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Employment prospects in the light of students’ ideas 

The article highlights the potential behavioral strategies of students concerning 
employment. The ideas which are formed on the basis of information received from various sources 
serve as background for those behavioral strategies. 

Great attention is paid to the most important factors that guide young people while looking 
for a job. It has been noted that the implementation of the professional potential of young 
specialists in the job market of Ukraine is connected with a number of problems. The dialectic 
relationship between the labor market and the education market has been outlined.  
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Перспективи працевлаштування крізь призму уявлень  

студентської молоді 
У статті висвітлюються потенційні поведінкові стратегії студентської молоді 

щодо працевлаштування. Їх підґрунтям слугують уявлення, які формуються на основі 
інформації, отриманої з різноманітних джерел.  

Акцентовано на найважливіших чинниках, якими керуються молоді люди при пошуку 
роботи. Зазначено, що реалізація  професійного потенціалу молодих фахівців на ринку праці 
України пов’язана з низкою проблем. Окреслено діалектику взаємозв'язку ринку праці та 
ринку освітніх послуг. 

Ключові слова: поведінкові стратегії, працевлаштування, уявлення. 
 

Динамічність соціально-економічних процесів в сучасному українському суспільстві  

не лише розкриває перспективи, а й ставить перед його членами нові цілі та завдання. 

Особливо це стосується молодого покоління, яке має свої погляди на життя та власне 

майбутнє. Сучасне покоління молодих людей живе в складному й суперечливому світі, де 

поведінка особистості детермінована не лише орієнтаціями й очікуваннями, а й життєвими 

ситуаціями. 



Важливою тенденцією сучасності є перетворення університетської освіти і знань в 

базову складову соціально-економічного життя суспільства (Hyzhniak, 2009, s. 289), адже 

(постіндустріальне) суспільство не залишає привабливих шансів людині без вищої освіти. У 

сучасному українському суспільстві поціновується здібний, молодий та добре освічений 

працівник. Такий кваліфікований працівник може забезпечити собі хороше майбутнє завдяки 

своїм вмінням, навикам, здібностям та цілеспрямованості.  

Молодь – соціально-демографічна група, яка характеризується не лише віковими 

ознаками, а й місцем, яке вона займає в соціальній структурі суспільства, особливостями 

становлення та розвитку. Вона здатна забезпечити прогресивний розвиток економіки країни 

за умов практичної реалізації законодавчо закріплених прав і гарантій молодих спеціалістів, 

їх соціальної підтримки з боку держави. Це найбільш мобільна й активна соціальна група в 

структурі суспільства, яка оперативно реагує на суспільні зміни та формує майбутнє 

держави. Саме тому актуалізується дослідження перспектив працевлаштування молоді як 

суб’єкта суспільних перетворень. Зокрема низку аспектів щодо взаємодії ринку праці та 

ринку освітніх послуг висвітлюють у своїх працях такі вітчизняні науковці, як О. Іващенко, 

Т.Петрова, Л. Хижняк, Г. Чепурко та ін. Освіта як передумова працевлаштування перебуває у 

колі наукових інтересів Л. Малиш, С. Оксамитної, Т. Марценюк та ін. Таким чином, 

проблематика молоді як активного суб’єкта суспільних змін і перетворень неодноразово 

ставала предметом соціологічних досліджень. Однак існують певні прогалини в цьому 

контексті, заповнення яких передбачає фокусування уваги на уявленнях студентської молоді 

щодо працевлаштування, можливостей її професійної самореалізації в умовах яскраво 

вираженої креденційної інфляції (Malysh, Vynohradov, 2010 , s. 109). 

Мета нашої статті полягає у з’ясуванні поведінкових стратегій на ринку праці 

сучасної України крізь призму уявлень студентської молоді. 

В умовах широкого вибору суспільних можливостей кожна молода людина прагне 

сконструювати свою життєву стратегію, яка б якнайкраще відповідала її можливостям, 

прагненням та уподобанням. Важливим фактором адаптації молоді до таких умов є 

відповідний рівень її професійної кваліфікації, що забезпечується освітніми інституціями. Як 

свідчить досвід, в умовах ринкової економіки право на працю реалізується не через соціальні 

гарантії, а через особистісну ініціативу, а тому проблема зайнятості молоді набуває 

особливої гостроти. Ефективним шляхом її вирішення є опанування професією, яка б 

постійно мала попит на ринку праці (Puhliy, Tkachenko, 2007, s. 73). Перед молодою 

людиною з вищою освітою в суспільстві відкриваються певні можливості, що сприяють 

подальшій успішній життєдіяльності, зокрема можливості працевлаштування як наступного 

етапу дорослого життя особистості. Працевлаштування – соціальне явище, з яким знайома 



практично кожна доросла людина. Із плином часу воно постійно модифікується: набуває 

нових форм та якостей. Суттєва роль у процесі працевлаштування відводиться освітньо-

професійному потенціалу індивіда, оскільки від цього залежить не тільки термін 

влаштування на роботу, а й саме місце праці, її зміст, характер, оплата тощо. 

Які напрямки освіти є популярними серед сучасної української молоді? Якими є їхні 

плани щодо майбутнього працевлаштування? Яким вимогам має відповідати їхня майбутня 

робота? Чи спеціальність, яку вони здобувають, дасть можливість знайти роботу, яка б 

відповідала їхнім вимогам? Ці та низку інших запитань було поставлено студентам 

Львівського національного університету імені Івана Франка кафедрою історії та теорії 

соціології у ході проведення соціологічного дослідження у березні 2013 року (“Омнібус – 

2013”). Загалом методом анкетування було опитано 400 осіб – студентів I–IV курсів ЛНУ 

імені Івана Франка. 

Молодь є тією групою суспільства, яка акумулює значний освітньо-професійний, а 

відтак і трудовий потенціал. Від її поведінкових стратегій на ринку праці залежить 

майбутній напрямок розвитку економічної, політичної, соціальної та інших сфер 

життєдіяльності суспільства. Поведінкові стратегії молоді випливають із її уявлень 

(розуміння чого-небудь, знання чого-небудь, яке ґрунтується на досвіді, одержаних 

відомостях, певних даних тощо). Французький соціальний психолог С. Московічі зазначав, 

що уявлення є особливою формою буденного колективного знання, яке засвоюється окремим 

індивідом. Під соціальним уявленням він розуміє набір понять, переконань і пояснень, що 

виникають у повсякденному житті в процесі міжособистісних комунікацій. Соціальні 

уявлення молодих людей формуються на основі інформації, представленої в рекламі, почутої 

від інших чи з власного досвіду. Керуючись цими уявленнями, молодь конструює образ 

свого майбутнього місця праці.  

Соціальним «експертним висновком» щодо того, яку нішу може зайняти індивід при 

входженні на ринок праці, слугує диплом про набуття певного освітньо-кваліфікаційного 

рівня (Malysh i in., 2010, s. 81). У сучасному українському суспільстві найпоширенішою 

освітньою практикою є здобуття повної вищої освіти. Результати нашого дослідження 

свідчать про те, що серед молоді найпопулярнішими залишаються такі напрями освіти, як 

юридична (64,0%) та економічна (47,5%,). Дещо меншою популярністю користуються 

іноземні мови та журналістика. На це вказали 45,7% та 44,9% опитаних відповідно. Хоча 

подальший розвиток економіки потребуватиме інженерних кадрів, фахівців у галузі фізики, 

математики і технічних наук, освітні напрямки, що стосуються природничих і точних наук, 

мають низький рівень популярності (16,4%). Вітчизняні науковці зазначають, що в 

сучасному українському суспільстві спостерігається наявність певних «мейнстрімових» 



напрямів освітніх спеціалізацій (Malysh i in., 2010, s. 88). Наслідком такої ситуації є 

посилення конкуренції молоді за перспективи працевлаштування. Адже, незважаючи на те, 

що кількість вакансій на ринку праці постійно збільшується, не вистачає роботи молодим 

юристам, економістам, маркетологам. Попри це завжди є попит на робочі спеціальності, 

проте вони не завжди цікаві самій молоді. Таку ситуацію можна пояснити тим, що у 

сучасному українському суспільстві підготовка кадрів здійснюється, виходячи не з потреб 

ринку, а з попиту на освітні послуги, котрий часто подає фальшиві сигнали і не виражає 

дійсні потреби суспільства (окремих його сегментів) (Hyzhniak, 2009, s. 290). Як наслідок, 

посилюється напруженість на ринку праці.  

Найважливішим чинником при пошуку роботи для молодих людей є величина 

оплати праці. Про це свідчать відповіді 73,6% опитаних. Цьому чиннику дещо поступається 

можливість професійного зростання. На це вказали 51,4% респондентів. Не надто суттєвим 

для молодих осіб є гнучкий графік роботи (17,8%) та творчий характер праці (16,8%). Такі 

чинники, як значущість виконуваної роботи для оточення, знайомства з новими людьми, 

відрядження теж не є настільки вагомими для студентської молоді (рис. 1 ). 

 
Рис. 1. Основні вимоги до потенційного місця праці в уявленнях студентської 

молоді 



 

Як бачимо, при пошуку студентами майбутнього місця докладання праці  превалює 

фінансовий чинник, що свідчить про те, що молоді люди стають більш прагматичними. 

Водночас в очікуваннях молодих людей спостерігається прагнення до пошуку і бажання 

займатися не лише високооплачуваною роботою, а й такою, яка б уможливлювала кар’єрне 

зростання. 

Якщо аналізувати матеріальний чинник у гендерному розрізі, то висока оплата праці 

більше імпонує представникам чоловічої статі. Вони також приділяють більше уваги 

можливості самореалізації та значущості свого професійного статусу як в найближчому 

оточенні, так й у суспільстві в цілому. Натомість представники жіночої статі шукатимуть 

роботу, яка дасть їм можливість поєднання професійно-сімейних обов'язків та носитиме 

творчий характер. Таку ситуацію можна пояснити розподілом сімейних ролей. Чоловік, у 

більшості випадків, є годувальником сім'ї, і йому необхідно дбати про її матеріальне 

благополуччя. 

Втішним є той факт, що дещо зростає значимість соціокультурних чинників у виборі 

місця докладання праці у порівнянні із 2012 р., а саме: значущість для оточення та 

суспільства, створення умов для самореалізації, можливість поєднання як професійних, так і 

сімейних обов'язків,  а також наявність творчої компоненти (рис. 2). 

 
 Рис. 2. Соціокультурні детермінанти потенційного місця праці 
 

Треба зазначити, що українська молодь з оптимізмом дивиться у майбутнє. Як 

свідчать результати дослідження, переважна більшість студентської молоді (54,4%) вважає, 

що майбутня робота буде відповідати їхнім вимогам, проте мало хто з них розглядає 
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можливість знайти роботу за фахом у своєму населеному пункті. Більше того, 69,8% 

опитаних зазначили, що досить складно влаштуватися на роботу, яка б відповідала їхній 

спеціальності та вподобанням, а разом із тим уможливлювала гідну оплату. Так, 39,1% 

опитаних впевнені, що цілком реально знайти роботу за спеціальністю, але без гідної оплати 

праці. Близько половини молодих людей переконані в тому, що знайти будь-яку оплачувану 

роботу не складатиме проблем. Таким чином, підтвердилася наша гіпотеза про те, що знайти 

хорошу роботу за фахом дуже важко. 

Студентська молодь, як і молодь в цілому, неоднорідна та соціально-активна 

категорія, про що свідчать її плани щодо майбутнього працевлаштування. У неї формується 

настанова вирішувати свої проблеми власною позицією й особистою активністю. Хоча 

більшість студентів не вірять в те, що знайдуть роботу за спеціальністю, все ж таки 41,2% 

опитаних шукатимуть її, 25,9% припускають можливість влаштуватися не за фахом, але 

відповідно до своєї кваліфікації. Лише 11,7% респондентів припускають можливість 

влаштуватися на будь-яку роботу. Не зважаючи на те, що започаткування власного бізнесу в 

Україні – досить ризикована справа, головною перешкодою якої є недосконала система 

оподаткування, проте 9,6% наших респондентів все ж таки мають наміри розпочати власну 

справу. 

Молодь не хоче і не готова чекати, щоб щось отримати завтра, і налаштована 

«шукати щастя» за межами рідної землі. Зокрема, емігрантські настрої характерні для 6% 

опитаних, котрі планують поїздку закордон з метою працевлаштування. 

Після закінчення навчання більшість молодих людей мають намір не лише 

влаштуватися на державному чи приватному підприємствах, а також знайти додатковий 

підробіток. Бажання працювати на підприємствах приватної форми власності у більшій мірі 

висловили чоловіки, тоді як жінки більше схильні шукати роботу на державних 

підприємствах. Це можна пояснити тим, що представники чоловічої статі головну увагу 

приділяють матеріальному чиннику, а робота на державних підприємствах, як відомо, не є 

надто оплачуваною у порівнянні із приватними. Натомість державні структури мають низку 

соціальних пільг, перевагу яким надають жінки.  

Як бачимо, сучасна українська молодь – це та категорія осіб, котра покладається на 

власні знання, здібності та сили, оскільки вважає, що долю людини визначають не зовнішні 

обставини, а особистісна активність. Вища освіта для молодих юнаків та дівчат слугує 

необхідним інструментом життєвого успіху, одним із чинників, що підвищує їхні шанси на 

успішне працевлаштування, проте не гарантує його. Молоді люди свідомі того, що реалізація 

їхнього професійного потенціалу на ринку праці України пов’язана із низкою проблем. Як 

свідчать результати нашого дослідження, однією з найважливіших є неможливість 



працевлаштуватися за обраною спеціальністю. Це прикрий факт, що віддзеркалює реалії 

сучасного українського суспільства, в якому спостерігається певна розбалансованість між 

професіями, на які існує значний попит у роботодавців, і професіями фахівців-випускників 

ВНЗ.  

Варто погодитись із вітчизняним науковцем Л. Хижняк, котра зазначає, що 

гармонізувати відносини між інститутом освіти та інститутом ринку праці без втручання 

держави навряд чи можливо. Так, якість освіти, з одного боку, контролює сам навчальний 

заклад (університет), а з іншого – суспільство, яке вимагає кваліфікованих кадрів, із 

якісними знаннями у сфері, яку вони опанували (Hyzhniak, 2009, s. 290). На думку 

Л. Хижняк, існує чимало управлінських стратегій університетів у відповідь на вимоги ринку 

праці, а саме (Hyzhniak, 2009, s. 293): 

• реагування переважно на стан зайнятості та ринку праці, а не на замовлення на 

освітні послуги, які викликані популярністю тих чи інших спеціальностей серед населення;  

• взаємодія зі сферою зайнятості (державними службами зайнятості і 

безпосередньо з роботодавцями), формування системи соціального партнерства в сфері 

професійної підготовки;  

• відповідність профілю, якості й обсягів підготовки фахівців запитам 

регіональної і місцевої сфери зайнятості тощо.  

Подальші дослідження у цьому векторі сприятимуть конструюванню дієвої 

державної політики, спрямованої на виважене коригування суперечностей взаємодії ринку 

праці та ринку освітніх послуг. 

Резюмуючи вище викладене, доцільно зазначити, що працевлаштування – складний 

діалектичний процес, який передбачає взаємодію об’єктивних умов і суб’єктивного чинника. 

У цьому процесі варто керуватися аксіомою, що досягнення визначеного результату – 

наслідок підпорядкування власних дій передбачуваним обставинам майбутнього. 
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