення спеціальністю, котру він обрав при вступі до ВНЗ, і 
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впевненість, що вища освіта не надає ніяких переваг в принципі – тому 

продовження навчання і видається недоцільним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.7. Кореляційний граф 2* 

*Джерело:розроблено на основі результатів дослідження 
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(r=0,4, при p≤0,05), ScadOffice (r=0,23, при p≤0,05), AxisVm, StaadPro (r=0,36, 

при p≤0,05), знання розрахункових систем та методів (r=0,38, при p≤0,05), 

іноземна мова (r=0,45, при p≤0,05). Крім того, виявлений обернений 

кореляційний зв’язок зі шкалою, яка відображає розмір бажаної 

(отримуваної) заробітної плати (r=-0,23, при p≤0,05) (Рис. 2.2.8. 

Кореляційний граф 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.8. Кореляційний граф 3* 

*Джерело:розроблено на основі результатів дослідження 
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належного рівня підготовки за іншими провідними професійними 

напрямками і не можуть претендувати на високу заробітну плату за обраною 

(отриманою) ними спеціальністю (фахом). Отже, можна стверджувати, що 

закінчивши ВНЗ і отримавши спеціальність за обраним фахом, опитувані не є 

адаптованими до умов ринку праці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.9. Кореляційний граф 4* 

*Джерело:розроблено на основі результатів дослідження 
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p≤0,05), рівнем знання розрахункових систем та методів (r=0,43, при p≤0,05), 

рівнем володіння іноземною мовою (r=0,28, при p≤0,05), бажанням 

продовжувати навчання в тій чи іншій формі (r=0,37, при p≤0,05) (Рис. 2.2.9. 

Кореляційний граф 4). 

Тобто, чим меша віра у реалізацію професійних домагань, тим гірший 

рівень підготовки за основними професійними компетенціями. Отримані 

зв’язки в рамках даного дослідження доцільно перефразувати: при зростанні 

незадоволеності отриманим рівнем освіти в опитуваних зменшується віра у 

реалізацію себе як фахівця за інженерно – технічним профілем, що 

супроводжується збільшенням незадоволення вибором ВНЗ, обраним при 

вступі фахом, небажанням за обраним фахом працювати, а також 

небажанням продовжувати освіту в тій чи іншій формі. Враховуючи дані, 

отримані за відсотковим аналізом, про те, що більшість випускників ВНЗ 

незадоволені рівнем отриманої освіти, робимо висновок, що більшість 

опитуваних не вірять у реалізацію професійних домагань за обраним фахом. 

Отже, гіпотеза дослідження підтвердилася шляхом кореляційного аналізу. 
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Висновки до розділу 2 

 

Проведені дослідження ринку праці молодих спеціалістів з допомогою 

емпіричних методів дають змогу зробити наступні висновки: 

1.Перед українським суспільством та зокрема державою стоїть питання 

щодо створення ефективного механізму сприяння повній, продуктивній і 

вільно обраній зайнятості молодого населення. Гостро постало питання 

відсутності аналізу і прогнозу про кількість та кваліфікацію необхідних 

економіці працівників. В останні роки виник дефіцит на ринку праці фахівців 

інженерного профілю, починаючи від інженерів-проектувальників, 

конструкторів і закінчуючи керівниками технічної служби,начальниками 

виробництва. Тому на сьогодні питання з проведення комплексної державної 

політики підвищення престижу інженерно-технічних спеціальностей в 

системі ВНЗ є надзвичайно актуальним. 

Необхідність виявлення впливу університетської освіти на 

адаптованість молодих спеціалістів до умов ринку праці обумовлено 

загостренням проблеми недостатньої кількості бажаючих отримати вищу 

освіту за інженерним профілем, а також поглибленням деформованості ринку 

праці. 

Зважаючи на проведені дослідження варто наголосити, що ще під час 

вступу до ВНЗ за інженерно-технічним профілем наявна частка осіб, які не 

планують після закінчення університету працювати за отриманим фахом, що 

пояснюється бажанням лише мати диплом про вищу освіту. В нашому 

суспільстві існує стереотип, що вища освіта є запорукою працевлаштування 

навіть у тому випадку, коли молодий спеціаліст не буде претендувати на 

фахову посаду.  

На фоні нестачі фахівців інженерно-технічного профілю в державі, 

очевидно, що їх сфера діяльності не вважається престижною. Як було 
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виявлено, вона асоціюється із низькою оплатою праці і впевненістю, що 

працевлаштуватися так, щоб реалізувати свої професійні домагання, 

неможливо. Окрім цього залишається незрозумілим, чому думка про 

необхідність будь-якої вищої освіти настільки вагома, що абітурієнти 

погоджуються отримувати протягом п’яти років (можливо, платно) 

спеціальність, яка їм не цікава, і диплом, який вони не збираються 

використовувати. Ці дані є реальним підтвердженням дисбалансу в економіці 

та на ринку праці держави. 

Значний вплив на вибір випускників вищого навчального закладу 

здійснює рівень заробітної плати за інженерним профілем. Ще під час 

навчання у ВНЗ, більше третини опитаних студентів інженерно-технічного 

профілю воліють шукати роботу на ринку праці за кордоном, притримуючись 

думки, що отримана ними спеціальність в іншій країні затребувана значно 

більше і, виїхавши, вони матимуть більше шансів працевлаштуватися на 

таких умовах, яких вони прагнуть. Вони усвідомлюють, що навіть 

відстоявши свою професію на вітчизняному ринку праці, їм не вдасться 

реалізувати свої матеріальні та професійні амбіції. Це свідчить про 

занедбаність державного виробничого ринку на даному етапі. 

2. Стосовно якості освіти виявлені суттєві відмінності між думками 

студентів та випускниками ВНЗ, які мають практичний досвід: більшість 

студентів, на відміну від випускників, задоволені рівнем отриманої освіти, 

тобто, до того часу, доки опитувані не мають можливості об’єктивно 

оцінювати свій рівень підготовки, він видається їм належним. Тобто, тривала 

незатребуваність в державі фахівців інженерно-технічного профілю та 

знецінення цього фаху в цілому призвели до суттєвого погіршення якості 

підготовки фахівців. При цьому, впливове значення на ринку праці надається 

практичним знанням та досвіду роботи за фахом, які виступають гарантом 

працевлаштування. Це підтверджується отриманими під час дослідження 
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даними про те, що ці критерії впливають на рішення працедавців стосовно 

кандидатур молодих спеціалістів.  

Серед осіб, з якими було проведено інтерв’ю, більшість пояснюють 

труднощі у працевлаштуванні або нестачею певних знань, або відсутністю 

досвіду роботи – тобто, власних здобуттів, яких на даний час недостатньо. 

Вони критично оцінюють свої компетенції і відчувають себе спроможними 

агентами на ринку праці за умови можливості саморозвитку і набуття 

досвіду, а 25% оцінюють себе як фахівців високого рівня, котрі труднощі у 

працевлаштуванні пояснюють ситуацією на ринку праці – висока 

конкуренція та відсутність вакансій. В рамках проведеного інтерв’ю не 

досліджувалося, як саме розуміється поняття «відсутність вакансій» в 

опитуваних: як відсутність пропозицій, які б їх задовольняли, чи як 

відсутність пропозицій за даною спеціальністю взагалі; по замовчуванню 

розуміємо, що вакансії були відсутні взагалі тому, що опитувані досить довго 

не можуть працевлаштуватись за отриманою спеціальністю (2 роки після 

закінчення ВНЗ).  

Отже, респонденти орієнтовані на пошук роботи, але з власного 

досвіду усвідомлюють складність досягнення цієї мети, а бажання знайти 

гідне місце роботи за фахом витісняється бажанням працевлаштуватися 

взагалі.Ті особи, які закінчили ВНЗ, схиляються до думки, що при вступі 

здійснили неправильний вибір і фаху, і ВНЗ. В рамках даного дослідження не 

стояло за мету виявити причини незадоволення, але його можна пояснити 

кількома причинами: вибір був здійснений під тиском батьків або самими 

батьками; вступ до ВНЗ був чистою формальністю, лише для отримання 

диплому про вищу освіту; низький рівень підготовки у обраному ВНЗ 

відображається на задоволеності цим ВНЗ та обраним фахом; уявлення про 

обраний фах (ВНЗ) не підтвердилися на практиці. 

Незадоволення рівнем освіти, отриманої у ВНЗ, значно впливає на 

небажання працювати за обраним фахом вже з іншої сторони: якщо під час 
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навчання у ВНЗ важко судити про свій рівень підготовки, то на ринку праці 

конкурентоспроможність осіб без досвіду роботи ґрунтується саме на рівні 

отриманої освіти. І якщо він не задовольняє працедавців, випускник ВНЗ 

втрачає віру у реалізацію своїх професійних домагань і схиляється до 

пошуків вакансій в іншій сфері. 
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РОЗДІЛ 3 

ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ ІНЖЕНЕРІВ 

ЗА ОБРАНОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

 

3.1 Ситуація на ринку праці і оптимізація поведінки пошукувачів 

роботи на основі впровадження соціальної технології 

 

Одним з найбільш значущих показників сучасного стану і розвитку 

економіки будь-якої держави є ринок праці, який визначає ефективність 

проведеної державної політики, а також ступінь здійсненності програм 

працевлаштування та соціального захисту населення, зокрема молодих 

спеціалістів-випускників технічних ВНЗ. Крім цього, ринок праці виступає 

найважливішим індикатором рівня життя населення. Зайнятість і безробіття є 

ключовими макроекономічними показниками ринку праці. На їх основі 

здійснюється оцінка поточних тенденцій і перспектив розвитку економіки, 

інвестиційної привабливості країни і регіонів. Також це є важливі 

соціологічні показники стану суспільства. 

Почнемо з аналізу поточної ситуації на ринку праці України, зокрема, 

розглянемо чинники, що впливають на рівень зайнятості молодих інженерів. 

Показники рівня зайнятості і безробіття, середньої заробітної плати та 

інші є важливими макроекономічними показниками, що характеризують стан 

і розвиток економіки. Інформація про ринок праці вкрай необхідна як 

випускникам технічних ВНЗ, так і різноманітним посередникам та 

працедавцям для їх працевлаштування. Цим суб’єктам варто навчитися 

планувати свої дії у відповідності до поточної ситуації, яка є мінливою і 

може включати різновекторні тенденції [249, с.52]. 

На нашу думку, ситуація на ринку праці – це стан попиту та пропозиції 

робочої сили на ринку праці, який характеризується певними тенденціями 

щодо їх зміни за певний період. Завдяки розумінню ситуації на ринку праці, у 
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т.ч. знання чинників, які обумовлюють поточну ситуацію, молоді інженери 

випускники ВНЗ можуть більш цілеспрямовано здійснювати пошук робочого 

місця. 

Серед основних показників ринку праці, які є індикаторами корисними 

для оцінки перспектив працевлаштування, можна виокремити наступні: 

 показники попиту на робочу силу (заявлена потреба підприємств і 

організацій у працівниках на кінець звітного періоду, рівень вакантності); 

 показники пропозиції робочої сили (чисельність незайнятих, які 

шукають роботу на кінець звітного періоду, чисельність працівників, які 

підлягають вивільненню на найближчий квартал); 

 показники задоволення потреби в робочій силі (працевлаштовано 

осіб через державну службу зайнятості в середньому за місяць і в тому числі 

незайнятих, коефіцієнт працевлаштування); 

 показники співвідношення попиту і пропозиції робочої сили 

(коефіцієнт напруженості на ринку праці, коефіцієнт кон'юнктури на ринку 

праці)[212, с.80]. 

На рис. 3.1.1 відображено картину флуктації основного показника 

зайнятості – абсолютна чисельність зайнятого населення за 15 років. Ми 

бачимо, що стан зайнятості є тісно пов’язаним з економічною кон’юнктурою, 

темпами зростання або падіння ВВП країни. Світова економічна криза 2008-

2010 рр. болюче відбилася на українській економіці, яка має великий експорт 

продукції металургічних підприємств. Криза обернулася скороченням 

робочих місць і чисельності зайнятості. Наступна «яма» – це початок 

російсько-української війни, втрата 7% території, що скоротило за 2014-2016 

рр. ВВП країни на 15%. 



128 

 

 

 

Рис. 3.1.1. Динаміка зайнятого населення України впродовж 2000-

2016 років, тис. осіб* 

*Джерело: складено автором на основі [69] 

 

Такі тенденції прослідковувалися у всіх галузях, окрім оптової та 

роздрібної торгівля, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, 

фінансової та страхової діяльності, де відбувалося зростання. Якщо 

аналізувати структуру зайнятого населення за видами економічної діяльності 

у 2014 році, то найбільшу частку займають оптова та роздрібна торгівля, 

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (22%). Це є сферою надання 

послуг населенню. Аграрний сегмент(сільське, лісове та рибне господарство) 

складав 17% від загального показника зайнятості населення; промисловість – 

16%, освіта – 9%. Щодо галузей, які займають найменшу частку у структурі 
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зайнятості, то серед них спостерігаємо мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок (1%) [69].  

Така структура, макроекономічна структура народного господарства 

робить певні обмеження для працевлаштування молодих інженерів, які за 

більшістю навчальних спеціальностей зорієнтовані на сферу промисловості. 

Україна поволі стає аграрно-індустріальною країною з доволі розвинутим 

третинним сектором економіки, хоча у сфері послуг також потрібні техніки й 

інженерні кадри. Зазначимо, що сучасний аграрний сектор не є втраченим 

для інженерів, оскільки він включає переробні підприємства, де 

працевлаштовуються носії інженерно-технічних компетенцій. 

Динаміку зайнятого населення інженерних професій за галузями 

економіки упродовж 2000-2016 років відображено у табл. 3.1.1. 

Таблиця 3.1.1 висвітлює цікавий тренд: незважаючи на потужні 

соціально-економічні кризи, що викликані зовнішніми чинниками, потреба в 

інженерних кадрах не зменшується, а зростає. Отже, Україна на шляху 

індустріального відновлення й постіндустріального розвитку форвардних 

галузей, зокрема, ІТ сектора. Це є обставиною, яка покращує шанси молодих 

інженерів на ринку праці. 

Таблиця 3.1.1 

Динаміка зайнятого населення інженерних професій за видами 

економічної діяльності упродовж 2000-2016 років, тис. осіб* 

Назва галузі 
Роки 2016р./200

0 р. 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Усього зайнято 
159,

7 

162,

8 

164,

6 

173,

5 
175,3 

177,

7 
176,7 175,3 15,6 

Сільське, лісове та 

рибне 

господарство 

18,0 19,5 19,6 19,5 20,0 21,4 21,1 21,0 3 

Промисловість 98,3 98,4 98,5 98,7 99,0 99,2 99,1 98,4 0,1 

Будівництво 5,6 6,5 7,0 7,4 8,1 8,4 8,2 8,1 2,5 

Оптова та 

роздрібна торгівля; 

ремонт 

автотранспортних 

2,3 2,2 3,0 3,2 3,5 3,7 3,6 3,6 1,3 
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засобів і 

мотоциклів 

Транспорт, 

складське 

господарство, 

поштова та 

кур'єрська 

діяльність 

2,0 2,5 2,7 2,9 2,6 2,4 2,2 2,0 0 

Інформація та 

телекомунікації 
- - - 7,9 7,9 7,8 7,8 7,7  

Інші види 

економічної 

діяльності 

33,5 33,7 33,8 33,9 34,2 34,8 34,7 34,5 1 

*Джерело:складено автором на основі [69] 

 

Чи задовольняє система вищої технічної освіти попит на ринку праці? 

В цілому тут спостерігається динамічна рівновага, яка може порушуватися 

через невідповідність навчальних спеціальностей новим потребам ринку, 

зміні компетенції, яких потребує працедавець. Держава, як ми бачимо з 

таблиці 3.1.2 певним чином скорочувала держзамовлення на тлі збільшення 

чисельності інженерних кадрів у народному господарстві.  

Це відображало загальну тенденцію ставлення держави до витрат 

коштів на держзамовлення, яке у абсолютних числах суттєво зростало від 

року у рік. Не можна сказати, що інженерні спеціальності дискримінувалися. 

Більш того, питома вага інженерів у держзамовленні навіть виросла на 1 

процентний пункт.  

Показники держзамовлення на підготовку інженерів в Україні в період 

2000-2016 років подані у табл. 3.1.2. 

Таблиця 3.1.2 

Показники держзамовлення на підготовку інженерів в Україні в 

період 2000-2016 років* 

Назва показника 

Роки 2016 / 

2000 

рр. 
2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість місць, 

що виділяються 
39804 41001 38252 38328 36619 34971 34054 34007 -5797 
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державою на 

напрям 

«інженерна 

справа», осіб 

Витрати на 

держзамовлення 

підготовки 

спеціалістів 

всього, тис. грн 

9.564.

621 

14.10

4.907 

19.69

6.953 

19.00

6.336 

20.32

9.056 

20.51

5.309 

20.341

.214 

20.12

1.145 

10556

524 

Частка 

державного 

замовлення 

інженерів, % 

34 33 34 36 35 35 35 34 0 

Видатки 

бюджету на 

підготовку 

інженерів, тис. 

грн. 

3.251.

971 

4.654.

619 

6.696.

964 

6.842.

281 

7.115.

170 

10.25

7.655 

10.155

.325 

10.01

4.328 

67623

57 

Витрати на 

підготовку 

одного 

інженера, тис. 

грн. 

81,6 113,5 175,1 178,5 194,3 293,3 292,9 292,4 210,8 

*Джерело:складено автором на основі [69] 

 

Держзамовлення – це не благодійництво, воно, по-суті, є чинником 

диференціації абітурієнтів та інструментом перерозподілу здібної 

талановитої молоді по різних навчальних спеціальностях. Події останніх 

років свідчать, що інженерні навчальні спеціальності було недооцінені з 

точки зору вирішення стратегічних суспільних завдань, з 1917 р. урядом 

узято курс на нарощування підготовки інженерних кадрів через систему 

технічних ВНЗ. За цим стоять буквально екзистенційні міркування: війна 

змусила перейти промислові підприємства оборонного комплексу на трьох 

змінний графік роботи, а для цього не вистачає спеціалістів інженерно-

технічного профілю. 

Розглянемо структуру зайнятого населення за основними інженерними 

професіями, тобто внутрішню структуру інженерних кадрів впродовж  2000-

2016 років (табл. 3.1.3). 
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Таблиця 3.1.3 

Динаміка зайнятого населення по інженерних професіях упродовж 2000-

2016 років, тис. осіб* 

Назва галузі 
Роки 2016/2000 

рр. 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Головний 

інженер 
125,3 

125,

7 

125,

9 

126,

3 
126,4 126,5 125,6 126,5 1,2 

Головний 

конструктор 
115,2 

114,

3 

115,

6 

114,

9 
115,8 115,9 114,8 115,9 0,7 

Інженер 99,2 98,7 99,3 99,4 99,7 99,9 99,5 98,9 -0,3 

Інженер з 

автоматизованих 

систем керування 

виробництвом 

97,5 97,8 97,7 97,9 98,0 98,1 98,1 98,2 0,7 

Інженер-

електрик 
115,3 

115,

3 

115,

4 

115,

8 
115,8 115,9 114,5 115,4 0,1 

Інженер-

енергетик 

115,1

8 

115,

19 

115,

22 

115,

26 

115,2

3 
115,22 

115,0

1 

114,9

9 
-0,19 

Інженер-

конструктор 
84,2 83,6 83,6 83,7 83,9 83,9 83,7 83,3 -0,9 

Інженер-механік 72,2 72,3 72,8 72,5 72,8 72,9 72,8 72,9 0,7 

Інженер-

технолог 
112,1 

112,

2 

112,

4 

112,

5 
112,6 112,7 111,9 112,0 -0,1 

Конструктор 

(професія) 
114,0 

114,

2 

114,

5 

114,

6 
114,7 114,8 114,8 114,9 0,9 

*Джерело:складено автором на основі [69] 

 

В цій таблиці ми не бачимо суттєвих структурних зрушень. Можливо, 

це є недоліком державної статистики, яка не змінює тривалий час базисні 

показники. Натомість в інженерній сфері відбуваються по-справжньому 

значні зрушення під впливом технічних революцій у сферах комунікації, 

зеленої енергетики, нанотехнологій тощо. Сьогодні інженерні спеціальності 

можна умовно поділити на «старі», що і відображено у таблиці, і «нові». 

Останні швидко прогресують, вони є найбільш затребуваними і 

оплачуваними на ринку праці, саме їх «підхоплює» приватний бізнес. 

Середній заробіток так званих айтішників у 3-5 разів може перевищувати 

оплату традиційних інженерних кадрів. 
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Якщо аналізувати рівень зайнятості молоді в Україні у 2016 році, то 

вікова група 15-24 зайнята на 36,3% до загальної кількості населення 

відповідної вікової групи, серед яких– 31,8% жінки, а 40,6% – чоловіки. 

Таким чином, якщо аналізувати рівень зайнятості населення віком від 

15 до 24 років, то більшу частку серед зайнятих займають чоловіки, питома 

вага яких становить 56%, а жінки займають меншу частку, питома вага яких 

становить 44%. Варто зазначити, що цієї вікової групи у більшості 

належатьвипускники ВНЗ, зокрема технічних спеціальностей.  

Для прикладу порівняємо зайнятість у віковій групі 25-29 років, де 

частка зайнятих молодих людейвже складає 80,8%, серед яких – 70,7% жінки, 

90,5% – чоловіки. 

Таким чином, якщо порівняти відсоткове співвідношення чоловіків і 

жінок, то як і в попередній віковій групі воно однакове. Проте, якщо 

порівняти відсоток до загальної кількості населення відповідної вікової 

групи, то вікова група 25-29 років стосовно зайнятості в економіці суттєво 

переважає відповідний показник тих, кому 15-24 років, що на нашу думку 

означає: випускники навчальних закладів різного рівня та профілю 

працевлаштовуються після тривалих пошуків, а саме приблизно у віці від 22 

років до 25 років.Ця статистика побіжно вказує на проблеми з 

працевлаштуванням і молодих інженерів. Перехід від студентської лави до 

робочого місця за обраним фахом не є простим завданням, навіть, за 

непоганої економічної кон’юнктури.  

Маючи менше досвіду і менше навичок, ніж багато дорослих людей, 

молодь часто зіштовхується із особливими труднощами при пошуку роботи. 

Глобальний рівень безробіття серед молоді, який довгий час перевищував ті 

ж самі показники в інших вікових групах, зазнав свого апогею у 2009 році 

(світова банково-економічна криза. У періоди економічних спадів молоді 

люди часто є останніми, кого хочуть наймати, і першими, кого звільняють. У 

2010 році глобальний рівень безробіття серед молоді становив 12,6%, в той 
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час як цей показник серед дорослих людей становив –4,8%. Навіть після того, 

як молодим людям вдається знайти роботу, вони все одно продовжують 

відчувати нестабільність, нестачу можливостей для професійного розвитку і 

загрозу безробіття. У молодих людей більше шансів опинитися на 

вразливому робочому місці, що потім може несприятливо відобразитися на 

їхньому майбутньому і перспективах доходів. До речі, серед молодих людей 

нараховується диспропорційна кількість в класі так званих «працюючих 

бідних». До того ж існує брак статистичних даних щодо класу «працюючих 

бідних», адже багато з них працює у секторі неформальної економіки. Однак, 

з тих даних, які доступні, випливає, що молодь складає 23,5% загальної 

кількості працюючих бідних порівняно з 18,6% небідних працюючих [70]. 

У листопаді 2014 року Мінекономіки випустило середньостроковий 

прогноз потреби у робочій силі в країні. За розрахунками чиновників, 

найбільший попит в 2015-2018 рр. буде на прості професії в сільському 

господарстві, торгівлі та сфері послуг. Очікується зростання попиту на 

продавців і демонстраторів. Також буде спостерігатися попит на робітників у 

транспортній та будівельній галузях, у сфері видобутку корисних копалин. 

Збережеться потреба у водіях і робочих з обслуговування пересувної техніки, 

працівниках, що надають персональні та захисні послуги. Подальший 

розвиток економіки потребують інженерних кадрів, професіоналів в галузі 

фізики, математики і технічних наук. Згідно з прогнозом, буде активно 

розвиватися сфера інформації та телекомунікації, зросте потреба у фахівцях 

IT-сектора. Крім того, адаптація вітчизняних підприємств до стандартів ЄС 

викличе додаткову потребу в робочих металургійних і машинобудівних 

професій [266].Слід зазначити, що сьогодні найбільш трудоресурсоємкими є 

обробна промисловість, освіта, будівництво, охорона здоров'я, оптова та 

роздрібна торгівля, транспорт і логістика, наукова діяльність, фінансові 

послуги, сільське господарство. Найменш ресурсоємкими є галузі: культура і 

мистецтво, соціальна робота, турагентська діяльність, страхування.  
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До перспективних напрямів для працевлаштування молодих інженерів 

пропонуємо віднести наступні: промислове виробництво товарів народного 

вжитку, оскільки великі підприємства станом на сьогодні недобирають на 

роботу молодих спеціалістів через посилення замовлень від Міноборони та 

інших державних силових структур; виробництво приладів для 

альтернативного зберігання енергії, що спричинено зростанням тарифів на 

комунальні послуги; агросектор, особливо в структурі транснаціональних 

корпорацій, що працюють більше на зовнішніх ринках; розробка 

програмного забезпечення; ІТ інженери. 

Молоді інженери, як показує наше дослідження,здебільшого вважають, 

що, по-перше, система вищої освіти не враховує реальних потреб ринку 

праці, по-друге, формальна навчальна програма відводить забагато часу 

теоретичним питанням, що залишає студентів без практичних навичок, 

потрібних для практичної роботи. Деякі студенти постійно відкладають свій 

вихід на ринок праці, продовжуючи своє навчання або шукають роботу 

низького рівня. Таким чином, між навчальними закладами і працедавцями 

має бути налагоджений кращий зв`язок. Молоді люди також виділяють 

проблему розриву в якості освіти, яку отримують в приватних і державних 

навчальних закладах, адже випускники приватних шкіл мають перевагу 

перед випускниками державних закладів на ринку праці. Більш позитивний 

погляд існує на можливості, які пропонує «неформальна» освіта інженерів, 

яка включає самоосвіту, онлайн – курси тощо. Вона може доповнити 

формальну важливими практичними навичками, а також є альтернативною 

можливістю для молоді, яка не має доступу до отримання формальної освіти. 

Наприклад, Іван Примаченко (співзасновник платформи масових 

відкритих онлайн – курсів), першим запустив такий формат навчання в 

Україні. Як він зазначив – « …. класичне навчання в аудиторії вмирає. Освіта 

перейде у змішаний формат у найближчі 10-15 років. Я даю дивитися лекції 

найкращих викладачів світу, а ви – ні. До кого підуть студенти? Крім того, 
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мені це нічого не коштує, а час викладачів треба оплачувати….».  Зараз ця 

платформа онлайн – курсів налічує 52 курси і 315 тисяч слухачів [97].  

Доля молодих інженерів на ринку праці залежить від широкого кола 

чинників. Їх можна умовно поділити на три кластери: 1) особистісні, що 

визначаються здібностями, компетенціями та вольовими якостями 

пошукувача роботи; 2) макро-суспільні, у т.ч. економічного, політичного, 

правового характеру, що визначають стан ринку праці та динаміку його 

сегментів; 3) освітянські, стан і рівень технічної освіти, гнучкість вищої 

школи, що має пристосовуватися до темпів та напрямів науково-технічного 

прогресу. Зовнішні чинники (кластери 2 і 3), що впливають на рівень 

зайнятості спеціалістів-випускників технічних ВНЗ зображені на рис. 3.1.2. 

 

Рис. 3.1.2. Зовнішні чинники, що впливають на рівень зайнятості 

спеціалістів-випускників технічних ВНЗ* 

*Джерело:власна розробка автора 
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На наш погляд, незважаючи на провали світової економіки й війну для 

молодих інженерів у 2010-і рр. складаються більш сприятливі умови, ніж для 

випускників соціально-гуманітарного профілю. Проте це автоматично не 

вирішує стратегічне завдання для молодих інженерів – знайти достойну 

роботу за фахом. Тут на перше місце виходять особистісні чинники, 

соціабельні якості, володіння навичками працевлаштування та правильний 

вибір тактики дій на ринку праці. 

Очевидно, дія зазначених чинників має протирічивий характер, в одних 

випадках вони можуть сприяти працевлаштуванню, в інших – створювати 

проблеми та бар’єри. Експерти з ринку праці вказують на наступні проблеми 

зайнятості молодих спеціалістів: 

 психологічні (невідповідність життєвих установок, цінностей і 

моделей поведінки молодих інженерів потребам країни) 

 політичні (відсутність комплексної системи виявлення та просування 

ініціативної і талановитої молоді) 

 мотиваційні (відсутність у молоді інтересу до участі в суспільно-

політичному житті суспільства) 

 соціальні (соціальна ізольованість молодих людей, які перебувають у 

важкій життєвій ситуації, відсутність можливостей для повноцінної 

соціалізації та залучення в трудову діяльність) 

 національні (відсутність національної та соціокультурної 

самоідентифікації молоді) 

 культурні (відсутність знань про інші народи, культури і релігії, 

наявність негативних етнічних і релігійних стереотипів)[177, с.90]. 

Отже, до ключових проблем зайнятості молодих інженерів відносяться 

і психологічні, і політичні, і мотиваційні, і соціальні, і національні, і 

культурні. Серед них можна виокремити невідповідність життєвих 

установок, цінностей і моделей поведінки молодих інженерів потребам 
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країни, відсутність комплексної системи виявлення та просування 

ініціативної і талановитої молоді, відсутність у молоді інтересу до участі в 

суспільно-політичному житті суспільства, соціальна ізольованість молодих 

людей, які перебувають у важкій життєвій ситуації, відсутність можливостей 

для повноцінної соціалізації та залучення в трудову діяльність, відсутність 

національної та соціокультурної самоідентифікації молоді та відсутність 

знань про інші народи, культури і релігії, наявність негативних етнічних і 

релігійних стереотипів. 

Останні дані щодо працевлаштування випускників технічних 

спеціальностей дають змогу зробити припущення, що маємо справу з однією 

з слабко захищених у соціальному плані груп населення. Однією з причин 

такого стану є невідповідність освітньо-професійного рівня випускників 

учбових закладів вимогам ринку праці. Природно, що на ринку праці, де 

розгортається конкуренція за робочі місця, виграють найбільш кваліфіковані 

кадри, які мають конкурентоспроможні професії [158]. Але і цього ще не 

досить для особистого успіху. Ринок праці – це специфічний підпростір, 

соціальне поле, яке потребує самостійних навичок поводження, молоді люди 

мусять бути озброєними прийомами пошуку роботи або бути включеними у 

соціальні технології, які застосовують різні агенти поля, наприклад, 

посередницькі структури.  

Теорія соціальних технологій, що ґрунтується на положеннях 

соціальних наук і соціальної практики, методологічно та концептуально 

сформувалася у самостійну сферу наукового знання, але неоднозначність 

терміну «технологія» стала причиною того, що певна частина дослідників 

розуміє під технологією науку про засоби, процеси та методи багаторазового 

отримання кінцевого результату; інші вчені акцентують увагу на організації 

та меті діяльності, а треті – вважають, що «технологія»  – це використання 

наукового знання для визначення ефективних шляхів і способів виконання 

будь-якої роботи.  
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Трактування терміну «соціальна технологія» ускладнюється тим 

чинником, що існують різні визначення категорії «соціальне». У вузькому 

розумінні це поняття охоплює лише ті технології, які стосуються винятково 

соціальної сфери суспільства. Що стосується соціальних технологій у 

широкому розумінні, то до них відносяться не тільки соціальні технології, 

але й економічні, політичні, соціокультурні, інформаційні, управлінські [61]. 

Широке розуміння поняття «соціальна технологія» останнім часом стає 

домінантним. Його зміст можна розкрити у низці положень: 

 соціальна технологія – це певний спосіб здійснення людської 

діяльності щодо досягнення суспільно значущих цілей. Сутність такого 

способу у раціональному розмежуванні діяльності на процедури та операції з 

поступовою координацією та синхронізацією. Таке розмежування 

виконується попередньо, свідомо та планомірно із науковим обґрунтуванням, 

урахуванням передового досвіду та специфіки певної сфери людської 

діяльності [61]; 

 соціальна технологія має дві форми: це програма, що містить 

процедури та операції (зміст яких – засоби діяльності), і це безпосередньо 

діяльність, структурована відповідно до цієї програми. Специфіка полягає в 

тому, що вона істотно визначає спрямованість і характер технологізованої 

діяльності; 

 соціальна технологія стає елементом культури та виникає двома 

шляхами: базується на соціокультурному середовищі еволюційно або 

формується за законами штучної освіти [167, с.134]. 

У науковій літературі існує чимало визначень категорії «соціальні 

технології». Є. Маркарян переконує, що у широкому розумінні всі засоби 

регуляції життєдіяльності людських колективів, знаходять відображення у 

відповідних цінностно – нормативних системах та соціальних інститутах, які 

можна схарактеризувати як соціальну технологію [134, с. 259]. В. Патрушев 
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визначає соціальну технологію, як певний спосіб здійснення людської 

діяльності щодо досягнення суспільно значущих цілей. Сутність такого 

способу у раціональному розмежуванні діяльності на процедури та операції з 

поступовою координацією та синхронізацією. Таке розмежування 

виконується попередньо, свідомо та планомірно із науковим обґрунтуванням, 

урахуванням передового досвіду та специфіки певної сфери людської 

діяльності [167, с. 153-154]. 

Серед вітчизняних дослідників, що вивчали соціальні технології 

пошуку роботи можна також назвати наступних вчених: А. Гриньов [50],  

Б. Довжук [59], В. Мізерний [147] та інші. 

В даний час в науковій та спеціальній літературі термін «соціальна 

технологія» вживається як мінімум в чотирьох значеннях. Так, у низці робіт 

соціальна технологія трактується як система знань про закони і 

закономірності розвитку і управління соціальними інститутами і соціальними 

процесами, а також знання про способи і засоби управління соціальними 

інститутами. В. Луків вважає соціальної технологією «практично орієнтоване 

соціальне знання, яке має на меті створення і зміна організаційних структур, і 

управління соціальною поведінкою людей». Б. Суслаков трактує соціальну 

технологію як сукупність знань про способи і засоби організації соціальних 

процесів для досягнення певного соціального замовлення. 

Інші дослідники, як, наприклад, Н. Стефанов розглядають соціальну 

технологію як діяльність, метою якої є зміна об'єкта, причому діяльність 

попередньо розчленовується на цілий ряд певних операцій, спрямованих на 

досягнення певної мети або завдання. Подібної ж точки зору дотримуються 

А. Пригожин, який визначає соціальну технологію як діяльність з організації, 

зміни іншої діяльності, і В. Щербина зв'язує соціальні технології, перш за 

все, з управлінським консультуванням. 



141 

 

 

Найбільш поширеним є розуміння соціальної технології як засобу, 

інструменту, системи методів, що забезпечують перенесення досягнень 

науки в практику.  

Крім того, існує ще один підхід, в рамках якого соціальна технологія 

розуміється як інноваційний метод або система методів оцінки і 

використання соціальних об'єктів, а також як спосіб реалізації соціального 

проекту. До нього відносяться, наприклад, дослідження В. Іванова і 

В. Патрушева, в яких соціальна технологія розглядається як процедура 

регуляції функціонування і життєдіяльності трудового колективу. 

Професор В. Подшивалкіна виділяє соціальні технології за сферами 

впливу на соціальні процеси, а саме: ті, що формують певні соціальні 

процеси; ті, що стимулюють (орієнтують на підтримку чи розвиток 

соціальних процесів); ті, що стримують (ставлять певні межі соціальним 

процесам); деструктивні (руйнівні), що спрямовані на підрив і усунення 

певних процесів[175, с.78]. 

Ми звертаємо увагу на те, що соціальні технології, по-перше, мають 

власну «адресу», тобто сферу практичного застосування, по-друге, їх можна 

умовно поділяти на «традиційні» та «інноваційні». В сфері ринку праці 

знаходять своє призначення певний різновид соціальних технологій, що 

мають власні цілі та завдання. Їх можна поділити на «інноваційні» та 

«традиційні» в тому сенсі, що перші є новими авторськими розробками, що 

претендують зайняти своє місце в загальному списку технологій, вони 

існують або як проекти, або на стадії впровадження та випробування їх 

ефективності; друга категорія – це соціальні технології, які поєднують звичні 

практики, вони вже довели свою спроможність і їх авторство, як правило, не 

відоме. 

Повернемося до поведінки молодих інженерів на ринку праці. Наші 

спостереження, які, зокрема, ґрунтуються на відповідях випускників НТУ 

«ХПІ», аналізі літератури й уявленні щодо необхідності вдосконалювати 
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технології у напрямку від «емпіричних» до «сконструйованих», дозволили 

укласти практики у типологічну схему, яка представлена у таблиці 3.1.4. 

Таблиця 3.1.4 

Найбільш поширені технології пошуку роботи молодими 

інженерами* 

№ 

з/п 

Типи 

технологій 
Зміст 

1 

«Стихійні» або 

«традиційні» 

Пошук з використанням соціального капіталу, тобто через 

знайомих, друзів та родичів, зв’язки у соціумі 

2 
Пошук роботи з використанням традиційних інформаційних 

джерел та ділової іміджевої реклами організацій 

3 
Публікація свого міні-резюме в газеті у рубриці «шукаю 

роботу» 

4 Пряме ініціативне звернення до потенційного працедавця 

5 
Пошук через звернення до державних центрів зайнятості і 

відвідування ярмарків вакансій 

6 
Ярмарки вакансій, відвідини днів відкритих дверей на 

підприємствах і установах 

7 

«Інноваційні», 

«Авторські» 

Пошук через агентства по працевлаштуванню, рекрутингові 

центри, які пропонують авторську технологію 

8 Пошук через мережу Internet за певним алгоритмом 

9 Пошук через Центр працевлаштування студентів «Імпульс» 

10 Покук через відео-резюме 

11 Пошук через скайп-співбесіди 

*Джерело:власна розробка автора. 

 

Отже, до традиційних технологій пошуку роботи молодими 

інженерами відносяться:  

 Пошук через знайомих, друзів та родичів, що передбачає звернення 

до близьких людей та зазвичай є ефективним способом пошуку роботи, 

оскільки є можливість отримати правдиві дані про вакансії у місцях, де 

працюють близькі. Такий спосіб зазвичай працює, проте не завжди за 

професіями, які шукають молоді інженери; 

 Пошук роботи через оголошення про вакансії в газетах, який 

передбачає моніторинг оголошень про конкурс на заміщення вакантних 

місць у працедавців. Такий спосіб не завжди ефективний, оскільки часто 
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оголошення не відповідають дійсності або є елементом маркетингової 

розвідки; 

 Публікація свого міні-резюме в газеті, що зазвичай є 

малоефективним, оскільки молодий спеціаліст не володіє достатнім 

досвідом, а як відомо працедавці на інженерні вакансії шукають зазвичай 

спеціалістів з досвідом; 

 Пряме ініціативне звернення до потенційного працедавця, що 

передбачає запис на співбесіду з особистим прийомом. На нашу думку, така 

технологія може виявитися ефективною, оскільки працедавець бачить 

ініціативність та особисті якості молодого спеціаліста. До особистих 

контактів і співбесіди варто ретельно готуватися, мати деякі теоретичні й 

практичні знання й навички у царині соціальної психології. 

 Пошук через державні центри зайнятості і ярмарки вакансій 

передбачає звернення в центр зайнятості, що зазвичай не є вдалою спробою у 

пошуку роботи молодими інженерами, оскільки центр зайнятості володіє 

зазвичай непопулярними та мало оплачуваними вакансіями. Проте така 

технологія може бути в пригоді молодому інженерові без досвіду, адже він 

може розпочати з мало оплачуваної роботи, проте у нього буде досвід і 

відкрита трудова книжка; 

 Відвідини днів відкритих дверей, що також може пригодитися 

молодому інженеру без досвіду, оскільки він може більш детально 

розглянути пропозиції та набратися досвіду. 

До інноваційних технологій пошуку роботи молодими інженерами 

відносяться: 

 Пошук через Центр працевлаштування студентів «Імпульс»; 

 Пошук через мережу Internet, який є ефективним у плані того, що 

молодий інженер, навіть не відчуваючи це, потрапляє у царину високих 

технологій, де його шанси можуть суттєво зрости через масовість, 
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прозорість, швидкість Інтернет-комунікацій. Пошукувач може в будь-який 

час моніторити своє резюме та мати доступ до бази вакансій на сайтах з 

пошуку роботи; 

 Пошук через агентства по працевлаштуванню, що є ефективною 

технологією, оскільки агентство володіє досить великою базою інформації, 

використовує власні авторські технології, теоретично може знайти потрібну 

вакансію за короткий час, якщо це не «шахрайський заклад». 

 Покук через відео-резюме, ефективність якого полягає у тому, що 

відео-резюме - це бізнес-портрет фахівця, який дає можливість заочно 

продемонструвати потенційному працедавцю свої особисті і ділові якості, 

уникнуть неплідних співбесід і заощадити час на пошук роботи. Технічно 

відеорезюме - це короткий презентаційний відеоролик, в якому претендент 

відповідаєте на типові питання, що зазвичай виникають у працедавця, або 

просто розповідаєте, чому він має намір працювати на даній посаді в даній 

компанії. Відеорезюме є, з одного боку, доповненням до звичайного 

паперовому резюме, з іншого – це незалежний «відео-факт» реальної 

поведінки, іміджу, голоси молодого спеціаліста; 

 Пошук через скайп-співбесіди на відміну від особистої співбесіди 

або співбесіди по телефону, відбувається із застосуванням веб-технологій з 

візуальним контактом, при якому, за умови гарного зв'язку, можна оцінити 

кандидата практично також детально, як і на реальній співбесіді. Крім того, 

сама готовність з боку працедавця до проведення онлайн співбесіди означає 

прагнення компанії істотно заощадити час і гроші, а також проводити 

співбесіду тих кандидатів, які відкриті до подібних випробувань,  а отже 

досить сучасних та комунікабельних. Успішність проходження скап-

співбесіди залежить від відсутності психологічного опору до подібної 

сучасної методики і здатності легко адаптуватися до сучасних технологій. 
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Проаналізуємо коротко деякі з названих вище технологій, що 

дозволить виокремити найбільш перспективні для молодих інженерів. 

Пошук через знайомих, друзів та родичів в умовах інституційно 

нерозвинутого ринку праці перетворюється на найбільш ефективний спосіб 

дій для молодих інженерів. Така технологія загалом підходить для молодих 

інженерів:  

 без досвіду роботи;  

 з довгою перервою в трудовому стажі (через хворобу, зміну професії, 

і т.д.);  

 які мають маленьких дітей;  

 з інших міст (особливо ті, хто хоче знайти роботу в столиці);  

 хто шукає роботу в держустановах. 

Звернення до родичів за своїми характеристиками є схожим до 

звернень за порадою до друзів. Для цієї стратегії пошуку також притаманні 

невеликі витрати часу і відсутність грошових витрат. Єдина відмінність 

полягає у спрямуванні використовуваних претендентом соціальних мереж, 

адже родичів здебільшого менше, ніж знайомих. Тому цей спосіб забезпечує 

доступ до меншої кількості потенційних робочих місць, а отже належить до 

не таких ефективних [49]. 

Ще однією стратегією є пошук місця праці за оголошеннями. Її 

перевага полягає в тому, що оголошення розміщуються в дуже різних місцях 

(від дошки оголошень, газети до інтернет-ресурсів), де їх можна знайти та 

прочитати; важливим також є те, що такий спосіб передачі інформації 

розрахований на різні категорії населення, особливо це стосується тих осіб, 

які не володіють комп’ютером. Примітно, що 15-20% кандидатів знаходять 

роботу за оголошеннями, опублікованими у періодичних виданнях. З одного 

боку, не так багато, але й не настільки мало, щоб ігнорувати даний спосіб 

пошуку. Тим більше, що оголошення про прийом на роботу – це 
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легкодоступне джерело інформації про вакансії. Існує два варіанти 

опрацювання оголошень – розміщення власних оголошень про пошук роботи 

у газетах чи у публічних місцях або підготовка відгуків на вже опубліковані 

оголошення, коли пошукувач має змогу охопити багато інформації (оскільки 

він регулярно її переглядає), і виявити свою активність, наполегливість та 

оперативність мислення. Основними детермінантами вибору цієї стратегії 

пошуку є вік (молоді люди більш схильні шукати роботу через оголошення), 

рівень освіти (переважно таким способом шукають роботу особи, які ще є 

студентами або ті, хто має середню спеціальну освіту), рівень особистих 

доходів (до такої стратегії вдаються переважно особи з низьким рівнем 

прибутку), тривалість незайнятості (чим більшим є період незайнятості, тим 

вища ймовірність вибору вказаної стратегії) [49]. 

У більшості західних та вітчизняних досліджень пошук роботи через 

засоби масової інформації (ЗМІ) вважають формальним каналом, виходячи з 

того, що в цьому випадку присутній інституційний інформаційний 

посередник – спеціалізований засіб масової інформації, що публікує на своїх 

друкованих та / або віртуальних web-сторінках оголошення про вакансії і 

пошукувачів роботи. Дійсно, ЗМІ є певним формальним посередником, який 

забезпечує інформаційну взаємодію між організацією-працедавцем та 

безробітним. Кожна зі сторін може і подавати, і переглядати оголошення з 

метою виявлення найкращих варіантів [49]. 

Ще один спосіб, який є достатньо ефективним, але менш 

використовуваним, передбачає звернення до міської служби зайнятості із 

запитом про допомогу. Для безробітних державна служба зайнятості як 

стратегія пошуку роботи пов’язана з невеликими витратами коштів. Окрім 

цього, уможливлюється отримання допомоги із безробіття. Недоліком у 

використанні цієї стратегії є значні витрати часу, оскільки потрібно 

регулярно відвідувати центри зайнятості, брати участь у тренінгах та 

навчаннях, консультуватися із їх працівниками. Пропозицій щодо 
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працевлаштування у держслужби завжди дуже багато, але це або робочі 

вакансії, або вакансії спеціалістів із не низькою оплатою праці. І це 

природно, адже структура вакансій у центрах зайнятості більше зміщена саме 

на користь робочих спеціальностей. Для працевлаштованих осіб ефект від 

звернення в державну службу зайнятості є меншим, ніж для безробітних, 

тому що саме їм віддають перевагу у співпраці співробітники таких центрів. 

Доведено, що використовувати дану стратегію пошуку місця праці більше 

схильні старші люди, прості робітники, жителі міст та особи з низьким 

рівнем прибутків [49]. 

Державні служби зайнятості також рухаються по шляху прогресу та 

пошуку нових технологій діяльності. Зокрема, це використання інноваційних 

технологій державної служби зайнятості, які забезпечують якісне надання 

послуг незайнятому населенню та працедавцям. Головною серед них є 

ЄТОНН – єдина технологія обслуговування незайнятого населення, котра 

реалізується через ЄІАС – єдину інформаційно-аналітичну систему. 

Створення єдиного інформаційного простору дає можливість формувати і 

підтримувати всеукраїнську базу оперативних вакансій і резюме шукачів 

роботи. З цією метою функціонують два Інтернет-ресурси: 

 офіційне представництво www.dcz.gov.ua, на якому ведеться широка 

інформаційно-роз’яснювальна робота про послуги державної служби 

зайнятості та норми діючого законодавства про зайнятість, он-лайн-

консультаційні послуги; 

 медіа-ресурс «Труд» з пошуку роботи і персоналу www.trud.gov.ua, 

який є достойним конкурентом комерційних порталів щодо пошуку роботи 

та підбору працівників. За рахунок даних інновацій шукачі роботи мають 

ефективні інструменти, щоб вибрати гідні вакансії працедавців, створити 

власне резюме, підписатися на отримання нових надходжень вакансій на 

власну електронну скриньку, пройти тестування для визначення нахилів, 
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здібностей та напрямків побудови кар‘єри. Працедавцям представлено зручні 

сервіси щодо пошуку персоналу[58]. 

Молодим інженерам не слід забувати про традиційні технології пошуку 

роботи, прикладом якої є безпосереднє звернення до працедавця. Перевагами 

такого ініціативного звернення до потенційного працедавця є те, що молодий 

інженер сам обираєте працедавця; створює враження активної та творчої 

людини; існує мінімальна конкуренція з боку інших кандидатів[150]. 

Стратегія безпосередніх звернень до працедавців потребує значної 

підготовки. Її суть полягає у тому, що особа, яка шукає роботу, вибирає 

декілька фірм, де вона може працювати та які невдовзі матимуть відкриті 

вакансії. Наступним кроком є дзвінок у відділ кадрів чи до менеджера 

(розмова та зустріч з ним), і наступне пропонування своєї кандидатури на 

певну посаду. Можливість застосування такого способу залежить від 

психологічних властивостей кандидата, а саме його самооцінки, упевненості, 

навиків самопрезентації тощо [49]. 

Виставка вакансій може також допомогти у перших контактах з 

працедавцем. Виставка вакансій – це подія, яка збирає працедавців, що готові 

запропонувати свої вакансії аудиторії, на яку ця виставка розрахована, а це 

значить, що на виставці можна спокійно знайти пропозиції з роботи для 

випускників, студентів. А, отже, якщо на виставці представлена робота для 

студентів, працедавець наперед готовий до того, що кандидатам необхідні 

будуть особливі умови, зокрема, гнучкий графік, який сприятиме поєднанню 

трудової діяльності з навчанням. Основний успіх таких виставок вакансій в 

тому, що вони діють всупереч факту, що в велику компанію без досвіду не 

беруть. Зазвичай, працедавці самі заохочують студентів, випускників і 

молодих спеціалістів кар’єрою в великій компанії [210]. 

Ярмарки вакансій – це спеціалізовані заходи, де працедавці та 

студенти/випускники мають можливість зустрітися один з одним. Працедавці 

презентують свої компанії, наявні вакансії, програми стажувань або 
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молодіжні програми набору, формують у відвідувачів бренд працедавця. 

Студенти / випускники мають змогу запропонувати своє резюме, дізнатися 

про вимоги до кандидатів, записатися на співбесіду. Вже традиційно на 

ярмарку вакансій студенти та всі охочі можуть прослухати освітні лекції з 

питань працевлаштування, ринку праці та інших актуальних тем, суспільного 

ділового повсякдення [49]. Свого часу ярмарки вакансій розглядалася як 

інноваційний захід, але згодом їх сценарії хабілітузувалися, і на сьогодні їх 

варто розглядати як традиційну технологію. 

Перейдемо до інноваційних способів пошуку роботи молодими 

інженерами. 

Варто пропонувати молодим інженерам використовувати пошук через 

мережу Internet. Розрізняють «пасивний» (розміщення власного резюме на 

різноманітних спеціалізованих сайтах з пошуку роботи) та «активний» 

(розсилка резюме за вакансіями, знайденими на сайтах) пошуки. Механічне 

залишення резюме у поштових чи електронних скриньках працедавців теж 

стає малоефективною стратегією, оскільки щодня таких листів надходить все 

більше. І тому навіть якісно складене та належно оформлене резюме може 

залишитися непрочитаним, а отже й не допоможе розв’язати проблему 

працевлаштування [49]. 

Перевагами пошуку через мережу Internet є: оперативність; зручний 

пошук вакансії по різноманітним параметрам (назва вакансії, посадові 

обов’язки, розмір зарплати, вид зайнятості, по назві фірми, і т.д.); величезна 

кількість вакансій. 

На наш погляд, інноваційним методом є пошук через агентства по 

працевлаштуванню за умови, що агентство будує свою працю на сучасних 

технологіях. Звернення до агентств із працевлаштування як спосіб пошуку 

роботи зручний тим, що усім процесом пошуку займаються їх менеджери. Це 

вдалий пасивний варіант для тих, хто ще працює, але не проти змінити 

роботу на більш перспективну чи високооплачувану. Для пошуку роботи 
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таким чином, як і для прямих звернень до працедавців, потрібною та 

важливою складовою є якісно і правильно складене резюме. Проте, 

посередницька фірма зобов’язана відкоригувати резюме у правильний бік. 

Очевидним недоліком тут є те, що послуги даних компаній є платними і, 

відповідно, цю стратегію можуть собі дозволити не всі безробітні. Доволі 

часто такі агентства пропонують комплекс додаткових послуг, переважно 

платних, (скажімо, тестування, додаткове навчання, складання і тиражування 

резюме тощо), що є корисними для осіб, які не мають досвіду самостійного 

пошуку роботи. Але і пошук через посередника має свої недоліки: через 

кадрові агенції шукати роботу ефективно лише менеджерам вищої ланки і 

звичайним робітникам; пошуки хорошого місця праці можуть затягнутися; 

доволі часто посередники ставлять на перше місце інтереси працедавця, 

персональним працевлаштуванням вони займаються лише у зв’язку з 

останнім. 

Слід загострити увагу на такому інноваційному методу пошуку роботи 

для молодих інженерів, як пошук через Центр працевлаштування студентів 

«Імпульс».Центр працевлаштування «Імпульс» – ресурс для допомоги у 

пошуку роботи студентам та випускникам Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка та інших ВНЗ міста Києва та інших 

вузівських міст України. Центр працевлаштування створений для того, аби: 

 максимально полегшити процес налагодження зв’язку між 

студентами та випускниками і працедавцями, що зацікавлені в освічених та 

професійних працівниках; 

 адаптувати студентів до умов ринку праці, що динамічно 

змінюються, надати їм об’єктивну інформацію про актуальні професії та 

рівень оплати праці; 

 безпосередньо знайти роботу для випускників; 
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 допомогти студенту визначитись із майбутньою професією та 

необхідним багажем знань та навичок, що його має мати спеціаліст в обраній 

галузі. 

Основним робочим інструментом є портал Центру працевлаштування 

студентів. Він побудований таким чином, що будь-який студент може знайти 

інформацію про вакансії, що максимально відповідають його запитам та 

навикам, а також інформацію про працедавців, які пропонують дану 

вакансію. Також на порталі можна знайти актуальні статті з теми 

працевлаштування, поспілкуватися на форумі. Заповнивши анкету, 

студент/випускник потрапляє до бази активно шукаючих роботу 

користувачів порталу і долучається до числа тих людей, чиєю робочою 

долею опікуються працівники Центру працевлаштування. Як тільки 

знаходиться вакансія, що співпадає із запитом студента/випускника, 

інформація про неї надсилається на електронну поштову скриньку. Якщо 

дана вакансія зацікавить студента, він має написати своє повне резюме та 

надіслати його до Центру працевлаштування. Після цього відбувається 

знайомство з працедавцем [97]. 

 Навчити студентів грамотному складанню резюме, впевнено почувати 

себе на співбесіді, ефективно презентувати себе та, зрештою, самостійно 

шукати роботу своєї мрії – одне з головних завдань Центру 

працевлаштування «Імпульс». З цією метою Центром реалізується освітня 

програма, що включає в себе проведення семінарів-тренінгів для студентів, а 

також безпосередню роботу в офісі. В офісі Центру студент може отримати 

кваліфіковану допомогу у складанні резюме під конкретну вакансію, крім 

того, спеціаліст по роботі зі студентами при необхідності може провести 

тренувальну співбесіду, та практичними порадами налаштувати пошукувача 

роботи перед зустріччю з працедавцем [95]. 

Отже, на нашу думку більш ефективними технологіями пошуку роботи 

молодих спеціалістів-випускників технічних ВНЗ є інноваційні, оскільки 
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вони на сьогодні швидко завойовують популярність та акумулюють нові 

технологічні ідеї.  

Власне, вони мають відкритий характер, різні зацікавлені суб’єкти 

можуть вдосконалювати ці технології, надавати їм більш сучасного вигляду, 

спираючись на прогрес комунікаційних технологій. 

Важливою характеристикою стратегії пошуку роботи є кількість 

каналів. Вона є одним з показників інтенсивності пошуку.  

В середньому на ринку праці спостерігається зворотна залежність між 

числом використовуваних каналів в рамках стратегії і питомою вагою таких 

стратегій. Найзначніше зростання в цілому спостерігалося для частки 

стратегій з максимальною кількістю каналів пошуку (п'ять і шість каналів), 

що можна інтерпретувати як зростання змішаних стратегій пошуку, 

орієнтованих на використання каналів всіх типів. Зазначені в таблиці 

технології пошуку роботи передбачають й різні канали, диверсифікація, 

використання одночасно певної суми технологій  збільшує шанси 

пошукувача. 

Соціальні технології, особливої значущості набувають в умовах 

сьогоднішньої України, яка переживає складний період. Пильної уваги 

потребує молодь. На ринку праці положення молоді можна оцінити, як 

неоднозначне, незбалансоване, оскільки воно визначається досить 

різноспрямованими тенденціями. У їх числі слід зазначити наслідки міліарної 

кризи, викликаної агресією до України з боку Російської Федерації, анексії 

Кримського півострову, стрімкого падіння національної валюти, в результаті 

чого значна частка малого та середнього бізнесу опинилася на межі закриття, 

зростання рівня бідності населення та ін. 

Отже, використання інноваційних підходів та методів пошуку роботи 

молодих інженерів на ринку праці значною мірою зменшує напругу на 

ньому, задовольняючи швидкозмінні потреби як працедавців так і 

працівників. Головним суб’єктом на ринку праці молоді України має бути 
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Державна служба зайнятості, яка буде надавати молодим інженерам 

державний захист і соціальні гарантії. У державної служби зайнятості, як у 

однієї з прогресивних соціальних служб в Україні, постійно зростають 

вимоги до якості даних, швидкості обробки інформації та інноваційності у 

прийнятті рішень. Тому й надалі за рахунок інновацій слід сприяти 

підвищенню оперативності та якості обслуговування клієнтів, зокрема 

молоді адже суспільство і громадськість вимагає оперативних, актуальних і 

достовірних даних. 

 

3.2. Інноваційні авторські технології для оптимізації ринку праці 

молодих інженерів 

 

Оскільки інноваційні технології спонукають до роздумів та подальших 

розробок ми пропонуємо власну модель, яку можна розглядати як авторську 

соціальну технологію, мета якої – оптимізувати процес зустрічі молодого 

інженера з працедавцем та отримання першим роботи у відповідності до 

обраного фаху.  Сформулюємо методологічні основи авторської технології, 

почавши з аналізу самого процесу або алгоритму дій пошуку роботи. 

Почнемо з етапів, на які розпадається увесь зазначений процес. 

Гриджук І. подає наступну етапізацію пошуку роботи: 

1. Оцінка себе як професіонала. Старт професійної кар’єри починається 

з того моменту, коли особа визначається з тим, ким вона хоче бути і чого 

хоче досягти. Усвідомлення власних можливостей (чи володіє особа тими 

якостями, які необхідні в обраній сфері діяльності), адекватна оцінка самого 

себе стають визначальними ознаками успішності цього процесу загалом. 

Поставлена мета у пошуку місця праці має відповідати реальним 

можливостям пошукача. Визначення рівня власних можливостей залежить 

від рівня самооцінки особи, оскільки низький рівень самооцінки негативно 
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впливає на процес пошуку, звужуючи його, оскільки особа шукає менш 

престижну, мало оплачувану посаду; 

2. Вивчення своєї мотивації. Важливо розуміти, які чинники є 

важливими для індивіда при працевлаштуванні. Звісно, для більшості 

значущими є грошові мотиви, проте, окрім цього, важливою може бути 

атмосфера в колективі, комунікація з колегами чи навіть тривалість поїздки 

до місця праці. Якщо ці аспекти не враховані, то існує ймовірність, що через 

деякий час людина почне втрачати цікавість до роботи; 

3. Формулювання цілі. Чим точнішим є сформульована мета пошуку та 

її критерії, тим швидше та ефективніше можна її досягнути. «Яка-небудь 

робота» не є точним визначенням, оскільки сюди, наприклад, можна віднести 

і вакансію охоронця, і пропозицію налаштування систем відео нагляду, проте 

вони навряд чи підійдуть одній і тій же людині; 

4. Кар’єрні сценарії. Сюди входить розуміння бажаних майбутніх 

досягнень і бачення свого розвитку, а також аналіз кар’єрних сценаріїв, що 

допоможе ще чіткіше визначити мету пошуку роботи; 

5. Складання резюме. Резюме має підкреслювати переваги та ство-

рювати позитивну презентацію для працедавця. Завданням резюме є 

«відправити» людину на співбесіду; 

6. Джерела пошуку вакансій. Слід враховувати, що не всі методи 

пошуку роботи будуть ефективними у всіх ситуаціях. Окрім стратегій 

поведінки особи на ринку праці, існують ще різні стратегії пошуку роботи. 

Їхнє активне дослідження розпочалося у 70-их рр. ХХ ст. З цього часу значна 

кількість дослідників (Г. Хользер, Д. Мауро та ін.) розглядали дане поняття 

крізь призму психології, соціології, економіки, менеджменту. Можна 

виділити такі основні стратегії пошуку роботи: 1) друзі та родичі 

(неформальні мережі); 2) колеги по роботі, спеціальності (формальні мережі); 

3) прямі звернення до працедавців; 4) оголошення в газетах; 5) державна 
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служба зайнятості; 6) приватне агентство; 7) власний бізнес; 8) мережа 

Інтернет; 9) ярмарки вакансій. 

7. Співбесіда. Працедавець, який займається відбором кадрів, на день 

може проводити 8-10 співбесід, тому важливо позитивно запам’ятатися та 

створити хороше враження. Тут важливими аспектами є відповідність 

формальним вимогам, ключові компетенції та правдивість інформації. 

8. Прийняття рішення. Оцінка кожної пропозиції роботи згідно цілей та 

мотивів, визначених на перших етапах пошуку роботи [47, с. 220-221]. 

Пропонуємо власну послідовність етапів пошуку роботи для молодих 

інженерів (рис. 3.2.1.). 

Перший етап можна назвати програмуванням, і полягає він у 

постановці певної і реальної мети. В результаті цього етапу молодий інженер 

повинен знати, чітко уявляти, яку роботу і на яких умовах він будете шукати. 

Правильна постановка мети – 25% успіху.  

Другий етап (наступні 25%) можна визначити як аналіз ринкової 

ситуації та збір інформації. Це оцінка реальних потреб ринку (вимог 

працедавців) в прив'язці до даного сектору економіки (змістом освітньої 

програми спеціальності). 

Третій етап це збір інформації про варіанти працевлаштування.До 

існуючих практик працевлаштування молодих інженерів під кутом зору 

переваг впровадження спеціальних технологій, що оптимізують пошук 

роботи. Більшість практик агентів ринку є стандартизованими, вони мають 

певний алгоритм дій, заснований на повторенні тих або інших процедур. 

Зазвичай спеціалісти-випускники технічних ВНЗ застосовують стихійні 

технології пошуку роботи, проте така практика є малоефективною, тому 

пропонуємо застосовувати технологічні форми поведінки, серед яких можна 

виділити традиційні та інноваційні соціальні технології. 

Отже, пошук роботи молодими інженерами безпосередньо залежить від 

правильності їх поведінки на ринку праці та застосування ними технологій 
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пошуку роботи як стихійно оформлених у суспільстві, так і запропонованих 

певними суб’єктами з використанням елементів соціоінженерного знання. 

Четвертий етап, це вибір стратегії пошуку роботи. Спеціально 

зупинимося на стратегії пошуку молодим інженером роботи, що є предметом 

вибору, бо можна рухатися на ринку праці у різний спосіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 3.2.1. Етапи пошуку роботи для молодих інженерів* 

*Джерело:власна розробка автора 
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досягнення мети.Під стратегією дій ми розуміємо розвязання принципових 

питань: чи боротися за робоче місце відповідно до обраного інженерного 

фаху, в якій галузі народного господартсва шукати роботу тощо. Тактика – 

це метод досягнення стратегійчної цілі. Стратегія пошуку може бути 

«чистою», коли використовується тільки один канал пошуку, або 

«змішаною», коли використовується кілька каналів пошуку, або навіть всі 

можливі канали. Стратегія пошуку – це не тільки вибір певного каналу 

пошуку роботи. Побудова стратегії пошуку включає в себе визначення 

багатьох параметрів процесу пошуку. До таких параметрів можна віднести 

наступні: вибір виду стратегії – «чиста» або«змішана»; вибір кількості 

використовуваних каналів; вибір типу каналу / каналів – формальні і / або 

неформальні канали пошуку; вибір конкретних каналів пошуку роботи; 

визначення частоти звернення до вибраних каналів пошуку; визначення 

тривалості процесу пошуку в цілому і в рамках обраної стратегії (тобто зміна 

набору використовуваних каналів пошуку через певні періоди пошуку). 

При наявності шести каналів пошуку загальна кількість всіх 

теоретично можливих стратегій (комбінацій способів) пошуку, – як чистих, 

так і змішаних, – становитиме (див. формулу 3.2.1.1): 

,    (3.2.1) 

де, 1 – звернення до державної служби зайнятості; 2 – звернення до 

друзів; 3 – звернення безпосередньо на підприємство; 4 – пошук через 

інтернет; 5 – звернення до приватних служб зайнятості; 6 – звернення на 

біржу праці. 

Зауважимо, що на відміну від каналів, що не є абсолютно 

альтернативами, а отже, їх вибір не є взаємно незалежним, стратегії пошуку 

роботи є незалежні альтернативи пошуку роботи (в один момент часу може 

використовуватися тільки одна стратегія пошуку роботи).Пропонуємо 

молодим інженерам застосовувати найбільш поширені три чисті стратегії:  
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1) звернення до державної служби зайнятості;  

2) звернення до друзів;  

3) звернення безпосередньо на підприємство.  

Вони складають майже 30% від усіх застосовуваних стратегій. Це 

свідчить про те, що: по-перше, ці три канали пошуку роботи можуть бути 

ефективними для пошуку роботи навіть без звернення до інших каналів 

пошуку, вони практично рівнозначні за масштабами поширення, і 

виступають інституційними альтернативами пошуку; по-друге, в цілому 

домінують (66%) змішані стратегії пошуку, що пояснюється прагненням 

людей диверсифікувати способи пошуку для підвищення ймовірності знайти 

роботу. Найбільш популярні змішані стратегії пов'язані або з максимальним 

використанням усіх каналів, або з різними комбінаціями каналів, в основі 

яких лежить поєднання неформальних мереж (друзів) і звернень на 

підприємства. Динамічний аналіз показує, що динаміка стратегій «звернення 

до друзів» і «звернення в ДСЗ» була близькою до зворотного, що дозволяє 

припустити, що ці дві стратегії виступають як взаємозаміщуючі. За останні 

роки відбувалося збільшення частки змішаних стратегій, які використовують 

максимальну кількість каналів пошуку. Це дозволяє висунути гіпотезу про 

поширення ефекту «навчання» (ефекту адаптації) – у міру розвитку системи 

інститутів вітчизняного ринку праці відбувається перехід до 

диверсифікованих стратегій пошуку роботи. Ті, хто шукає роботу, за 

допомогою різних соціальних контактів, набирають досвід і використовують 

більшу кількість можливостей для пошуку. 

За випускниками технічних спеціальностей, які шукають роботу, 

загальна картина різноманітності стратегій пошуку схожа, але є і відмінності. 

Найбільш поширені серед них – звернення до друзів, звернення на 

підприємство, звернення до друзів і родичів. Разом вони складають 37% від 

всіх стратегій. Причому абсолютним лідером є звернення до друзів (21%). Це 

не тільки домінуючий канал пошуку, а й домінуюча стратегія пошуку, 
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наступну за поширеністю стратегію «звернення на підприємство» вона 

перевищує за масштабами використання майже в три рази. Для працюючих 

на відміну від безробітних менш привабливими є формальні канали пошуку – 

ДСЗ, недержавні агентства. Якщо для безробітних чиста стратегія «державна 

служба зайнятості» була на третьому місці за поширеністю, то для 

працюючих вона тільки на десятому, і частка її невелика (3%). Можна 

запропонувати кілька пояснень, чому молоді інженери менше віддають 

перевагу формальним каналам пошуку і більше звертаються до друзів і 

знайомих. По-перше, можна зробити висновок, що, так як випускники 

технічних спеціальностей менше використовують формальні канали, то вони 

для них і менш ефективні, або, точніше, формальні канали пропонують 

працевлаштування на такі робочі місця, в яких люди вже працюють та 

зацікавлені менше. В першу чергу це відноситься до ДСЗ. Для вакансій, які 

підприємства заявляють в державну службу зайнятості, існує проблема 

несприятливого відбору, і, при інших рівних, ці вакансії пропонують 

відносно меншу заробітну плату. У молодих інженерів вище вимоги до 

очікуваної заробітної плати (We) при пошуку роботи, так як вона повинна не 

тільки відповідати резервній заробітній платі (Wr), але і при інших рівних, 

перевищувати заробітну плату на нинішньому місці роботи (W *): We> W * ≥ 

Wr. Або іншими словами, згідно теоретичної моделі пошуку резервна 

заробітна плата при пошуку роботи у вже працюючих вище, ніж у 

безробітних молодих інженерів. 

По-друге, зміщеність переваг у молодих інженерів на користь друзів, 

можливо, пов'язана з тим, що цей спосіб пошуку роботи надає додаткову 

протекцію для заняття робочого місця. Немає сенсу йти на роботу при 

високому ризику її втратити. 

По-третє, для працюючих пошук нового місця роботи приносить 

відносно менші вигоди, ніж для безробітних, так як вони вже працюють і 

отримують заробітну плату. Тому для працюючих немає сенсу вдаватися до 
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способів пошуку з відносно високими витратами (часу або грошей), до яких 

відносяться формальні канали пошуку. 

По-четверте, для молодих інженерів в цілому характерна сильніша 

включеність в соціальні мережі і зв'язку в порівнянні з іншими безробітними, 

і, таким чином, для них не тільки вище очікувана віддача (вигода) від 

використання цього каналу, але і більше самих можливостей використання 

допомоги друзів і знайомих при пошуку роботи. 

 Типологічна схема вибору тактик пошуку роботи молодими 

інженерами зображено на рис. 3.2.2. 

Отже, для молодих інженерів пропонуємо застосовувати п’ять типів 

пошуку роботи, а саме: неформальні соціальні мережі; неформальний 

індивідуальний пошук; формальні посередники; неформальний пошук 2-х 

типів; «комплексні» стратегії. 

Підходящою для молодого інженера не може вважатися робота, якщо 

[147, с. 58]: 

 місце роботи розташовано за межами доступності транспортного 

обслуговування, встановленої рішенням місцевої державної адміністрації, 

виконавчого органу відповідної ради;  

 умови праці не відповідають правилам і нормам, встановленим 

законодавством про працю та охорону праці (в тому числі якщо на 

запропонованому місці роботи порушуються встановлені законом строки 

виплати заробітної плати);  

 умови праці на запропонованому місці роботи не відповідають стану 

здоров’я громадянина, підтвердженому медичною довідкою. 

В жорстоких умовах сьогодення людині важко знайти роботу яка б 

повністю її влаштовувала. А молодому спеціалісту без досвіду роботи після 

закінчення навчання взагалі важко витримати конкуренцію в успішному 

працевлаштуванні. 
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Рис. 3.2.2. Альтернативні типи тактик пошуку роботи молодими 

інженерами* 

*Джерело:власна розробка автора 

 

Ні для кого не секрет, що багато керівників прагнуть отримати вже 

сформовані кадри, тобто професіоналів, які мають значний досвід роботи, і 

можуть швидко «влитися» в будь-який колектив. Молодим фахівцям знайти 

роботу дійсно непросто. Однак попри це деякі з працедавців зацікавлені й у 

тих працівниках, які щойно розпочинають трудову біографію, адже такі 
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спеціалісти вносять у колективи нові думки, бачення. Вони гнучкіші, 

швидше навчаються та сприймають нові тенденції.  

Освіта має дуже важливе значення. Молоді фахівці можуть обійняти не 

лише посаду за своєю спеціальністю, але також і посади близькі до здобутої 

освіти. Найголовніше те, що, як правило, молоді фахівці мобільні, 

ініціативні. Саме з цієї причини дуже багато великих компаній неодмінно 

звернуть свою увагу на молодого і амбітного фахівця, який прагне отримати 

роботу і подальший кар’єрний ріст. Звичайно, при пошуку роботи дуже 

важливо мати якісно складене резюме. Резюме – документ, від якого 

залежить, чи запросять вас на співбесіду. Тому слід приділити йому 

максимум уваги, адже дрібна неточність в ньому може коштувати вам гарної 

роботи [98]. 

П’ятий та шостий етапи. Застосування технології, та контакти з 

працедавцем або HR-спеціалістом.  

Тепер будемо намагатися знайти опорні точки для технологізації 

наступних за вибором стратегії пошуку дій. 

Молодий інженер при пошуку роботи повинен вміти правильно 

оформити документацію щодо прийому на роботу чи проходження 

співбесіди. Такими документами є діловий лист, резюме тощо. 

Основними правилами складання ділового листа є наступні:необхідно 

точно знати адресу організації і (бажано) ім'я керівника кадрової служби, яке 

можна попередньо з'ясувати по телефону; лист повинен бути коротким, але 

цікавим: необхідно розказати в листі, чому інженер хоче працювати саме на 

цій посаді чому саме він найбільш підходить для даної роботи; емоційний 

тон ділового листа повинен бути позитивним; лист повинен бути грамотним і 

акуратно оформленим; зміст листа може бути складено за схемою 

оголошення про пошук роботи і включати в себе елементи професійно-

трудового резюме або автобіографії; багато кадрові служби підприємств, 

інформуючи населення про свої вакансії, самі пропонують потенційним 
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претендентам на робоче місце надіслати резюме або автобіографію (поштою 

або факсом). 

У резюме необхідно вказати повністю прізвище, ім'я, по батькові, вік; 

освіта; спеціальність, кваліфікацію; сімейний стан (чи є діти, вік дітей); 

трудову діяльність (вказати два останніх місця роботи і посада); Володіння 

іноземними мовами; володіння комп'ютером; додаткову коротку інформацію: 

який графік роботи вас влаштовує, на яку зарплату ви претендуєте, що б ви 

хотіли ще повідомити про себе [156]. Резюме повинно відповідати вимогам, 

що подані у табл. 3.2.1. 

Таблиця 3.2.1 

Вимоги, яким повинно відповідати резюме молодого інженера* 

№ 

з/п 
Назва вимоги Роз’яснення вимоги 

1 Стислість 

Обсяг тексту не повинен перевищувати двох сторінок. 

Більший текст, ймовірно, не буде читатися працедавцем. 

Ідеалом вважається текст на одній сторінці 

2 Доречність 
Необхідно писати тільки про те, що має відношення до 

роботи, уникати непотрібних деталей і подробиць. 

3 Правдивість 

Надавати тільки ту інформацію, яку ти молодий інженер 

може повністю підтвердити. Відомості, що 

повідомляються в резюме, можуть і ймовірно будуть, в 

подальшому перевірятися. 

4 Позитивний характер 
Необхідно створити сприятливе враження, 

підкреслювати тільки позитивні якості і сильні сторони. 

5 Систематичність 
Викладати інформацію послідовно, чи не допускати 

хронологічних перепусток 

6 Унікальність 
Слід писати про те, що характеризує саме молодого 

фахівця, відрізняє від більшості інших кандидатів 

7 Грамотний стиль 

викладення 

Необхідно користуватися точними формулюваннями, 

уникати незрозумілих скорочень і жаргону. 

8 Приємне оформлення 

Використовувати тільки якісний папір і хороший шрифт. 

Зручно розташовувати текст, розділяти його на 

параграфи. Перевірити і виправити помилки. Резюме 

повинно легко читатися. 

*Джерело: складено автором на основі [156] 
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Отже, притримуючись вищеописаних вимог, молодий інженер зможе 

правильно оформити резюме, що в свою чергу характеризуватиме його як 

освіченого, професійного і обізнаного працівника. 

Співбесіда має бути моментом розкриття здібностей і особливостей 

молодого інженера. Потрібно спрямувати розмову на тему того, що він вміє, 

описати свої можливості, звернути увагу на своє стажування і практику. І не 

слід забувати бути оптимістичним і доброзичливим. Великої помилки 

припускаються ті претенденти, хто на першій зустрічі з кадровиком або з 

працедавцем виявляє зайву скромність. Слід постаратися вже на співбесіді 

стати для працедавця і кадровика просто приємним співрозмовником, 

готовим і до напруженої роботи, і до добрих стосунків з колегами. Необхідно 

поводитися в новій обстановці і з новими людьми відкрито і доброзичливо – 

працедавець це обов’язково відзначить. Не потрібно спізнюватися на 

співбесіду та слід виявити на співбесіді активність [98]. 

На цьому етапі молодий інженер готує інформацію про себе, оформляє 

документи, необхідні при пошуку роботи, дізнається інформацію про 

установи, фірми, організації, куди він може влаштуватися працювати, 

готуєтеся до безпосереднього контакту з працедавцем (усна розповідь про 

себе, робота з запереченнями наймача). Результат цього етапу – почуття 

впевненості в собі, «озброєність» інформацією. Третій етап (ще 25% успіху) 

– власне дії: доведення інформації про себе до потенційних працедавців. 

Результат цього етапу – отримання запрошення на співбесіду. Четвертий етап 

дає наступні 25% успіху і складається в проходженні співбесіди та 

супроводжуючих його випробувань (наприклад, тестування). Результат цього 

етапу – дійсне отримання роботи [303]. 

До молодого інженера при прийнятті на роботу пред'являються 

наступні вимоги [271]:  

 здатність управляти собою і своїм часом; 

 наявність розумних особистісних цінностей; 
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 наявність чітких особистісних цілей; 

 постійне особистісне зростання; 

 уміння ефективно вирішувати проблеми; 

 здібність до інновацій; 

 здатність впливати на оточуючих; 

 знання сучасних управлінських підходів; 

 здатність управляти (уміло використовувати людські ресурси); 

 уміння навчати і розвивати підлеглих. 

Для удосконалення працевлаштування молодих інженерів також 

необхідно застосовувати на ринку праці України інноваційні методи.  

Інноваціями на ринку праці є лізинг персоналу, аутстафінг, аутсорсинг. 

Лізинг персоналу передбачає, що працівники перебувають у штаті 

підприємства – лізингодавця  (спеціалізованої або рекрутингової агенції), яка 

забезпечує ними на певний період працедавця - замовника. Обидві сторони: 

як працедавець так і працівник укладають угоди з лізинговим провайдером. 

Працедавець повинен надати роботу працівникові та сплатити послуги 

провайдера. Ця послуга дає можливість компанії-замовнику швидко 

змінювати кількість персоналу залежно від ситуації та обсягів діяльності. 

Зокрема, її варто використовувати в таких випадках: відпускний період; 

відпустка спеціаліста в зв’язку з народженням дитини; тривала хвороба 

спеціаліста; короткотермінові проектні роботи; виставки, конференції; 

сезонні зростання обсягів діяльності [117]. 

Аутстафінг базується на виведенні персоналу за штат компанії. 

Компанія провайдер стає формальним працедавцем для працівників 

компанії-клієнта і бере на себе повну відповідальність за них. Провайдер 

оформляє працівників у свій штат та відповідає за виплату заробітної платні, 

податків, проведення роботи з персоналом Аутсорсинг – це запозичення 

ресурсів ззовні. Передбачає виконання стороною організацією окремих 
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завдань чи бізнес-процесів, які не є профільними для підприємства, але 

необхідні для повноцінного його функціонування [237]. 

Загальновідомо, що основною характеристикою інноваційної моделі 

взаємодії агентів на ринку праці є поєднання набутого досвіду у цій галузі і 

інноваційних підходів, які існують у світовій практиці. Саме інновації у цій 

взаємодії відіграють визначальну роль, оскільки повинні включати новітні 

методи пошуку роботи, особливо для молодих людей, які зазвичай крокують 

в ногу з нововведеннями. Також важливу роль в такій взаємодії відіграють 

соціальні технології, які необхідно поєднувати з інноваціями. 

Проблема пошуку роботи молодими інженерами є наслідком 

неповноти інформації та невизначеності, які існують на ринку праці. Процес 

пошуку роботи є важливою складовою функціонування цього ринку. Він 

забезпечує перетин вимог працівника до робочого місця з реальними 

можливостями, які надає працедавець. У сукупності із зустрічним процесом – 

пошуком працівників на заміщення вакантних робочих місць з боку 

працедавців, – особливості даного процесу визначають характеристики 

рівноваги на ринку праці.Останній випуск Світової доповіді з питань молоді 

вивчає період переходу молодих людей від освіти і тренінгів до процесу 

працевлаштування, тобто критичну фазу життєвого циклу[70]. 

Використавши емпірично набутий досвід стосовно долі випускників 

технічного ВНЗ, методологічні ідеї, які викладено вище, вимоги до 

соціальних технологій нами побудована структурно-логічна схема пошуку 

робочого місця молодими інженерами(див рис 3.2.3). Вона представляє 

собою  хронологічну модель, яка поєднує характер дій та зміст чинників, що 

визначають просування індивідів до головної мети. 
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Рис. 3.2.3. Загальна модель ділової кар’єри  інженера* 

*Джерело:власна розробка автора 

 

Загальна модель ділової кар’єри  

інженера 

 

Етапи пошуку роботи 

 

 

Постановка мети 

Аналіз ринкової ситуації 

 

Аналіз практик та 

технологій доступних 

пошукувачу. 

Визначення стратегії 

Застосування технології 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійна і соціальна 

адаптація 

Фактори, що впливають 

на працевлаштування 

Профорієнтація 

(первинна та вторинна) 

 

 

 

( 

 

 

Професійне навчання 

Вибір місця роботи 

Працевлаштування за 

обраною професією 

Відповідність обраній 

професії 

Зайняття авторитетного 

становища в організації 

Професійне становлення 

особистості інженера 

Задоволеність 

мотивацією 

Стимулювання хорошої 

праці 

Використання корисного 

досвіду 

Вільний доступ до 

інформації про вільні 

посади 

Якість отриманої 

кваліфікації 

Попит та пропозиція на 

ринку праці 

Характер і вміст праці 

Рівень організації умов 

праці 

Розмір заробітної плати 

Професійний склад 

колективу 

Корпоративна соціальна 

відповідальність 

Норми взаємин в 

колективі 

Контакти з працедавцем 

або HR-спеціалістом 

Процедура 

працевлаштування 



168 

 

 

Модель складається з етапів пошуку роботи, професійної та соціальної 

адаптації, а також чинників, що впливають на працевлаштування.  До етапів 

пошуку роботи ми відносимопостановку мети, збір інформації про варіанти 

працевлаштування, підготовку інформації про себе, проходження співбесіди 

та працевлаштування. Від правильності проходження цих етапів залежить 

успішність пошуку роботи молодим інженером. Не менш важливим 

чинником є професійна і соціальна адаптація, до якої входять наступні 

елементи: профорієнтація, професійне навчання, вибір місця 

роботи,працевлаштування, відповідність обраній професії, професійне 

становлення особистості інженера, задоволеність мотивацією, зайняття 

авторитетногостановища в організації, стимулювання хорошої праці та 

використання корисного досвіду. 

До чинників, що впливають на працевлаштування молодих інженерів 

відносяться: вільний доступ до інформації про вільні посади, якість 

отриманої кваліфікації, попит та пропозиція на ринку праці, характер і вміст 

праці, рівень організації умов праці, розмір заробітної плати,професійний 

склад колективу, корпоративна соціальна відповідальність та норми взаємин 

в колективі. 

У сучасних умовах працевлаштування є довготривалим і складним 

процесом, до якого людина часто докладає значну кількість уваги за зусиль. 

Висока конкуренція, нестабільність робочих місць, важкі умови праці та 

низькі зарплати створюють багато перепон на шляху до успішного пошуку 

роботи. Багатоаспектний характер пошуку роботи зумовлює актуальність 

дослідження цього процесу, а отже, передбачає аналіз взаємодії комплексу 

чинників, що визначають поведінку особи під час пошуку місця праці та 

детермінують вибір методів цього пошуку [48, с. 148]. 

Важливого значення у сучасних умовах набуває і використання нових 

технологічних процесів та ресурсів пошуку роботи, зокрема, електронне 

інформування, електронне конструювання, ретаргетинг, застосування 
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мобільних додатків та он-лайн аналітики. Інноваційними напрямами пошуку 

роботи є використання: блогів, соціальних мереж, тематичних форумів, 

пошукових систем та сайти; купівля посилань, контекстна реклама, 

лінкбайтинг, RSSта інші (рис. 3.2.4). 

Моніторинг ринку праці (власний веб-сайт, e-mail, Meta, Google, 

Yandex чати і т.п.), маркетингова діяльність працедавців на ринку праці 

(власний веб-сайт, банерна реклама, e-mail (пряма розсилка), контекстна 

реклама), отримання професійної інформації (тематичні та спеціальні сайти 

та портали) є складовими інформаційного забезпечення пошуку роботи 

молодими інженерами. Особливого значення набувають пошукові та 

інформаційні системи, де може бути розміщена інформація про вакансії, а 

саме популярні сервіси пошуку роботи: Work.ua – популярний сайт пошуку 

роботи; Rabota.ua – також відомий в Україні сервер пошуку роботи та інші. 

Можливості Інтернету відображено на схемі (рис. 3.2.4). 

Використання віртуального пошуку роботи забезпечує досить істотне 

підвищення ефективності «реальних» пропозицій. Більш того, сучасні 

технічні можливості дозволяють здійснювати пошук роботи безпосередньо в 

рамках віртуального сектору. 

Молодим інженерам варто застосовувати практично усі можливі 

віртуальні сектори пошуку роботи, а саме: пошук через особисті сайти, пошук 

через пошукові та інформаційні сайти, пошук за допомогою онлайн-суб’єктів 

та ІТ-технологій.А тепер перейдемо до соціальних технологій, які можуть 

застосовувати фірми  посередники на ринку праці 

Важливого значення набуває формування оптимальних схем пошуку 

роботи у межах сервісу з пошуку роботи. За допомогою рисунку 3.8 ми 

спробуємо уточнити схему системи вибору вакансії на сайтах сервісів з пошуку 

роботи, зокрема вона включає: перегляд вакансій на сайті, реєстрацію, 

призначення співбесіди, перевірку даних.Після того як користувач зайшов на 

сайт, він повинен мати змогу переглянути всі наявні вакансії і вибрати серед 

http://www.work.ua/employer/my/
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них потрібну. За умов наявності потрібної вакансії розпочинається процес 

«бронювання» вакансії для зареєстрованих споживачів, далі здійснюється 

перевірка вакансії і у подальшому спілкування із працедавцями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.4. Інтернет-інформаційне забезпечення пошуку роботи молодими 

інженерами* 

*Джерело:власна розробка автора 

 

Сформуємо детальний алгоритм дій, які виконують учасники процесу, 

за допомогою UML діаграми діяльності під час он-лайн вибору вакансії (рис. 

3.2.5). 
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Рис. 3.2.5. Алгоритм дій молодих інженерів при обранні вакансії на сайті 

з пошуку роботи* 

*Джерело:власна розробка автора 
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додатків є iOS, Android, WindowsPhone, BlackBerry. Саме створення 

мобільних додатків на сьогодні є інновацією, яку ми пропонуємо для 

провідних агентств які надають послуги з пошуку роботи за розширеним та 

спрощеним варіантом побудови [128, с. 120].Дизайн мобільного додатку 

повинен бути максимально простий і зрозумілий. З огляду на те, що мобільні 

пристрої мають невеликий за розмірами екран, при проектуванні додатків 

Для них не можна керуватися тими ж правилами, що і для ПК. 

Пропонуємо для провідних агентств які надають послуги з пошуку роботи 

при проектуванні мобільних додатків дотримуватися наступних вимог до 

дизайну: мінімум елементів. Не слід перевантажувати невеликий простір 

дисплея мобільного пристрою великою кількістю об'єктів [128, c. 121]. У 

правильно спроектованому мобільному додатку повинні поєднуватися три 

основні властивості [128, с. 121]: зручність у використанні (інтуїтивний 

дизайн, об'єднання та використання всіх можливостей мобільного пристрою). 

Найбільш популярними мобільними платформами є iPhone і Android; 

мобільний додаток повинен бути цікавим користувачу;корисність – 

максимальний рейтинг мають ті додатки, які здатні бути дійсно потрібними. 

Розширений варіант побудови мобільного додатку для пошуку роботи 

може бути побудовано для великих агентств які надають послуги з пошуку 

роботи, це великі агентства з територіальними підрозділами в різних 

областях України. Структура такого додатку подібна до структури сайту, а 

модуль пошуку знаходиться серед інших (у вкладці наявні вакансії) (див. рис. 

3.2.6). 

Розширений варіант мобільного додатку складається з основних 

сторінок, а саме тієї, що містить інформацію про агенство, інформацію про 

послуги, інформацію про ресурси агентства [128, c. 122]. Окрім основних 

сторінок, додаток повинен включати і всі сторінки, а саме пошук, зв’язок з 

агентством, допомога, карта додатку, політика підприємства, політика 

конфіденційності та статистика сайту. 
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Для менших агентств, пропонуємо спрощену лінійну структуру 

мобільного додатку з відгалуженням, що є контрольованою структурою. 

Тобто відвідувач послідовно переходить з однієї сторінки на іншу. 

На титульній сторінці слід вказувати найбільш оптимізовану 

інформацію, яка повинна бути максимум короткою, проте містити головний 

меседж, який допоможе при пошуку легко знайти додаток. В додатку 

обов’язково повинна міститися інформація про те, на якій території проживає 

шукач роботи (клієнт), щоб знайти інформацію про вакансії, які доступні в 

даному регіоні.  

 

 

 

 

Рис. 3.2.6. Розширена система побудови мобільного додатку для 

великого агентства з пошуку роботи* 

*Джерело: власна розробка автора 
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Також в додатку рекомендується наявність повної інформації про 

вакансії, в якій повинно бути вказане місце роботи, куди пропонується 

влаштовуватися, зарплата тощо (рис. 3.2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.7. Спрощена система побудови мобільного додатку для 

невеликого агентства з пошуку роботи* 

*Джерело:власна розробка автора 
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щоденної аудиторії в додатку; шляхи користувачів в додатку; наскільки часто 

використовуються функції програми; досягнення цілей (реєстрація, покупка 

тощо); частота повернення аудиторії (рівень утримання). 

Основи відслідковування поведінки шукачів роботи у мобільному 

додатку можуть включати такі розділи: 

І. Дані про споживачів та конверсію: 

1. Частота користування мобільними додатками. 

2. Нові споживачі (огляд першопочаткових запусків): аудиторія (тут ви 

можете отримати загальне уявлення по сеансах і користувачах, 

проаналізувавши середню тривалість сеансу) [149]. 

Звіти про ефективність мобільного додатку 

ІІ. Аналіз поведінки споживачів та взаємодії. Тут представлені 

різноманітні показники, що точно характеризують поведінку відвідувачів, у 

тому числі [117]: загальне число екранів, що переглядаються за відвідування; 

порядок перегляду екранів; число технічних помилок, в тому числі збоїв 

додатка; частота повернення відвідувачів; тривалість сеансу; швидкість 

завантаження окремих елементів додатку; окремі унікальні дії з контентом 

додатки, наприклад рекомендації в соцмережах і кліки по оголошеннях. 

Отже, запропоновані заходи з впровадження продуктових та процесних 

інновацій у пошук роботи молодими інженерами уможливлять максимально 

наблизити молодого інженера до працедавця. 

Порівнюючи будь-який метод пошуку вакансій з Інтернет пошуком, 

можна виділити ряд переваг [114, с.37]:  

 безкоштовне розміщення резюме та доступ до інформації; простота 

використання пошукової системи;  

 вільний доступ до великого обсягу різноманітної інформації; менші 

затрати часу на пошуки вакансії;  

 мобільність працевлаштування;  
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 двосторонній контакт: перегляд вакансій та розміщення свого 

резюме;  

 конфіденційність приватним особам;  

 повідомлення про нові вакансії за особистим запитом електронною 

поштою;  

 відсутність впливу територіального розміщення претендентів;  

 щоденне поновлення списку вакансій.  

Незважаючи на значний список позитивних моментів, є й певні 

недоліки [114, с.37]:  

 необхідність навичок роботи із ПК;  

 залежність ефективності пошуку від роботи провайдерів;  

 пошук здійснюється стаціонарно;  

 відсутність гарантій достовірності оголошення. 

Отже, дослідивши основні напрями пошуку роботи молодих інженерів 

на ринку праці України нами запропонована модель пошуку роботи молодих 

інженерів на ринку праці України, яка складатиметься з етапів пошуку 

роботи, професійної та соціальної адаптації, а також чинників, що впливають 

на працевлаштування. 
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Висновки до розділу 3 

 

У третьому розділі дисертаційного дослідження розглянуто 

методологічні аспекти впровадження соціальних технологій на ринку праці 

молодих інженерів, за допомогою яких можна, зокрема, оптимізувати процес 

пошуку першого робочого місця, як для молодого інженера, так і для 

посередників на ринку праці. Дані емпіричного дослідження дають підстави 

розробити авторську модель пошуку першого місця роботи за технічною 

спеціальністю після закінчення ВНЗ. Розглянутозагальну ситуацію на ринку 

праці України та сучасні (існуючі) практики працевлаштування. 

1. На ринку праці положення молоді можна оцінити, як неоднозначне, 

незбалансоване, оскільки воно визначається досить різноспрямованими 

тенденціями. У їх числі слід зазначити наслідки міліарної кризи, викликаної 

агресією до України з боку Російської Федерації, анексії Кримського 

півострову, стрімкого падіння національної валюти, в результаті чого значна 

частка малого та середнього бізнесу опинилася на межі закриття, зростання 

рівня бідності населення та ін. 

Маючи менше досвіду і менше навичок, ніж багато дорослих людей, 

молодь часто зіштовхується із особливими труднощами при пошуку 

роботи,та уходять в інший сектор виробництва.Ми використовуємо концепт 

девіантності, для інтерпретації тих випускників,які свідомо відмовляються 

від обраного фаху,і таким чином полишають ринок праці молодих 

інженерів,не досягнувши мети працевлаштування.Використання терміну 

«девіант»в цьому випадку має до певної міри умовний характер, і ми беремо 

це слово у лапки. 

До того, варто розуміти, що запропонований підхід, має інноваційний 

характер, і в цьому значенні термін «девіант»не має усталеного вжитку в 

наукових працях. Ситуація девіації на разі виникає через кілька обставин. 
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По-перше, існує суспільне очікування, що молодий інженер поповнить лави 

обраної ще під час вступу до вишу професії. 

Особливо виразно експектація формулюється стосовно тих молодих 

людей, які вчилися державним коштом, тобто очікування тут набуває 

значення соціальної норми. 

По-друге,є реакція оточення,яка не підтримує «зраду» хоча осудження 

не виражено зі значною інтенсивністю.  

По-третє – випускник відчуває певний дисонанс чотири або п’ять років 

нічого не принесли. 

Інженерія станом на сьогодні є однією з найбільш популярних галузей 

на ринку освіти та перспективною для розвитку в майбутньому. 

Найбільший рівень безробіття припадає на осіб 15-24 років, що 

свідчить про те, що випускники ВНЗ якраз піддаються найбільшій загрозі 

стати безробітним. 

До традиційних технологій пошуку роботи молодими інженерами 

відносяться: пошук через знайомих, друзів та родичів; пошук роботи через 

оголошення про вакансії в газетах; публікація свого міні-резюме в газеті; 

пряме ініціативне звернення до потенційного працедавця; пошук через 

державні центри зайнятості і ярмарки вакансій; відвідини днів відкритих 

дверей. 

До інноваційних технологій пошуку роботи молодими інженерами 

відносяться: пошук через Центр працевлаштування студентів «Імпульс»; 

пошук через мережу Internet; пошук через агентства по працевлаштуванню. 

Найбільшу ефективність серед методів ошуку роботи має пошук через 

інтернет та пошук за оголошенням в ЗМІ. 

До етапів пошуку роботи для молодих інженерів належать: постановка 

мети. Слід зазначити, що правильна постановка мети – це частина успіху. 

Молодому інженеру необхідно чітко уявляти, яку роботу, і на яких умовах 

йому слід шукати; збір інформації про варіанти працевлаштування. 
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Молодому інженеру слід використовувати всі можливі джерела про вакансії; 

підготовка інформації про себе. Молодому інженеру слід не тільки 

підготувати інформацію про себе, а й довести її до потенційних працедавців. 

Результатом цих етапів є отримання запрошення на співбесіду; проходження 

співбесіди. Співбесіда може супроводжуватися випробуваннями. 

Результатом цього етапу має стати набуття запрошення на роботу; 

працевлаштування, що включає обговорення та укладання трудового 

договору, проходження, при необхідності, випробувального терміну і 

зарахування в штат організації. 

Використання інноваційних підходів та методів пошуку роботи 

молодих інженерів на ринку праці значною мірою зменшує напругу на 

ньому, задовольняючи швидкозмінні потреби як працедавців так і 

працівників. Головним суб’єктом на ринку праці молоді України має бути 

Державна служба зайнятості, яка буде надавати молодим інженерам 

державний захист і соціальні гарантії. У державної служби зайнятості, як у 

однієї з прогресивних соціальних служб в Україні, постійно зростають 

вимоги до якості даних, швидкості обробки інформації та інноваційності у 

прийнятті рішень. Тому й надалі за рахунок інновацій слід сприяти 

підвищенню оперативності та якості обслуговування клієнтів, зокрема 

молоді адже суспільство і громадськість вимагає оперативних, актуальних і 

достовірних даних. 

Серед основних чинників, що впливають на рівень зайнятості 

спеціалістів-випускників технічних ВНЗ трудове законодавство та його 

зміни, економічні чинники, зміни форм власності, внутрішня і зовнішня 

міграція, соціально-політичні чинники, правові чинники, рівень освіти, 

затребуваність професій та демографічна ситуація в країні. 

Крім того, є чинники, які впливають на затребуваність спеціалістів-

випускників технічних ВНЗ, серед яких науково-технічний прогрес, розвиток 
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конкуренції, динаміка регіональної економіки, розміщення виробництва, 

спрямування соціальної політики та інші. 

Доключових проблем зайнятості молодих інженерів відносяться і 

психологічні, і політичні, і мотиваційні, і соціальні, і національні, і культурні. 

Серед них можна виокремити невідповідність життєвих установок, цінностей 

і моделей поведінки молодих інженерів потребам країни, відсутність 

комплексної системи виявлення та просування ініціативної і талановитої 

молоді, відсутність у молоді інтересу до участі в суспільно-політичному 

житті суспільства, соціальна ізольованість молодих людей, які перебувають у 

важкій життєвій ситуації, відсутність можливостей для повноцінної 

соціалізації та залучення в трудову діяльність, відсутність національної та 

соціокультурної самоідентифікації молоді та відсутність знань про інші 

народи, культури і релігії, наявність негативних етнічних і релігійних 

стереотипів. 

До перспективних напрямів для працевлаштування молодих інженерів 

пропонуємо віднести наступні: промислове виробництво товарів народного 

вжитку, оскільки великі підприємства саном на сьогодні недобирають на 

роботу молодих спеціалістів через посилення замовлень від Міноборони та 

інших державних силових структур, що виникли внаслідок воєнних дій на 

Сході України; виробництво приладів для альтернативного зберігання 

енергії, що спричинено зростанням тарифів на комунальні послуги; 

агросектор, особливо транснаціональні корпорації, що працюють більше на 

зовнішніх ринках; розробка програмного забезпечення; ІТ інженери. 

2. Процес пошуку роботи молодими інженерами передбачає побудову 

(вибір) стратегії пошуку – стійкого раціонального способу дій для 

досягнення мети. Стратегія пошуку може бути чистою, коли 

використовується тільки один канал пошуку, або змішаною, коли 

використовується кілька каналів пошуку, або навіть всі можливі канали. 

Стратегія пошуку – це не тільки вибір певного каналу пошуку роботи. 
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Побудова стратегії пошуку включає в себе визначення багатьох параметрів 

процесу пошуку. До таких параметрів можна віднести наступні: вибір виду 

стратегії – чиста і змішана; вибір кількості використовуваних каналів; вибір 

типу каналу / каналів – формальні і / або неформальні канали пошуку; вибір 

конкретних каналів пошуку роботи; визначення частоти звернення до 

вибраних каналів пошуку; визначення тривалості процесу пошуку в цілому і 

в рамках обраної стратегії (тобто зміна набору використовуваних каналів 

пошуку через певні періоди пошуку). 

Запропоновано застосування п’яти типів пошуку роботи, а саме: 

неформальні соціальні мережі; неформальний індивідуальний пошук; 

формальні посередники; неформальний пошук 2-х типів; «комплексні» 

стратегії. 

Дослідивши основні напрями пошуку роботи молодих інженерів на 

ринку праці України нами запропонована модель пошуку роботи молодих 

інженерів на ринку праці України, яка складатиметься з етапів пошуку 

роботи, професійної та соціальної адаптації, а також чинників, що впливають 

на працевлаштування. 

До етапів пошуку роботи ми відносимопостановку мети, збір 

інформації про варіанти працевлаштування, підготовку інформації про себе, 

проходження співбесіди та працевлаштування. Від правильності 

проходження цих етапів залежить успішність пошуку роботи молодого 

інженера. 

До соціальної адаптації входять наступні елементи: профорієнтація, 

професійне навчання, вибір місця роботи, працевлаштування, відповідність 

обраній професії, професійне становлення особистості інженера, 

задоволеність мотивацією, зайняття авторитетного становища в організації, 

стимулювання хорошої праці та використання корисного досвіду. 

До чинників, що впливають на працевлаштування молодих інженерів 

відносяться: вільний доступ до інформації про вільні посади, якість 
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отриманої кваліфікації, попит та пропозиція на ринку праці, характер і вміст 

праці, рівень організації умов праці, розмір заробітної плати, професійний 

склад колективу, корпоративна соціальна відповідальність та норми взаємин 

в колективі. 

Запропоновано використання нових технологічних процесів та ресурсів 

пошуку роботи, зокрема, електронне інформування, електронне 

конструювання, ретаргетинг, застосування мобільних додатків та он-лайн 

аналітики. Необхідними до впровадження є інноваційні напрями інтернет-

інформування пошуку роботи, а саме через: блоги, соціальні мережі, 

тематичні форуми, пошукові системи та сайти, купівля посилань, контекстна 

реклама, лінкбайтинг, RSSта інші. 

Особливого акценту запропоновано надати мобільним додаткам – як 

новітньому портативному засобу пошуку роботи через інтернет для молодих 

інженерів. Зокрема, пропонуємо створення та застосування мобільних 

додатків для телефонів, планшетів тощо, що дозволить мати доступ до 

інформації про вакансії в будь-якому місці, де є інтернет-покриття. 
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ВИСНОВКИ 

Здійснений аналіз підтвердив актуальність теми в цілому і, зокрема, 

необхідність теоретичного і практичного вирішення проблеми оптимізації 

ринку праці молодих інженерів. Основні висновки по дисертаційному 

дослідженню можна відобразити у наступних тезах: 

1.Проблематика ринку праці в науковій літературі розглядається 

починаючи з епохи раннього модерну, коли власне і починається процес 

формування різноманітних ринків. До цього періоду відносяться праці А. 

Сміта, Д. Рікардо та К. Маркса. Науковці цього періоду здійснили перші 

кроки до створення наукового розуміння ринку праці, обґрунтував принцип 

«невидимої руки».Сутність «невидимої руки» полягає у пропаганді таких 

суспільних прав і умов, за яких завдяки вільній конкуренції підприємців і 

через їх власні інтереси ринкова економіка буде якнайкраще вирішувати 

суспільні завдання, і приведе до гармонії індивідуальної та колективної волі з 

максимально можливою користю для всіх і кожного. Також зробили перші 

кроки до створення понятійного тезаурусу для вивчення ринку праці. Вони 

вважали, що ринок праці, як і інші ринки, функціонує на основі цінової 

рівноваги, тобто провідним ринковим регулятором є ціна, в даному випадку 

робочої сили (заробітна плата). На їх думку, саме шляхом зміни заробітної 

плати регулюється попит і пропозиція робочої сили, зберігається їх 

рівновага. Вкладення в освіту і кваліфікацію (у людський капітал) подібне 

інвестиціям у машини й устаткування, які здійснюються до тих пір, поки не 

знижується норма прибутку на вказані інвестиції. Визначили працю як 

процес, що здійснюється між людиною та природою, у якому людина 

власною діяльністю опосередковує, контролює і регулює обмін між собою та 

природою 

 В ХХ ст. інтерес до проблем ринку праці суттєво зростає, це пов’язано, 

зокрема, з формуванням корпорацій, різноманітних організацій 

капіталістичного типу  в умовах переходу до масового виробництва.  
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Яскравим прикладом цього періоду є англійський економіст А. Пігу, 

який зазначив, що в умовах гнучкості заробітної плати повна зайнятість буде 

підтримуватися автоматично тому, що зниження зарплати призведе до 

підвищення попиту працедавців на працю. Підвищення заробітної плати є 

чинник, який сприяє безробіттю. Велике значення для того періоду мають 

праці Дж. Кейнса,  американського економіста, що висунув тезу щодо 

причинно-наслідкового зв'язку «прибуток / зайнятість». Певним обсягам 

прибутків відповідають визначені рівні зайнятості. При цьому він 

відштовхувався від двох припущень: кількість вузьких місць в ринковій 

економіці обмежена, оскільки праця і капітал – взаємозамінні, сукупний 

попит на працю відповідає рівню валових інвестицій внаслідок того, що 

останні і рівень зайнятості щільно пов'язані технологічними 

коефіцієнтами.Дж. Кейнс прийшов до висновку, що ринкове господарство не 

має механізму автоматичного відновлення рівноваги, тому необхідне 

державне регулювання економіки. 

В другій половині ХХ ст. дослідження ринку праці розпадається на 

багато напрямів відповідно до  основних груп робітників, спеціалістів, 

службовців. На цьому етапіпопулярною економічною теорією стає 

монетаризм. Американський економіст М. Фрідмен заперечує можливість 

повної зайнятості працездатного населення та вимушеного характеру 

безробіття, зумовленого, за кейнсіанською моделлю, недостатнім 

платоспроможним попитом. Монетаристи впроваджують поняття 

«природного рівня безробіття», яке використовують для суспільства. 

Австрійський економіст та філософ Ф. Хайєк зазначає що, соціальний 

порядок – це «спонтанний порядок», він не може бути продуктом свідомого 

конструювання і створює концепцію соціальної справедливості. Видатний 

американський економіст  П. Самуельсон розробляє неокласичну 

політекономію. Інші американські економісти, теж представники 

неокласничого напрямку К. Макконнелл і С. Брю вважають, що ринок праці 
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– це механізм (інститут), що поєднує, зводить разом продавців товару робоча 

сила (працівників) і покупців цього товару (працедавців). Ще один 

теоретичний підхід ХХ ст. до механізму функціонування ринку праці 

представлений школою інституціоналістів, авторами якого були Дж. Данлоп, 

Л. Ульман та інші. Основна увага цього підходу приділяється професійним та 

галузевим відмінностям у структурі робочої сили та відповідних рівнях 

заробітної плати. Тобто виникає спроба відійти від макроекономічного 

аналізу та пояснити характер ринку особливостями динаміки окремих 

галузей, професійних демографічних груп, яка стає більш актуальною у 

сучасному житті, особливо зважаючи на країни із домінуванням певних 

галузей. Американські економісти П. Дерінгер та М. Піоре вперше висувають 

ідеї сегментації ринку праці. Згідно концепції П. Дерінгера та М. Піоре, 

якість робочих місць та форма організації праці є тими параметрами, що 

визначають сегментування ринку праці. Теорії сегментованого ринку праці 

пояснюють наявність неконкурентних груп на ринку праці насамперед як 

результат специфічної структури попиту, а теорія людського капіталу (Г. 

Беккер, Я. Мінсер) виходить із того, що диференціація заробітної плати існує 

завдяки різним інвестиціям у людський капітал.  

Нарешті на при кінці ХХ ст. дослідники звертаються до ринку праці 

інженерів, зокрема, випускників технічних університетів. Прослідковано 

досить невелику кількість досліджень у даному напрямку, що говорить про 

недостатнє освітлення даної проблеми станом на теперішній час та ще раз 

підкреслює актуальність теми дисертаційного дослідження. 

Аналіз наукових досліджень за темою дисертаційної роботи дозволяє, 

по-перше, виявити актуальне поле для подальших досліджень, по-друге, 

сформулювати сутність основних понять в контексті проблеми 

працевлаштування молодих інженерів.  

Ринок праці – це система соціально-трудових відносин, які 

складаються між найманими працівниками – носіями і продавцями робочої 
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сили, та працедавцями – покупцями робочої сили, власниками засобів 

виробництва, що здійснюються на вартісній основі, забезпечують потреби 

перших у реалізації їх здібностей до праці як джерела засобів задоволення 

власних потреб, і  попит других на професійні кадри для вакантних робочих 

місць. Ринок праці молодих спеціалістів – це комплекс соціально-

економічних відносин, суб'єктами яких виступають, по-перше, випускники 

ВНЗ – спеціалісти у різних галузях господарства, як фахово підготовлена 

частина молоді; по-друге, підприємства, як місце затребуваності отриманих 

професійних знань, умінь і навичок молодих спеціалістів; по-третє, держава, 

як посередник трудових відносин, гарант дотримання трудових зобов'язань 

сторін і соціальної захищеності суб'єктів цього ринку. Неоднорідність 

молодих спеціалістів як соціально-демографічної групи передбачає 

виділення на ринку праці молодих спеціалістів окремих сегментів, які мають 

свої специфічні особливості. Можна виділити ринок праці молодих 

інженерів, педагогів, економістів, юристів тощо. Ринок праці молодих 

інженерів формується молодими спеціалістами – випускниками технічних 

ВНЗ, які потребують працевлаштування. Функціонування цього сегменту 

ринку праці спрямоване на взаємодію попиту і пропозиції специфічної 

робочої сили, а саме – даної категорії молодих спеціалістів.Ринок праці 

молодих інженерів – це підсистема ринку праці молодих спеціалістів, яка 

охоплює відносини випускника технічного ВНЗ, як пошукувача роботи, і 

його потенційного працедавця – пошукувача найманих працівників 

інженерних спеціальностей. Випускник технічного ВНЗ на разі виступає, 

згідно українського законодавства, як молодий спеціаліст, що претендує на 

певне робоче місце інженерного профілю. 

2.Опрацювання наукової літератури за темою дослідження розкриває 

основні теоретичні підходи, які мають місце в соціологічному дискурсі 

довкола проблем ринку праці. Можна виділити три основні методологічні 

традиції. По-перше, в межах діалектико-матеріалістичної традиції 
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(марксизму) ринок праці розглядається як сукупність конфліктних відносин 

між людьми стосовно відтворення робочої сили. Як і будь-який товар, робоча 

сила, згідно вчення К.Маркса, має дві властивості (сторони): 1) вартість, яка 

«визначається робочим часом, необхідним для виробництва», 2) споживчу 

вартість, яка «... виявляється лише в процесі дійсного використання, в 

процесі споживання робочої сили»; і «відрізняється від іншої товарної черні 

тим, що  створює вартість, і до того ж більшу вартість, ніж коштує вона 

сама». По-друге, функціональний підхід, основи якого було закладено ще 

працями Е.Дюркгайма, є доволі поширеним при аналізі сутності ринку праці. 

Соціологи, що спираються на функціоналістську традицію, аналізують 

відносини суб’єктів ринку не у порожнечі, а у просторі, наповненому 

стосунками та інститутами. Між багатьма учасниками ринку складаються 

певні особисті стосунки, предметом дослідження стають знання про 

особливості поведінки людей. Поведінка на ринку праці визначається 

особливостями когнітивних, ціннісних та символічних характеристик 

мислення людей. Отже, функціоналісти виходять з того, що ринок праці є 

важливим інструментом узгодження інтересів різних соціальних груп та 

гравців ринку, він гармонізує (а не протипоставляє) позиції різних сторін 

ринкових відносин. Суспільство і держава зацікавлені у розвитку й 

технологізації ринків праці, аби забезпечувати максимально повну зайнятість 

та сприяти інноваційному розвитку економічних галузей. По-третє, теорія 

обміну доволі органічно стає частиною дискурсу довкола проблеми ринку 

праці. Дійсно, рух людей і грошей на будь-якому ринку є процедурою 

обміну. Що є «міновою» цінністю пошукувача праці? Його людський 

капітал, збільшений за рахунок освіти, попереднього досвіду праці, наявних 

компетенцій. Емерсон розрізняє економічну та соціальну теорії обміну. 

Перша зосереджує увагу на ізольованих угодах поміж людьми; друга – на 

«повторюваних угодах між взаємозалежними суб’єктами» або 

«взаємозалежними, більш-менш пов’язаними соціальними відносинами». 
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Теорія обміну тлумачить соціальні обміни як первинні. Таким чином, 

відносини, що формують ринок праці, можна віднести в першу чергу до 

соціальних, а тільки потім – до економічних. До обмежень теорії обміну 

варто віднести недостатню увагу до мотивів та намірів індивідів. 

Методологія теорії обміну не дозволяє пояснити, чому в повсякденному 

житті люди в схожих соціальних обставинах та зі схожими соціальними 

характеристиками шукають різноманітних винагород та навпаки. Для більш 

цілісної картини необхідно вивчити соціальні звичаї та культуру, соціальні 

норми та інтерналізовані цінності. 

Кожен з цих підходів має право на існування, демонструє певні 

переваги та недоліки. В роботі пропонується четвертий підхід, який можна 

обґрунтувати в рамках теорії соціального поля П.Бурдьє. Ця теорія є певним 

чином «комплементарною» для аналізу та моделювання такого явища як 

ринок праці. Зокрема, ринок праці розглядається як специфічне соціальне 

поле. Його наповнюють певні агенти, практики, відносини, конфлікти, 

правила. В центрі нашої дослідницької моделі будуть: випускники ВНЗ 

технічного профілю, працедавці, зацікавлені у висококваліфікованих кадрах, 

посередники (агентства з найму, державна служба зайнятості) і відповідні 

групи контрагентів. Науково-навчальною базою, яка формує професійні 

знання, навички, світогляд майбутніх спеціалістів є ВНЗ. Після закінчення 

навчання. випускники потрапляють на ринок праці, де мають 

продемонструвати вже отримані знання та навички потенційним 

працедавцям. Чим вищим рівнем конкурентоспроможності будуть володіти 

молоді спеціалісти, тим на вищу посаду або кращі умови праці вони можуть 

претендувати. 

На ринок праці молодих інженерів впливає: економічна кон’юнктура на 

ринку (співвідношення попиту на молодих інженерів зі сторони працедавців 

до пропозиції, яку складають молоді інженери); політичні процеси (державна 

політика щодо оновлення, модернізації вітчизняних промислових 
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підприємств, державне замовлення на молодих спеціалістів); стан розвитку 

індустріальної системи (розвиток економіки, відкриття індустріальних, 

технологічних парків, вдосконалення підходу до управління підприємств 

національного промислового комплексу). Пропонована модель описує 

процес формування попиту та пропозиції на молодих інженерів на ринку 

праці (ринковукон’юнктуру), починаючи з науково-навчальної бази – ВНЗ, 

що навчають майбутніх фахівців та закінчуючи отримання місця роботи на 

індустріальних підприємствах, що шукають робочу силу під впливом 

політичних процесів та змін економічної кон’юнктури, що складається у 

певний момент часу на ринку праці. 

Що стосується мотивацій вибору професії або праці, то і сьогодні під 

час пошуку праці або при виборі професії вагоме значення має престиж, але 

вже в більшій мірі, ніж раніше, поняття престижу та матеріального достатку 

ототожнюються. Слід зазначити, що уявлення про престиж певних 

спеціальностей формується на застарілих упереджених судженнях, 

наприклад: юристи завжди мають високу заробітну плату, лікарі завжди 

забезпечені, диктори та співаки отримують гроші без навантажень, бухгалтер 

завжди знайде собі роботу тощо. Вибір професій з цієї точки зору протягом 

тривалого часу призвів до дисбалансу на ринку праці – пересичення ринку 

праці спеціалістами одних профілів та нестачі спеціалістів з багатьох інших, 

в тому числі й інженерно – технічного, що також впливає на актуальність 

дослідження адаптованості до ринку праці молодих спеціалістів інженерно – 

технічного профілю.  

Враховуючи завдання даного дослідження, варто також звернути увагу 

на те, що поняття ринку праці тісно перетинаються із рівнем підготовки 

молодих спеціалістів: з точки зору різних теоретичних підходів, здобувачі 

роботи пропонують на ринку праці свою трудову діяльність як товар, 

впевненість у якості якого без досвіду роботи визначається лише 

впевненістю у якості отриманих професійних знань на протязі навчання. 
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Об’єктивна оцінка рівня підготовки молодих спеціалістів інженерно-

технічного профілю видається доцільною через те, що у широких масах 

сьогодення ці професії не вважаються престижними, що могло призвести до 

зниження власної активності в процесі отримання професійної освіти, що 

накладаються на системні проблеми в здійсненні освітнього процесу 

(застарілі програми навчання, брак молодих кваліфікованих викладачів-

практиків, переобтяженість теоретичним та брак практичних знань та вмінь), 

якості освіти. Одержали розвитку уявлення щодо девіантної поведінки на 

ринку праці молодих спеціалістів, зокрема, як відхиляюча трактується 

поведінка тих категорій осіб, що умовно вийшли на ринок праці з сегменту 

молодих інженерів і не бажають шукати роботу за інженерною професією. 

3.Для більш глибоко розуміння поведінки молодих інженерів на ринку 

праці було здійснено низку соціологічних досліджень, зокрема, 1) опитані 

студенти старших курсів НТУ ХПІ за формалізованою анкетою, 2) через 

півтора року респондентів опитано повторно. Комбінація кількісного та 

якісного методів викликана потребою більш глибоко зануритися у різні 

аспекти пошуку роботи, мотивів респондентів, стратегій та тактик поведінки 

на ринку праці. Також було передбачено блок повторюваних запитань, які 

ставилися і перед випускниками, і перед молодими інженерами без змін їх 

формулювань та шкал для питань закритого типу. 

Аналіз отриманих даних дозволяє зробити низку висновків. Що 

показало опитування студентів? Ще під час вступу до ВНЗ за інженерно-

технічним профілем наявна частка осіб, які не планують після закінчення 

університету працювати за отриманим фахом, що пояснюється бажанням 

лише мати диплом про вищу освіту. В нашому суспільстві панує думка, що 

вища освіта є запорукою працевлаштування навіть у тому випадку, коли 

молодий спеціаліст не буде претендувати на фахову посаду.  

На фоні катастрофічної нестачі фахівців інженерно-технічного 

профілю в державі, очевидно, що їх сфера діяльності не вважається 
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престижною. Як було виявлено, вона асоціюється із низькою оплатою праці і 

впевненістю, що працевлаштуватися так, щоб реалізувати свої професійні 

домагання, неможливо. Окрім цього залишається незрозумілим, чому думка 

про необхідність будь-якої вищої освіти настільки вагома, що абітурієнти 

погоджуються отримувати протягом п’яти років (можливо, за контрактом) 

спеціальність, яка їм не цікава, і диплом, який вони не планують 

використовувати. Ці дані є реальним підтвердженням дисбалансу в економіці 

та на ринку праці держави. 

Значний вплив на вибір випускників вищого навчального закладу 

здійснює рівень заробітної плати за інженерним профілем. Ще під час 

навчання у ВНЗ, більше третини опитаних студентів інженерно-технічного 

профілю воліють шукати роботу на ринку праці за кордоном, притримуючись 

думки, що отримана ними спеціальність в іншій країні затребувана значно 

більше і, виїхавши, вони матимуть більше шансів працевлаштуватися на 

таких умовах, яких вони прагнуть. Вони усвідомлюють, що навіть 

відстоявши своє професію на вітчизняному ринку праці, їм не вдасться 

реалізувати свої матеріальні та професійні амбіції. Це свідчить про 

занедбаність державного виробничого ринку на даному етапі. 

4.Опитування молодих інженерів показало наступне, стосовно якості 

освіти виявлені суттєві відмінності між думками студентів та випускниками 

ВНЗ, які мають практичний досвід: більшість студентів, на відміну від 

випускників, задоволені рівнем отриманої освіти, тобто, до того часу, доки 

опитувані не мають можливості об’єктивно оцінювати свій рівень 

підготовки, він видається їм належним. Тобто, тривала незатребуваність в 

державі фахівців інженерно-технічного профілю та знецінення цього фаху в 

цілому призвели до суттєвого погіршення якості підготовки фахівців. При 

цьому, впливове значення на ринку праці надається практичним знанням та 

досвіду роботи за фахом, які виступають гарантом працевлаштування. Це 

підтверджується отриманими під час дослідження даними про те, що ці 
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критерії впливають на рішення працедавців стосовно кандидатур молодих 

спеціалістів.  

Серед осіб, з якими було проведено інтерв’ю, більшість пояснюють 

труднощі у працевлаштуванні або нестачею певних знань, або відсутністю 

досвіду роботи – тобто, власними здобуттями, яких на даний час 

недостатньо. Вони критично оцінюють свої компетенції і відчувають себе 

спроможними агентами на ринку праці за умови можливості саморозвитку і 

набуття досвіду, а 25% оцінюють себе як фахівців високого рівня, котрі 

труднощі у працевлаштуванні пояснюють ситуацією на ринку праці – висока 

конкуренція та відсутність вакансій. В рамках проведеного інтерв’ю не 

досліджувалося, як саме розуміється поняття «відсутність вакансій» в 

опитуваних: як відсутність пропозицій, які б їх задовольняли, чи як 

відсутність пропозицій за даною спеціальністю взагалі; по замовчуванню 

розуміємо, що вакансії були відсутні взагалі тому, що опитувані досить довго 

не можуть працевлаштуватись за отриманою спеціальністю (2 роки після 

закінчення ВНЗ).  

Отже, респонденти орієнтовані на пошук роботи, але з власного 

досвіду усвідомлюють складність досягнення цієї мети, а бажання знайти 

гідне місце роботи за фахом витісняється бажанням працевлаштуватися 

взагалі. Ті особи, які закінчили ВНЗ, схиляються до думки, що при вступі 

здійснили неправильний вибір і фаху, і ВНЗ. В рамках даного дослідження не 

стояло за мету виявити причини незадоволення, але його можна пояснити 

кількома причинами: вибір був здійснений під тиском батьків або самими 

батьками; вступ до ВНЗ був чистою формальністю, лише для отримання 

диплому про вищу освіту; низький рівень підготовки у обраному ВНЗ 

відображається на задоволеності цим ВНЗ та обраним фахом; уявлення про 

обраний фах (ВНЗ) не підтвердилися на практиці. 

Незадоволення рівнем освіти, отриманої у ВНЗ, значно впливає на 

небажання працювати за обраним фахом вже з іншої сторони: якщо під час 
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навчання у ВНЗ важко судити про свій рівень підготовки, то на ринку праці 

конкурентоспроможність осіб без досвіду роботи ґрунтується саме на рівні 

отриманої освіти. І якщо він не задовольняє працедавців, випускник ВНЗ 

втрачає віру у реалізацію своїх професійних домагань і схиляється до 

пошуків вакансій в іншій сфері. 

5.В роботі був здійснений аналіз поточної ситуації на ринку праці 

молодих інженерів. Він засвідчив наступні тенденції: 

А)коливання ринку праці відповідно до макроекономічних умов, 

міжнародної і внутрішньої ситуації; 

Б) попит на інженерів є доволі стабільним трендом, навіть, незважаючи 

на несприятливі чинники всесвітньої кризи або війни. В Україні відбувається 

поступове відродження промисловості, є потреба в інженерах і в інших 

секторах народного господарства; 

Г) тренд скорочення державного замовлення; 

Д) переструктурація ринку праці інженерних кадрів на користь новітніх 

спеціальностей. 

В роботі розглянуто типологію основних практик, які використовують 

випускники технічних спеціальностей на ринку праці. Зроблено висновки, 

що типологічними одиницями є: використання неформальних соціальних 

мереж, неформальний індивідуальний пошук, пошук за участю 

формалізованих посередників, неформальний пошук 2-х типів (одночасне 

використання соціальних мереж – допомоги друзів, родичів, і неформального 

індивідуального пошуку – ЗМІ, підприємства), «комплексні» стратегії. 

6. Автором були розроблені методологічні основи для оптимізації 

поведінки молодих інженерів на ринку праці і для покращення послуг, які 

надають посередницькі структури. Запропоновано дві моделі 

працевлаштування: перша – моделює дії пошукувача, друга – є інноваційною 

пропозицією для роботи центрів працевлаштування. У рамках першої моделі 

запропоновано власну етапізацію пошуку роботи для молодих інженерів. 
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Перший етап можна назвати програмуванням, він полягає у постановці 

пошукувачем роботи власної мети. Другий етап можна визначити як аналіз 

ринкової ситуації та збір відповідної інформації. Третій етап – це збір 

інформації щодо методів і технологій працевлаштування. Четвертий етап: 

вибір тактики пошуку роботи. П’ятий етап – це практичні дії з 

використанням обраної тактики, що має привести субєкта до контактів з 

працедавцем. Шостий етап – це самі контакти, які мають визначити долю 

пошукувача: або він буде обраний для процедури працевлаштування, або 

потрібно починати усе з початку, можливо, переглянувши тактику дій, чи 

випускник образно кажучи сходить з колії і, наприклад, стає «девіантом». 

Девіантна поведінка полягає у тому, що вони умовно вийшли на ринок праці 

з сегменту молодих інженерів і не бажають шукати роботу за інженерною 

професією. Щодо другої моделі, то в дисертації пропонується розвивати 

спеціалізовані мобільні додатки, що є сучасним засобом оперативного і 

мобільного інформування пошукувачів та комунікації агентів ринку: молодих 

інженерів і посередників. Зокрема, запропоновано створення та застосування 

мобільних додатків, що дозволить мати доступ до інформації про вакансії в 

будь-якому місці, де є інтернет-покриття. Дані мобільні додатки націлені на 

допомогу молодим інженерам більш швидко і ефективно шукати необхідні 

вакансії і моніторити їх у розділах цих додатків. Вони сприятимуть 

швидкому отриманню інформації і здійснюють найширшу інформативну 

функцію.Створення мобільних додатків на сьогодні є інновацією, яку ми 

пропонуємо для провідних агенцій, які надають послуги з пошуку роботи за 

розширеним та спрощеним варіантом побудови. Розширений варіант 

побудови мобільного додатку для пошуку роботи запропоновано  побудувати 

для великих агенцій, які надають послуги з пошуку роботи. Мова йде 

проагенції з територіальними підрозділами в різних областях України. 

Структура такого додатку подібна до структури сайту, а модуль пошуку 

знаходиться серед інших (у вкладці наявні вакансії). Для невеликих агентств 



195 

 

 

пропонується спрощена лінійна структура мобільного додатку з 

відгалуженням, що є контрольованою структурою. Тобто відвідувач 

послідовно переходить з однієї сторінки на іншу. Розроблений додаток 

сприятиме більш швидкому і оптимальному пошуку роботи молодими 

інжеренами, налагоджуватиме комунікацію між пошукувачами роботи та 

працедавцями, сприятиме економії часу. 
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Додаток А 

Програма соціологічного дослідження на тему: «Молоді інженери, 

випускники ВНЗ технічного профілю на ринку праці в умовах сучасної 

України» 

Проблема дослідження: Сьогодні в Україні нарешті оживає 

виробничий ринок. Катастрофічно не вистачає фахівців, починаючи від 

інженерів-проектувальників, конструкторів і закінчуючи керівниками 

технічної служби, начальниками виробництва. Мало отримати вищу освіту – 

потрібно відстояти свою професію на ринку праці. Актуальними проблемами 

є відсутність аналізу і прогнозу про кількість та кваліфікацію необхідних 

економіці працівників, відсутність гнучкої системи визначення кваліфікації, 

а також ефемерний зв'язок вузів із потенційними працедавцями для своїх 

випускників. 

Зараз не зрозуміло, як влаштовуються на роботу молоді юристи та 

економісти, що їх у країні надлишок, а також інженери, на чиї спеціальності 

в університетах завжди недобір. 

Чому мало людей вступають на інженерно-технічні спеціальності? 

Вони не особливо престижні і держава не проводить комплексної політики 

підвищення їх престижу. Тому на сьогодні це питання є дуже актуальним.  

 

Об’єкт дослідження: Випускники університету технічного профілю.  

 

Предмет дослідження: Особливості працевлаштування випускників 

університету технічного профілю. 

 

Мета дослідження: Виявити вплив університетської освіти на 

адаптованість молодих спеціалістів до умов ринку праці. 
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Завдання дослідження: 

1. Дослідити задоволеність випускників університету технічного профілю 

обраною навчальною спеціальністю. 

2. Виявити їх думку про рівень отриманої освіти за спеціальністю. 

3. З’ясувати професійні плани випускників університету технічного 

профілю. 

4. Дослідити еміграційні настрої досліджуваних випускників 

університету. 

 

Гіпотеза дослідження: Більшість опитаних незадоволені отриманим 

рівнем освіти та не вірять у реалізацію їх професійних домагань. 

 

Метод збору інформації: Масове анкетне опитування. 
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Продовження Додатку А 

 

Програма соціологічного дослідження (2 етап) на тему: «Молоді 

інженери, які два роки тому закінчили ВНЗ технічного профілю, на 

ринку праці в умовах сучасної України» 

 

Актуальність дослідження: Враховуючи економічний стан країни в 

останні роки та низку сталих думок про доцільність вищого навчання в 

цілому і отримання професії технічного напряму зокрема, проведення даного 

дослідження дає змогу прийти до конкретних висновків стосовно перспектив 

молодих інженерів. Молоді люди, які віддали 5 років на навчання за обраною 

спеціальністю і, нарешті, отримали дипломи про вищу освіту, опиняються на 

ринку праці. Під час пошуків роботи в них формуються певні висновки 

стосовно можливості працевлаштування за своєю професією, і тому думка 

молодих інженерів, котрі закінчили ВНЗ два роки тому, є показовою щодо 

затребуваності спеціальностей цього профілю на сьогоднішній день. Також 

важливо з’ясувати адаптованість на ринку праці випускників ВНЗ технічного 

профілю в цілому – чи змогли вони працевлаштуватися будь-де, чи не 

пошкодували про вибір спеціальності при вступі до ВНЗ, чи вважають себе 

професіоналами належного рівня, яку наполегливість проявляли у пошуках 

роботи, чи відчули затребуваність своєї професії, наскільки впевнено 

почували (почувають) себе у ролі здобувачів місця праці – усі перелічені 

питання є актуальними на сьогодні. 

Проблема дослідження: Поряд з катастрофічною нестачею фахівців 

інженерно – технічного профілю на ринку праці України протягом тривалого 

часу спостерігається, що молоді інженери не висловлюють бажання 

працювати за отриманою спеціальністю. Тобто ВНЗ технічного профілю 

щороку все ж таки випускають певну кількість спеціалістів, але на ринку 

праці бракує претендентів на такі вакансії. Пояснити складену ситуацію 
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можна кількома причинами: технічні спеціальності є низько оплачуваними, 

не вважаються престижними, унеможливлюють професійний розвиток, - це 

припущення, котрі необхідно підтвердити або спростувати, щоб виявити 

реальні причини створеної ситуації. Крім того, важливо звернути увагу на 

очікування від отриманої професії: при вступі до ВНЗ абітурієнти керувалися 

певними мотивами, тому задоволеність обраною професією формується 

також і під впливом виправданих або невиправданих сподівань, - що впливає 

на це? Дослідження долі молодих інженерів через два роки після отримання 

диплому про вищу освіту дасть змогу виявити причинно-наслідкові зв’язки 

між ситуацією на ринку праці та адаптованістю до неї молодих інженерів. 

Об’єкт дослідження: Молоді спеціалісти, котрі два роки тому 

закінчили університет технічного профілю. 

Предмет дослідження: Особливості працевлаштування після 

закінчення ВНЗ технічного профілю. 

Мета дослідження: Дослідити долю студентів технічних 

спеціальностей протягом двох років після закінчення ВНЗ. 

Завдання дослідження: 

1. З’ясувати місце молодих інженерів у сфері трудової діяльності через 

два роки після закінчення ВНЗ. 

2. Виявити частку осіб, котрі працюють не за фахом, і з’ясувати 

причини працевлаштування в іншому напрямі. 

3. Виявити частку осіб, котрі не змогли працевлаштуватись, і з’ясувати, 

з якими труднощами їм довелося зіткнутись. 

4. Визначити, наскільки складно було працевлаштуватися тим особам, 

котрі знайшли роботу за фахом. 

5. Простежити наявність або відсутність зміни думки про отриману 

професію з плином часу (від позиції студент-випускник до позиції здобувач 

місця праці). 
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6. Дослідити можливі зміни в оцінці якості отриманої освіти з точки 

зору претендента на ринку праці. 

Гіпотеза дослідження: Працевлаштування випускників ВНЗ 

відбувається в складних умовах економічної кризи, що спричиняє суттєві 

труднощі у пошуках першого робочого місця. 

Методи збору інформації: Масове анкетне опитування; інтерв’ю. 

Методи опрацювання отриманих даних: відсотковий аналіз; 

математико-статистичний аналіз даних в комп’ютерному пакеті SPSS (версія 

16.0) - порівняльний аналіз та кореляційний аналіз. 
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Додаток Б 

АНКЕТА 

Шановний респондент! 

Минуло 4 роки навчання в Університеті, тепер можна більш зріло оцінити 

правильність Вашого вибору при вступі до навчального закладу. 

Просимо Вас взяти участь у соціологічному дослідженні, присвяченому 

місцю випускників ВНЗ технічного профілю на ринку праці в сучасній 

Україні. Ваша думка слугуватиме основою для важливих висновків та 

рекомендацій. 

Уважно прочитайте запитання, варіанти відповідей на нього та обведіть 

номер варіанту, з яким Ви згодні. В позиції «Ваш варіант» можна додати 

свою відповідь. Будь ласка, відповідайте на всі запитання. 

 

1.Якби повернути час, чи обрали би Ви сьогодні до вступу НТУ «ХПІ»? 

1.Так. 

2.Скоріше так. 

3.Скоріше ні. 

4.Ні. 

2.Чи вважаєте Ви, що інженерно-технічний профіль є Вашим 

професійним покликанням в житті? 

1.Так. 

2.Скоріше так. 

3.Скоріше ні. 

4.Ні. 

3.Чи задовольняє Вас вибір навчальної спеціальності? 

1.Так. 

2.Скоріше так. 

3.Скоріше ні. 

4.Ні. 

4.Оцініть в цілому власну готовність до практичної діяльності за 

обраним фахом? 

1.Готовність максимальна. 

2.Готовність добра за основними професійними компонентами. 

3.Готовність є лише за деякими компонентами, але багато пробілів. 

4Готовність слабка за більшістю компонентами. 

5.Зовсім не готов (а). 

5.Чи бажаєте Ви працювати після закінчення ВНЗ за обраним фахом? 

1.Так. 

2.Скоріше так. 
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3.Скоріше ні. 

4.Ні. 

6. Наскільки Ви задоволені наступними напрямками професійної 

підготовки до самостійної діяльності за межами Університету? 

Компетенції Задоволений 

повністю 

Задоволений 

частково 

Не 

задоволений 

Важко 

відповісти 

6.Теоретична 

підготовка 

    

7. Практична 

підготовка 

    

8.Психологічна 

підготовка 

    

9.Управлінські 

якості, знання 

    

10.Економічні     

11.ScadOffice     

12.AxisVm, StaadPro     

13.Знання 

розрахункових 

систем , методів. 

    

14.Іноземна мова     

 

7.Ваші плани на найближче майбутнє після отримання диплому? (можна 

зробити за потребою дві відмітки) 

1.Продовживатиму навчання (магістратура, аспірантура). 

2.Залишусь працювати там,де я вже зараз працюю. 

3.Активно шукатиму роботу виключно за фахом на ринку праці. 

4.Шукатиму будь-яке місце праці. 

5.Перепочину і вирішуватиму особисті сімейні справи. 

6.Планую виїхати за кордон та влаштуватися на роботу за ситуацією. 

7.Шукатиму високооплачувану роботу за фахом. 

8.Відкрию власну справу. 

9.Що ще ________________________________. 

8.Чи вважаєте Ви за потрібне мати другу вищу освіту? 

1.Так 

2.Скоріше так. 

3.Скоріше ні. 
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4.Ні. 

9.Чи є у Вас намір шукати роботу за кордоном? 

1.Так. 

2.Скоріше так. 

3.Скоріше ні. 

4.Ні. 

10.Чи вважаєте Ви складним пошук першого робочого місця? 

1.Так, це дуже складний процес. 

2.Є проблеми , але їх можна вирішити. 

3.Не дуже складно,але треба прикласти зусилля. 

4.Зовсім не складно. 

5.Важко відповісти. 

11.Якими шляхами Ви плануєте скористатися під час пошуку праці?  

1.Шукатиму через повідомлення ЗМІ і спеціальні рекламні видання. 

2.Шукатиму через Інтернет. 

3.Шукатиму за допомогою батьків,знайомих, родичів тощо. 

4.Звернусь до центру кар’єри НТУ «ХПІ». 

5.Звернуся до центру зайнятості. 

6.Ваш варіант __________________________________________. 

12.Ким Ви себе бачити у майбутньому? 

1.Успішним професіоналом за тим напрямом, який я обрав сьогодні. 

2.Добрим фахівцем (але не обов’язково за обраним фахом у ВНЗ). 

3.Підприємцем, який використовує вищу освіту в цілях власного бізнесу. 

4.Рядовим працівником. 

5.Державним службовцем, управлінцем. 

6.Вільною людиною, яка займається тим, чим хоче сама. 

7.Я не маю оптимістичних поглядів на майбутнє, все залежить від обставин. 

8.Важко відповісти. 

9.Ваш варіант _________________________________________. 

13.На яку заробітну плату на початку кар’єри Ви розраховуєте? 

До 2000 грн. 

1.Від 2000 до 3000 грн. 

2.Від 3000 до 4000 грн. 

3.Від 4000 до 5000 грн. 

4.Більш ніж 5000 грн. 
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Кілька слів про себе: 

 

 

 

14. Ваша стать? 1.Чоловік. 2.Жінка. 

15.Ваш сімейний стан? 1.Не одружений (- на).  

2.Одружений (- на). 

3.Перебуваю у цивільному шлюбі. 

16.За якою спеціальністю навчаєтесь?_______________________________. 

17.Як Ви навчаєтесь? 

1.Переважно на відмінно. 

2.На відмінно та добре. 

3.Переважно на добре. 

4.На добре та задовільно. 

5.Переважно на задовільно. 

18.Чи працюєте Ви зараз? 

1.Працюю повний робочий тиждень. 

2.Працюю неповний робочий тиждень. 

3.Час від часу підробляю. 

4.Шукаю роботу. 

5.Не працюю. 

19.Як Ви оцінюєте своє матеріальне становище? 

1.Грошей інколи не вистачає навіть на продукти харчування. Іноді відмовляю 

собі в найбільш потрібному. 

2.На продукти харчування вистачає, але одяг та найбільш необхідні побутові 

речі купувати скрутно. 

3.Вистачає на їжу і одяг, але купувати речі тривалого користування важко. 

4.Грошима забезпечений (- на). Роблю заощадження, час від часу купую речі 

тривалого користування. 

5.Я ні в чому собі не відмовляю. 

 

ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ! 
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Додаток В 

АНКЕТА 

Шановний респондент! 

Просимо Вас взяти участь у соціологічному дослідженні, присвяченому 

поведінці випускників ВНЗ технічного профілю на ринку праці в сучасній 

Україні. Ваша думка слугуватиме основою для важливих висновків та 

рекомендацій. 

Уважно прочитайте запитання, варіанти відповідей на нього, та позначте 

номер варіанту, з яким Ви згодні. В позиції «Ваш варіант» можна додати 

свою відповідь. Будь ласка, відповідайте на всі запитання. 

 

1.Яке Ваше місце у сфері трудової зайнятості на сьогодні? 

1. Працюю за обраною спеціальністю.  

2. Працюю на інженерній посаді, але не за навчальною спеціальністю.  

3. Маю постійну роботу (повну зайнятість), але не за інженерним профілем. 

4. Маю не повну зайнятість (тимчасові заробітки). 

5. Працюю за контрактом на проектній роботі. 

6. Не працюю, знаходжусь в пошуках роботи. 

7. Не працюю і тимчасово не шукаю роботу через сімейні (особисті) 

обставини. 

Питання для тих, хто знайшов роботу за фахом, працює на інженерній 

посаді (для тих, хто обрав варіанти 1-2): 

2.Чи було легко знайти роботу за фахом?  

1. Так.  

2. Скоріше так, ніж ні.  

3. Важко відповісти.  

4. Скоріше ні, ніж так.  

5. Ні.  

3.Якими каналами Ви користувалися при пошуку роботи? 

1.Я шукав роботу через Інтернет. 

2.Я шукав роботу через ЗМІ, та постійно простежував нові оголошення. 

3.Звернувся до батьків, друзів, знайомих. 

4.Я став на облік у центр зайнятості. 

5.Простежував пропозиції які надходять до центру працевлаштування НТУ 

«ХПІ». 

6.Якими ще _______________________?. 

4.Як швидко, Ви знайшли роботу? 

1.Практично відразу. 

2.1-2 місяці. 

3.3-4 місяці. 

4.5-6 місяці. 

5.7-8 місяці. 
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6.9-10 місяці. 

7.Рік. 

Питання для тих хто працює, але не за своєю спеціальністю (для тих, 

хто обрав варіанти 3,4,5, у першому питанні): 

5. Чому Ви працюєте не за фахом і не на інженерній посаді? 

1. Я фактично не шукав роботу за фахом, у мене відразу була вигідна 

пропозиція іншого плану. 

2. Я звичайно шукав роботу за фахом, але не було пропозицій, і я погодився 

на іншу працю. 

3. Можливість працевлаштування за фахом була, але мене не влаштовували 

умови, заробіток тощо. 

4. Я почав власний бізнес. 

5. Мене запросили до бізнесу члени сім’ї, друзі які не пов’язані з інженерною 

справою. 

6. Ваш варіант _______________________________. 

 

Наступні питання для усіх, хто на сьогодні працює: (відповіді 1-5 у 

питанні №1): 

 

6. Наскільки Ви задоволені наступними сторонами працевлаштування? 

 Задоволений 

повністю 

Задоволений 

частково 

Не 

задоволений 

Важко 

відповісти 

6.Оплата праці 1 2 3 4 

7.Зміст роботи 1 2 3 4 

8.Графік роботи 1 2 3 4 

9.Можливість 

саморозвитку, 

кар’єрного росту 

1 2 3 4 

10.Відносини з 

керівництвом 

1 2 3 4 

11.Відносини в 

колективі 

1 2 3 4 

 

7. Яка ваша заробітна плата за основним місцем роботи? 

1. До 1500грн. 

2. Від 1500грн – до 2000 грн.  

3. Від 2000грн – до 2500 грн.  

4. Від 2500грн – до 3000 грн.  

5. Від 3500грн – до 4000грн. 

6. Від 4500грн – до 5000грн. 

7. Більш ніж 5000грн. 
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Питання № 8, 9 для тих, хто не працює, (обрав 6 варіант у першому 

питанні): 

8. З якої причини Ви не працюєте?  

1. Я ходив (- ла) на різні співбесіди, але мене не взяли.  

2. Мене не влаштували ті варіанти, які мені пропонували.  

3. Зараз немає необхідності / бажання працювати.  

4. Мене фінансово забезпечують батьки (або чоловік / дружина).  

5. Інше ___________________________________________  

9. Наскільки наполегливо Ви шукаєте роботу? 

1.Доволі наполегливо і постійно. 

2.Наполеглево, але не систематично. 

2.Не наполегливо. 

Наступні питання стосуються ринку праці: 

10. Наскільки на Вашу думку є високою або низькою конкуренція на 

ринку праці за обраною Вами спеціальністю?  

1.Висока конкуренція. 

2.Скоріше висока, ніж низька. 

3.Важко відповісти. 

4.Скоріше низька, ніж висока. 

5.Низька. 

11. Чи багато вакансій Ви зустрічали при пошуку роботи за своєю 

спеціальністю? 

1.Доволі багато. 

2.Певна кількість. 

3.Обмаль. 

4.Немає зовсім. 

12.Чи багато здобувачів роботи такого ж фаху, який обрано Вами, на 

ринку праці? 

1.Багато. 

2.Скоріше багато, ніж мало. 

3.Важко відповісти. 

4.Скоріше мало, ніж багато. 

5.Обмаль. 

13.Які основні критерії відбору висуває працедавець? (вкажіть не більше 

трьох). 

1.Наявність диплому про вищу освіту. 

2.Наявність диплому про вищу освіту з оцінками 4-5. 

3.Обовязковий досвід роботи (вкажіть який термін _______________). 

4.Наявність спеціальних знань. 

5.Знання іноземної мови. 

6.Ваш варіант _____________________. 
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14. Чи відчуваєте Ви себе затребуваним фахівцем?  

1. Так.  

2. Скоріше так, ніж ні. 

3. Важко відповісти.  

4. Скоріше ні, ніж так. 

5. Ні.  

15. Чи виникало у вас бажання змінити професію?  

1.Так, це моє основне бажання. 

2. Так, я часто думаю про те, щоб зайнятися чимось іншим.  

3. Іноді у мене виникають думки про зміну професії.  

4. Ні, мене влаштовує моя професія.  

16. Плануєте Ви продовжувати освіту в тій чи іншій формі?  

1. Так, я продовжую (або планую продовжувати) освіту в своїй галузі. 

2. Я планую отримати другу вищу освіту в іншій сфері.  

3.Я планую вивчати іноземну мову або набути певних спеціальних знань та 

навичок. 

4. Можливо я продовжу навчання, але не найближчим часом. 

5. Ні, я не хочу продовжувати навчання. 

17. Якби повернути час, чи обрали би Ви сьогодні до вступу НТУ «ХПІ»? 

1.Так. 

2.Скоріше так, ніж ні. 

3.Скоріше ні, ніж так. 

4.Ні. 

18.Чи задовольняє Вас (з відстані часу) вибір факультету та навчальної 

спеціальності? 

1.Так. 

2.Скоріше так, ніж ні. 

3. Скоріше ні, ніж так. 

4. Ні. 

19. Наскільки з позиції вже практичного досвіду Ви задоволені 

наступними напрямками професійної підготовки до самостійної 

діяльності за межами Університету? 
Компетенції Задоволений 

повністю 

Задоволений 

частково 

Не 

задоволений 

Важко 

відповісти 

24. Теоретична підготовка 1 2 3 4 

25. Практична підготовка 1 2 3 4 

26. Психологічна підготовка 1 2 3 4 

27. Управлінські якості, 

знання 

1 2 3 4 

28.Економічні 1 2 3 4 

29. ScadOffice 1 2 3 4 

30. AxisVm, StaadPro, 

С/С++,SQL,MadLab 

1 2 3 4 

31.Знання розрахункових 1 2 3 4 
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систем, методів 

32.Іноземна мова 1 2 3 4 

20.Ким Ви себе бачите у майбутньому? 

1.Успішним професіоналом за тим напрямом, який я обрав сьогодні. 

2.Добрим фахівцем (але не обов’язково за обраним фахом у ВНЗ). 

3.Підприємцем, який використовує вищу освіту в цілях власного бізнесу. 

4.Рядовим працівником. 

5.Державним службовцем, управлінцем. 

6.Вільною людиною, яка займається тим чим сама хоче. 

7.Я не маю оптимістичних поглядів на майбутнє, все залежить від обставин. 

8.Важко відповісти. 

9.Ваш варіант _________________________________________. 

21.Як Ви оцінюєте своє матеріальне становище? 

1.Грошей інколи не вистачає навіть на продукти харчування. Іноді відмовляю 

собі в найбільш потрібному. 

2.На продукти харчування вистачає, але одяг та найбільш необхідні побутові 

речі купувати скрутно. 

3.Вистачає на їжу і одяг, але купувати речі тривалого користування важко. 

4.Грошима забезпечений (- на). Роблю заощадження, час від часу купую речі 

тривалого користування. 

5.Я ні в чому собі не відмовляю. 

22. Ваш сімейний стан? 

1.Не одружений (- на). 

2.Одружений (- на). 

3.Перебуваю у цивільному шлюбі. 

23. Вкажіть факультет і спеціальність на якій Ви 

навчалися________________________. 

24.Ваша стать: 1.Чоловік. 2.Жінка. 

 

ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ! 
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Додаток Д 

Бланк індивідуального інтерв’ю з випускниками НТУ «ХПІ» технічного 

профілю за трьома спеціальностями: 

(інженер-енергетик, інженер-механік, ІТ-спеціаліст). 

 

1. Яке Ваше місце у сфері трудової зайнятості на сьогодні? 

2. Якими каналами Ви користувалися при пошуку робочого місця? 

3. Чи було легко знайти роботу за Вашим фахом? 

4. Чи багато вакансій на ринку праці Ви зустрічали за своїм фахом? 

5. Якби повернути час Ви б змінили свою професію? 

6. Чи змінилися Ваші погляди за 2 роки на свою професію коли Ви отримали 

робоче місце за своїм фахом? 

7. Яких навичок Вам бракує на Ваш погляд для високоефективної праці? 

 

Відповіді респондентів на питання інтерв’ю. 

Яке ваше місце у сфері трудової зайнятості на сьогодні? 

Респондент N1 (Дмитро 25років, інженер-механік). 

Респондент N1: за спеціальністю я інженер-механік. Так склалось, що зараз я 

не працюю. Два місяці активно шукаю роботу.  

Якими каналами Ви користувалися при пошуку робочого місця? 

Респондент N1: в основному через Інтернет. Це найбільший та 

наймобільніший спосіб отримати роботу. Там можна побачити актуальні 

пропозиції щодо роботи, швидко на них відповісти. Я розпитував знайомих 

та друзів щодо вакансій, однак це результату не дало.  

Чи легко було знайти роботу за Вашим фахом? 

Респондент N1: ні, важко. Я поки що нічого не знайшов. Не така престижна 

та популярна професія. Попит на неї є, однак не дуже великий, а може я не 

знаю, як правильно шукати місце праці за моїм фахом.  

Чи багато вакансій на ринку праці Ви зустрічали за своїм фахом? 
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Респондент N1: я їх не рахував. Важко відповісти. В принципі, не так щоб і 

мало.  

Якби повернути час, Ви б змінили свою професію? 

Респондент N1: ні, навіщо міняти. Я свідомо обрав таку професію і не 

шкодую про свій вибір. Якщо не можеш одразу знайти роботу за обраною 

спеціальністю – це ще не привід її міняти. Я не дуже розумію,яким чином 

ефективніше мені шукати роботу за своїм фахом, щоб дійти до своєї цілі,та 

отримати місце роботи за своїм фахом. 

Чи змінилися за 2 роки Ваші погляди на свою професію, коли Ви 

отримали робоче місце за своїм фахом? 

Респондент N1: ні, не змінилися. Навпаки – тільки доповнилися тим, що 

дізнався в ВНЗ.  Але я рахую,что мені не достатньо для моєї практичної 

діяльності, саме практичних навичок, на теперішній час  у ВНЗ не достатньо 

приділяють уваги практиці. 

Яких навичок Вам бракує, на Ваш погляд, для високоефективної праці? 

Респондент N1: маю всі теоретичні навички для професійної праці,але їх 

щетреба удосконалювати. Я свідомо оцінюю які навички мені потрібно 

підвищити.  

Яке ваше місце у сфері трудової зайнятості на сьогодні? 

Респондент N2 (Микола 26 років, спеціаліст по цеху). 

Респондент N2: мій фах – це спеціаліст по цеху. Працював за спеціальністю, 

однак зараз я без роботи.  

Якими каналами Ви користувалися при пошуку робочого місця? 

Респондент N2:Я використовував різні канали пошуку. Я шукав через біржу 

праці. Там є такі вузькоспеціалізовані вакансії. Однак не всі можуть тобі 

підійти. Може не влаштовувати рівень заробітної праці, умови роботи тощо. 

Треба дивитися, вибирати. Знайомитись з працедавцем. 
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Чи легко було знайти роботу за Вашим фахом? 

Респондент N2: ні, важко. Через низький попит на таку спеціальність та 

відсутність гідних пропозицій. Я не зовсім розумів,як шукати роботу, куди 

звертатися. Як відслідковувати вакансії, за своїм фахом. 

Чи багато вакансій на ринку праці Ви зустрічали за своїм фахом? 

Респондент N2: на біржі праці є такого роду вакансії. Є з чого обирати.   

Якби повернути час, Ви б змінили свою професію? 

Респондент N2: мабуть що так. Вибрав би іншу спеціальність, більш 

затребувану.   

Чи змінилися за 2 роки Ваші погляди на свою професію, коли Ви 

отримали робоче місце за своїм фахом? 

Респондент N2: ні, не дуже змінилися, але у ВНЗ коли отримуєш знання, 

погляди на професію зовсім інші.  

Яких навичок Вам бракує, на Ваш погляд, для високоефективної праці? 

Респондент N2:. Я висококваліфікований спеціаліст, маю всі необхідні 

навички. Однак це не завжди спрацьовує у пошуках роботи. Більше бракує 

навичок  з пошуку роботи, та практичних вмінь. 

Яке ваше місце у сфері трудової зайнятості на сьогодні? 

Респондент N3 (Кирило 25 років, інженер-механік). 

Респондент N3: за спеціальністю я інженер-механік. Зараз не працюю. В 

пошуку гідної роботи.  

Якими каналами Ви користувалися при пошуку робочого місця? 

Респондент N3:я використовую Інтернет виключно. Вважаю, що це єдиний 

актуальний канал з пошуку роботи. Там свіжі пропозиції та є можливість 

широкого вибору вакансій.   

Чи легко було знайти роботу за Вашим фахом? 

Респондент N3: ні, за фахом дуже важко. Бо вакансій на мою спеціальність 

досить мало. А я відслідковувати пропозиції, котрі для мене актуальні я не 

розумів на той час. 
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Чи багато вакансій на ринку праці Ви зустрічали за своїм фахом? 

Респондент N3: ні, вакансій дуже мало. Не престижна професія.  

Якби повернути час, Ви б змінили свою професію? 

Респондент N3: незважаючи на складну ситуацію з роботою, я би професію 

не міняв. Я на своєму місці.Я хочу вдосконалювати свої практичні знання. 

Чи змінилися за 2 роки Ваші погляди на свою професію, коли Ви 

отримали робоче місце за своїм фахом? 

Респондент N3: трохи змінилися. Коли починаєш реально працювати за 

фахом, а особливо зіштовхуєшся з пошуком першого робочого місця, 

дізнаєшся безліч нюансів щодо своєї професії, отримаєш більш повну 

картину.  

Яких навичок Вам бракує, на Ваш погляд, для високоефективної праці? 

Респондент N3: нічого не бракує. Я маю високий рівень кваліфікації за 

своєю спеціальністю. На жаль у пошуках роботи це не досить допомагає. 

 

Яке ваше місце у сфері трудової зайнятості на сьогодні? 

Респондент N4 ( Евгеній 27 років,інженер-механік). 

Респондент N4: за спеціальністю я інженер-механік. Однак працюю не за 

фахом. Після закінчення вузу я шукав роботу за фахом протягом двох років, 

однак не знайшов для себе гідної.  

Якими каналами Ви користувалися при пошуку робочого місця? 

Респондент N4: в основному, через Інтернет. Це найліпший спосіб знайти 

роботу.  

Чи легко було знайти роботу за Вашим фахом? 

Респондент N4: ні, дуже важко. Я за два роки так і не зміг знайти роботуза 

своїм фахом.Мені бракує навичок, як шукати роботу, як поводитися на 

співбесіді. 

Чи багато вакансій на ринку праці Ви зустрічали за своїм фахом? 

Респондент N4: вакансії є, мало, але є. Однак може не бути гідної.   
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Якби повернути час, Ви б змінили свою професію? 

Респондент N4: не знаю. Може і змінив би.   

Чи змінилися за 2 роки Ваші погляди на свою професію, коли Ви 

отримали робоче місце за своїм фахом? 

Респондент N4: не можу сказати, бо за фахом ще не працював. Але я 

відчуваю,що мені бракує і практичних умінь, і теоретичних навичок. 

Яких навичок Вам бракує, на Ваш погляд, для високоефективної праці? 

Респондент N4: маю високу кваліфікацію, однак не зміг знайти гарну роботу 

за своїм фахом. Мабуть, я не знаю як правильно шукати, відслідковувати 

попит та пропозиції на ринку праці.  

 

Яке ваше місце у сфері трудової зайнятості на сьогодні? 

Респондент N5 (Михайло 28років, інженер-механік). 

Респондент N5: за спеціальністю я інженер-механік. Зараз активно шукаю 

роботу.   

Якими каналами Ви користувалися при пошуку робочого місця? 

Респондент N5: через Інтернет та оголошення. Там можна знайти 

найактуальніші вакансії. Інші канали не використовував.  

Чи легко було знайти роботу за Вашим фахом? 

Респондент N5: ні, важко. Вакансій мало. Вибору не має.   

Чи багато вакансій на ринку праці Ви зустрічали за своїм фахом? 

Респондент N5: В принципі, досить мала кількість.   

Якби повернути час, Ви б змінили свою професію? 

Респондент N5: ні, не змінив би. Мені подобається моя професія. Але я 

відчуваю, що теоретичних знань мені замало,для того, щоб знайти гідне 

місце праці, а особливо добре оплачуване. 

Чи змінилися за 2 роки Ваші погляди на свою професію, коли Ви 

отримали робоче місце за своїм фахом? 

Респондент N5: ні, не змінилися.   
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Яких навичок Вам бракує, на Ваш погляд, для високоефективної праці? 

Респондент N5: маю всі навички для професійної праці. Я 

висококваліфікований спеціаліст. Маю надію, що на мої послуги буде попит.  

 

Яке ваше місце у сфері трудової зайнятості на сьогодні? 

Респондент N6 (Андрій 27років,Іт-спеціаліст). 

Респондент N6: мій фах – ІТ-спеціаліст. Працюю зараз за спеціальністю.  

Якими каналами Ви користувалися при пошуку робочого місця? 

Респондент N6: я шукав і через Інтернет, оголошення на вулиці та рекламні 

вивіски. Коли треба знайти роботу, то шукаю всюди.   

Чи легко було знайти роботу за Вашим фахом? 

Респондент N6: ні, важко. Хоча вакансій дуже багато, однак дуже високі 

вимоги до кандидатів – досвід роботи за фахом, висока кваліфікація. Крім 

того, висока конкуренція на гідні вакансії.  

Чи багато вакансій на ринку праці Ви зустрічали за своїм фахом? 

Респондент N6: так дуже багато. Ця сфера розширюється та розвивається, 

потребує багато спеціалістів такого напряму.   

Якби повернути час, Ви б змінили свою професію? 

Респондент N6: ні, не міняв. Я задоволений своїм вибором.   

Чи змінилися за 2 роки Ваші погляди на свою професію, коли Ви 

отримали робоче місце за своїм фахом? 

Респондент N6: так змінилися. Я зрозумів, що моя професія складніша, ніж 

на перший погляд та поки навчаєшься у вузі.Для моєї професії, здобуття 

тільки теоретичних знань, це замало.Треба практика, курси, 

саморозвиток.Чого в університеті не має. 

Яких навичок Вам бракує, на Ваш погляд, для високоефективної праці? 

Респондент N6: я постійно розвиваю свої професійні навички, щоб бути 

конкурентним на ринку праці. Чим вища твоя кваліфікація, тим більше в тебе 

можливостей.  
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Яке ваше місце у сфері трудової зайнятості на сьогодні? 

Респондент N7(Віктор 25років, ІТ-спеціаліст). 

Респондент N7: я ІТ-спеціаліст. На жаль, зараз я не працюю. Активно шукаю 

роботу.   

Якими каналами Ви користувалися при пошуку робочого місця? 

Респондент N7: я шукаю через  Інтернет та знайомих. Зв’язки та 

рекомендації дають хороші шанси знайти гідну роботу.Але поки що, я не 

знайшов. Я погано володію навичками, які потрібні для успішного 

працевлаштування. Я навіть не знаю,як правильно оформити своє резюме,та 

гідно представити його майбутньому працедавцю. 

Чи легко було знайти роботу за Вашим фахом? 

Респондент N7: я попередньо отримав освіту за іншим напрямком, 

нещодавно перекваліфікувався в напрямку ІТ. За своєю першою 

спеціальністю не працював.   

Чи багато вакансій на ринку праці Ви зустрічали за своїм фахом? 

Респондент N7: в напрямку ІТ багато. Але й конкуренція велика серед 

шукачів. Дуже багато вакансій не в нашій державі. 

Якби повернути час, Ви б змінили свою професію? 

Респондент N7: так, змінив. Я дуже шкодую, що не пішов одразу в напрямку 

ІТ. Тільки змарнував час, зусилля та кошти.   

Чи змінилися за 2 роки Ваші погляди на свою професію, коли Ви 

отримали робоче місце за своїм фахом? 

Респондент N7: так, змінилися. Став більш серйозно ставитися до 

професійних обов’язків та контактів.   

Яких навичок Вам бракує, на Ваш погляд, для високоефективної праці? 

Респондент N7: скоріше бракує досвіду. Бо працедавці віддають перевагу 

кандидатом з певним досвідом роботи на посаді та за спеціальністю. 

Намагаюся бути в курсі останніх тенденцій в своїй сфері.  
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Яке ваше місце у сфері трудової зайнятості на сьогодні? 

Респондент N8(Володимир 26 років, ІТ-спецііаліст). 

Респондент N8: моя спеціальність – це ІТ. Так склалось, що зараз я не 

працюю. Активно шукаю роботу.  

Якими каналами Ви користувалися при пошуку робочого місця? 

Респондент N8: в основному через Інтернет. Це найбільший та 

наймобільніший спосіб отримати роботу. Там можна побачити актуальні 

пропозиції щодо роботи, швидко на них відповісти.  

Чи легко було знайти роботу за Вашим фахом? 

Респондент N8: ні, важко. Попит на цю спеціальність великий, однак і 

претендентів теж багато. Це тільки на перший погляд так здається, що багато 

пропозицій, то й можна легко знайти роботу. Там багато нюансів та 

перешкод випливає.   

Чи багато вакансій на ринку праці Ви зустрічали за своїм фахом? 

Респондент N8: дуже багато. Постійно потрібно профі у цій сфері.  

Якби повернути час, Ви б змінили свою професію? 

Респондент N8: так, змінив. Я дуже шкодую, що не пішов одразу в напрямку 

ІТ. Зараз було б простіше з роботою.  

Чи змінилися за 2 роки Ваші погляди на свою професію, коли Ви 

отримали робоче місце за своїм фахом? 

Респондент N8: так змінилися. На практиці все цікавіше і серйозніше, ніж 

коли навчаєшся.   

Яких навичок Вам бракує, на Ваш погляд, для високоефективної праці? 

Респондент N8: зараз я маю всі навички для професійної праці. Бракує 

тільки досвіду роботи з різними проектами. Саме на це більше звертають 

увагу на співбесіді.  
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Яке ваше місце у сфері трудової зайнятості на сьогодні? 

Респондент N9 (Генадій 27років,ІТ-спеціаліст). 

Респондент N9: я ІТ-спеціаліст. На жаль, зараз не працюю. У пошуку 

роботи.  

Якими каналами Ви користувалися при пошуку робочого місця? 

Респондент N9: в моїй сфері головним ресурсом є Інтернет. Там можна 

знайти як постійну роботу так і проектну. Більше можливостей працювати 

вдома та з вільним графіком.  

Чи легко було знайти роботу за Вашим фахом? 

Респондент N9: ні, важко. Я поки що нічого не знайшов. Не така престижна 

та популярна професія. Попит на неї є, однак не дуже великий.  

Чи багато вакансій на ринку праці Ви зустрічали за своїм фахом? 

Респондент N9: багато, однак і конкуренція теж досить висока.   

Якби повернути час, Ви б змінили свою професію? 

Респондент N9: я отримав саму ту спеціальність, яку бажав. Можу тільки 

підвищувати рівень кваліфікації, а не міняти її.   

Чи змінилися за 2 роки Ваші погляди на свою професію, коли Ви 

отримали робоче місце за своїм фахом? 

Респондент N9: не дуже. З практичним досвідом картинка професії стає  

більш чіткою.  

Яких навичок Вам бракує, на Ваш погляд, для високоефективної праці? 

Респондент N9: бракує тільки досвіду. Це враховують при прийомі на 

роботу. Маю на меті працювати в різних проектах, щоб мати більше шансів 

на високу посаду.  

 

Яке ваше місце у сфері трудової зайнятості на сьогодні? 

Респондент N10 (Олександер 25років,ІТ-спеціаліст). 

Респондент N10: я ІТ-спеціаліст. Зараз активно шукаю роботу.  
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Якими каналами Ви користувалися при пошуку робочого місця? 

Респондент N10: в основному через Інтернет. Тут можна знайти безліч 

пропозицій на будь-які вимоги та смак. В мене не так багато знайомих серед 

ІТ, щоб через них шукати.   

Чи легко було знайти роботу за Вашим фахом? 

Респондент N10: ні, важко. Великий попит з дуже високою конкуренцією 

серед спеціалістів. Дуже високі вимоги навіть до початківців.  

Чи багато вакансій на ринку праці Ви зустрічали за своїм фахом? 

Респондент N10: безліч. Я навіть уявити не можу скільки.  

Якби повернути час, Ви б змінили свою професію? 

Респондент N10: ні, навіщо міняти. Я свідомо вибрав таку спеціальність. 

Мені вона подобається, та й престижна вона. Гідно оплачується.   

Чи змінилися за 2 роки Ваші погляди на свою професію, коли Ви 

отримали робоче місце за своїм фахом? 

Респондент N10: дещо змінилися. Стало більше розуміння всіх тонкощів 

професії та можливостей реалізації.   

Яких навичок Вам бракує, на Ваш погляд, для високоефективної праці? 

Респондент N10: мені бракує знання іноземної мови, щоб приймати участь у 

закордонних проектах та роботі в іноземних компаніях. Також бракує 

досвіду, через це важко конкурувати на ринку праці.  

 

Яке ваше місце у сфері трудової зайнятості на сьогодні? 

Респондент N11 (Ярослав 27років, ІТ-спеціаліст). 

Респондент N11: моя спеціальність – це ІТ. Активно шукаю роботу.   

Якими каналами Ви користувалися при пошуку робочого місця? 

Респондент N11: звичайно, що через Інтернет. Інші канали я навіть не 

розглядаю. Там можна знайти все!   

Чи легко було знайти роботу за Вашим фахом? 
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Респондент N11: ні, важко. Дуже багато молодих спеціалістів претендують 

на гарні вакансії.  

Чи багато вакансій на ринку праці Ви зустрічали за своїм фахом? 

Респондент N11: навіть не уявляю скільки, але дуже багато. Постійно 

з’являються нові.  

Якби повернути час, Ви б змінили свою професію? 

Респондент N11: ні, навіщо міняти. Це перспективна та престижна професія. 

За нею майбутнє.  

Чи змінилися за 2 роки Ваші погляди на свою професію, коли Ви 

отримали робоче місце за своїм фахом? 

Респондент N11: так, змінилися. Зрозумів, що вона складніше, ніж здається 

на перший погляд та коди навчаєшся.  

Яких навичок Вам бракує, на Ваш погляд, для високоефективної праці? 

Респондент N11: на жаль, бракує досвіду та деяких професійних навичок. 

Потрібно мати більш розширену кваліфікацію та вільно володіти іноземною 

мовою.   

 

Яке ваше місце у сфері трудової зайнятості на сьогодні? 

Респондент N12(Анатолій 25 років,ІТ-спеціаліст). 

Респондент N12: я ІТ-спеціаліст. Зараз не працюю. Два місяці активно 

шукаю роботу.  

Якими каналами Ви користувалися при пошуку робочого місця? 

Респондент N12: через Інтернет та знайомих. Якщо не дасть результату, 

буду шукати через інші канали.  

Чи легко було знайти роботу за Вашим фахом? 

Респондент N12: ні, важко. Я поки що нічого не знайшов. Спеціалістів 

більше ніж гідних вакансій. Жорстка конкуренція на ринку праці, особливо 

для молодих.  

Чи багато вакансій на ринку праці Ви зустрічали за своїм фахом? 
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Респондент N12: навіть і не порахую. Дуже багато.   

Якби повернути час, Ви б змінили свою професію? 

Респондент N12: ні, в жодному разі. Мені подобається моя спеціальність. 

Хочу і на далі в ній розвиватися.   

Чи змінилися за 2 роки Ваші погляди на свою професію, коли Ви 

отримали робоче місце за своїм фахом? 

Респондент N12: ні, не змінилися.  

Яких навичок Вам бракує, на Ваш погляд, для високоефективної праці? 

Респондент N12: не вистачає досвіду та знання новітніх програм. Потрібно 

постійно підвищувати свою кваліфікацію через курси, тренінги, самоосвіту.  
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Додаток Ж 

Кореляційний аналіз отриманих даних 

 

Додаток Ж.1 

Correlations  Marked correlations are significant at p < ,05000 N=303 (Casewise deletion of missing data) 

 
вибір 
ВНЗ 

вибір 
фаху 

фах так-
ні 

роб.за 
фахом 

теор.п. 
практ. 

п. 
псих.п. упр.як. 

вибір ВНЗ 1,000000 0,358859 0,383431 0,375629 
0,09439
2 

-
0,01119
6 

0,26767
5 

0,12251
9 

вибір фаху 0,358859 1,000000 0,757989 0,327450 
0,08311
8 

0,12256
7 

0,17552
8 

-
0,01898
1 

фах так-ні 0,383431 0,757989 1,000000 0,470580 
0,07219
7 

0,20495
8 

0,21230
1 

0,02167
8 

роб.за 
фахом 

0,375629 0,327450 0,470580 1,000000 
0,10500
0 

0,10476
4 

0,08246
2 

0,00200
1 

теор.п. 0,094392 0,083118 0,072197 0,105000 
1,00000
0 

0,00890
7 

0,04387
1 

0,04078
6 

практ. п. -0,011196 0,122567 0,204958 0,104764 
0,00890
7 

1,00000
0 

0,02543
4 

0,15476
7 

псих.п. 0,267675 0,175528 0,212301 0,082462 
0,04387
1 

0,02543
4 

1,00000
0 

-
0,05631
8 

упр.як. 0,122519 -0,018981 0,021678 0,002001 
0,04078
6 

0,15476
7 

-
0,05631
8 

1,00000
0 

екон.п. 0,372941 0,193548 0,286430 0,221883 
0,14673
5 

-
0,05710
5 

0,40285
5 

0,08459
3 

Scad O. 0,430267 0,228127 0,377793 0,278928 
0,07131
7 

-
0,06374
6 

0,23001
5 

0,08567
6 

Axis, Staad 0,410587 0,193308 0,297692 0,195353 
0,03774
1 

-
0,04189
3 

0,36856
4 

0,10640
0 

розрах.мет. 0,473675 0,244898 0,284928 0,224221 
0,11918
5 

-
0,02421
1 

0,38742
7 

0,13368
9 

іноз.м. 0,374260 0,237372 0,285427 0,180504 
0,00864
1 

0,04802
6 

0,45069
6 

0,11691
7 

друга осв. 0,168520 0,229835 0,168581 0,241534 
0,05964
7 

-
0,03852
2 

0,06296
3 

-
0,07404
5 

майбутнє 0,273194 0,197744 0,313406 0,613104 
0,18040
2 

-
0,03390
7 

0,11276
9 

-
0,01781
2 

зарпл. -0,102345 -0,120650 -0,048837 -0,151369 
0,02069
2 

0,03158
8 

-
0,23117
7 

0,00795
8 
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матер.стан. -0,018434 -0,035877 0,040584 0,030425 
-
0,03564
1 

0,05153
9 

0,14698
8 

-
0,16907
0 

 

 

Додаток Ж.2 

Correlations Marked correlations are significant at p < ,05000 N=303 (Casewise deletion of missing data) 

 екон.п. 
Scad 

O. 
Axis, 
Staad 

розрах.м
ет. 

іноз.м. 
друга 
осв. 

майбут
нє 

зарпл. 
матер.ст

ан. 

вибір ВНЗ 
0,37294
1 

0,43026
7 

0,410587 0,473675 
0,37426
0 

0,168520 
0,27319
4 

-
0,10234
5 

-0,018434 

вибір фаху 
0,19354
8 

0,22812
7 

0,193308 0,244898 
0,23737
2 

0,229835 
0,19774
4 

-
0,12065
0 

-0,035877 

фах так-ні 
0,28643
0 

0,37779
3 

0,297692 0,284928 
0,28542
7 

0,168581 
0,31340
6 

-
0,04883
7 

0,040584 

роб.за 
фахом 

0,22188
3 

0,27892
8 

0,195353 0,224221 
0,18050
4 

0,241534 
0,61310
4 

-
0,15136
9 

0,030425 

теор.п. 
0,14673
5 

0,07131
7 

0,037741 0,119185 
0,00864
1 

0,059647 
0,18040
2 

0,02069
2 

-0,035641 

практ. п. 
-
0,05710
5 

-
0,06374
6 

-
0,041893 

-0,024211 
0,04802
6 

-
0,038522 

-
0,03390
7 

0,03158
8 

0,051539 

псих.п. 
0,40285
5 

0,23001
5 

0,368564 0,387427 
0,45069
6 

0,062963 
0,11276
9 

-
0,23117
7 

0,146988 

упр.як. 
0,08459
3 

0,08567
6 

0,106400 0,133689 
0,11691
7 

-
0,074045 

-
0,01781
2 

0,00795
8 

-0,169070 

екон.п. 
1,00000
0 

0,54258
0 

0,555768 0,661473 
0,54674
8 

0,275094 
0,31242
2 

-
0,06428
5 

-0,029188 

Scad O. 
0,54258
0 

1,00000
0 

0,705482 0,796726 
0,72472
8 

0,398735 
0,39882
2 

-
0,07136
2 

-0,095591 

Axis, Staad 0,55576
8 

0,70548
2 

1,000000 0,864881 
0,65032
4 

0,313772 
0,31406
2 

-
0,06489
8 

-0,040460 

розрах.мет
. 

0,66147
3 

0,79672
6 

0,864881 1,000000 
0,79483
7 

0,478515 
0,43006
8 

-
0,12645
9 

-0,083090 

іноз.м. 0,54674
8 

0,72472
8 

0,650324 0,794837 
1,00000
0 

0,370233 
0,28740
7 

-
0,14796
0 

-0,041747 

друга осв. 
0,27509
4 

0,39873
5 

0,313772 0,478515 
0,37023
3 

1,000000 
0,37669
2 

-
0,06705
3 

-0,055501 

майбутнє 0,31242 0,39882 0,314062 0,430068 0,28740 0,376692 1,00000 0,04071 0,045105 
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2 2 7 0 6 

зарпл. 
-
0,06428
5 

-
0,07136
2 

-
0,064898 

-0,126459 
-
0,14796
0 

-
0,067053 

0,04071
6 

1,00000
0 

0,454272 

матер.стан
. 

-
0,02918
8 

-
0,09559
1 

-
0,040460 

-0,083090 
-
0,04174
7 

-
0,055501 

0,04510
5 

0,45427
2 

1,000000 
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