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SUMMARY. In this article it is done the analysis of existent system of
professional orientation of the population and it is examined its influence on
forming the characters of labour force quality. It is also proposed the directions
of reforming and outlooks of developing the vocational orientation work in the
context of forming the human capital.

KEY WORDS: vocation orientation, professional trained specialists, personnel
qualification, labour force quality, human capital.

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільс-
тва, особливо в умовах становлення держави, зростає роль людсь-
кого фактору, що передбачає підвищення вимог до якості трудово-
го потенціалу, до ділових і особистих характеристик працівника,
створення умов для всебічного розвитку та раціонального викори-
стання власного потенціалу кожного учасника в усіх сферах засто-
сування праці, систематичне підвищення загальноосвітнього, куль-
турного і професійного рівня, стимулювання творчої активності
персоналу. Трудовий потенціал суспільства визначається характе-
ром формування та реалізації здатності до праці кожної особи, а
це, в свою чергу, значною мірою залежить від свідомого профе-
сійного вибору та успішності здобуття професії.

Фактором, що сприяє професійному самовизначенню та реалі-
зації здатності до праці людей є дієва система професійної орієн-
тації населення. Дослідженню теоретичних аспектів формування
якості трудового потенціалу, оптимізації професійної самовизна-
ченості громадян, раціональності підходів до свідомого обрання
ними майбутньої професії, вивченню впливу професійної орієн-
тації на якість підготовки кадрів і стан ринку праці, забезпечен-
ність висококваліфікованими кадрами суб’єктів господарювання
присвячені наукові праці багатьох учених, таких, як В. Геєць [1],
Е.М. Лібанова [2], І.Н. Назімов [3], Н.Д. Лук’янченко [4],
О.А. Грішнова [5], Л.В. Шаульська [6], Ю.М. Маршавін [7],
Н. Тюхтенко [8] та ін.

Незважаючи на велику увагу до теоретичних досліджень пи-
тань професійної підготовки та якості робочої сили з боку науков-
ців, реальний стан їх впровадження у процеси професійного ви-
значення громадян, підготовки кадрів і підбору персоналу суб’єк-
тами підприємницької діяльності, вкрай незадовільний. Головна
причина цьому — у відсутності комплексного підходу та систем-
ності не тільки в практичній реалізації процесів підготовки і
управління персоналом, а й, навіть, у послідовності та структурі
зазначених досліджень.

У наукових працях ретельно вивчається кожна з означених ка-
тегорій відокремлено та аналізується їх вплив на рівень кваліфі-
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кації персоналу, на фінансовий стан підприємств, витрати і дохо-
ди держави за визначеними чинниками тощо. Але, при цьому, не
проглядається вибудова ланцюга залежних, взаємообумовлених
ланок единого злагодженого організму формування якості люд-
ського капіталу. Щодо практики господарювання, то, як правило,
рівень фаховості працівників перевіряється за ознаками запису у
дипломі, або іншому документі про отриману професійну освіту,
в кращому випадку, крім того, — за ознаками професійної
кар’єри згідно трудової книжки людини, а підтвердження квалі-
фікації здійснюється вже фактично на робочому місці.
Метою статті є комплексний аналіз сучасних поглядів на

розвиток системи професійної орієнтації та визначення пріоритет-
них напрямів і механізмів вдосконалення профорієнтаційної ро-
боти в контексті формування якості робочої сили.

Згідно «Концепції державної системи професійної орієнтації
населення», затвердженої постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 17 вересня 2008 р. № 842, професійна орієнтація населення
є науково обгрунтованою системою взаємопов’язаних економіч-
них, соціальних, медичних, психологічних і педагогічних заходів,
спрямованих на активізацію процесу професійного самовизна-
чення та реалізації здатності до праці особи, виявлення її здібно-
стей, інтересів, можливостей та інших чинників, що впливають
на вибір професії або на зміну виду трудової діяльності [9, с. 53].

У більшості досліджень зазначених питань нахил робиться на
структурі та якості професійної підготовки, кількості навчальних
закладів і випускників за видами професійних та освітньо-
кваліфікаційних напрямів; структурі, інноваціях і методології
освітніх процесів, витратах на їх здійснення і таке інше. При роз-
гляді безпосередньо питань забезпеченості кадрами (в галузевому
чи регіональному розрізі) акцент робиться, навіть, не на відповід-
ності професійної підготовки спеціалістів сучасним вимогам
науково-технічного прогресу і суспільного розвитку, а, перш за
все, на кількісному вимірі підготовки спеціалістів відповідних
професій, необхідності підвищення престижності робітничих
професій і таке інше. Щодо професійної орієнтації, то цей важли-
віший чинник формується практично за рахунок діяльності Дер-
жавної служби зайнятості. На цьому акцентують увагу багато до-
слідників [10, с. 75; 11, с. 137].

У закладах освіти безпосередньо профорієнтаційна робота про-
водиться персоналом шкіл доволі формально і без належного рівня
фаховості при виборі засобів, інструментарію та в цілому порядку її
здійснення. А між тим, це — головна ланка її проведення.
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За таких умов із поля зору державного впливу втрачаються го-
ловні аспекти призначення професійної орієнтації, як найголовні-
шого чинника не тільки рівня фаховості майбутніх працівників, а й
у цілому — в процесі формуванні якості людського капіталу. Яких
позитивних змін слід очікувати у вирішенні питань якості профе-
сійної підготовки спеціалістів, коли критеріями обрання майбут-
ньої професії молодих людей при виборі навчальних закладів є не
висновки фахівців з проведення заходів професійного добору, а
рішення батьків чи, навіть, просто власне бажання юнака [10,
с. 79]. До речі, на раціональне вирішення цих питань не спрямова-
на й система умов прийому та зарахування претендентів на одер-
жання професійної освіти в навчальних закладах усіх ступенів ак-
редитації, навіть при навчанні за державні кошти.

Невірно обрана професія — це, по суті, в якійсь мірі, тотожно
одержанню «фіктивного» диплому, за яким людина не зможе висо-
копродуктивно, фахово працювати. Йдеться, перш за все, про психо-
фізіологічну її невідповідність обраній професії. Ризики при цьому
надзвичайно великі: матеріальні, психологічні, за витратами часу, во-
ни навіть можуть бути суспільно небезпечні. Щодо економічної
складової ризиків, то, за розрахунками, наприклад, російських дослід-
ників, помилки людей з питань вибору професії коштують Росії що-
року мільярди рублів [12, с. 39], а, крім того, здійснення належним
чином профорієнтаційної роботи дозволяє скоротити терміни та вар-
тість професійного навчання в 2—2,5 разу і підвищити в майбутньо-
му продуктивність суспільної праці на 20—30 % [3, с. 23].

У даному контексті раціональною бачиться думка І.Н. Назімо-
ва, що профорієнтація покликана, перш за все, зацікавити люди-
ну трудом, професією та конкретною роботою і, в той же час, за-
хистити її від помилок, обумовлених незнанням (або не повним,
викривленим знанням) своїх можливостей (станом здоров’я,
спроможностями і таке інше), а також вимог різних професій і
видів робіт до організму та особистості людини. Найвище досяг-
нення профорієнтації — «перетворення» особистих якостей лю-
дини, які в повсякденній свідомості нерідко вважаються недолі-
ками, у гідність завдяки підбору професії або роботи, для яких
вони (ці якості) корисні [3, с. 15].

Однією з найголовніших умов раціонального вирішення окрес-
леного питання є системне надання на належному рівні всього
комплексу профорієнтаційних послуг населенню в розрізі усіх йо-
го соціальних груп і вікових категорій: малюкам, юнакам, молоді
загальноосвітніх шкіл, коледжів, ліцеїв, гімназій, вищих навчаль-
них закладів, різним верствам незайнятого і зайнятого населення.
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Кожен життєвий етап визначеності людини як особистості має
свої особливості. З цього приводу, для забезпечення ефективного
виявлення нахилів, спроможностей, переваг, сприяння майбутньому
оптимальному професійному самовизначенню, отримання необхід-
них знань і набуття професії, визначення сфери та місця прикладан-
ня праці, на протязі цих періодів необхідно застосовувати також
особливі, тільки їм притаманні засоби впливу на усвідомлену ви-
значеність людини. При цьому головними застереженнями є ви-
знання двох ключових трюїзмів: по перше, недопущення навіть не-
значних ознак примусового вирішення питання професійної визна-
ченості особи і, по-друге, всі життєві етапи формування особистості
(починаючи з дитинства) мають з різних аспектів однаковий вплив
на розвиток професійних рис людини.

За ефективною системою професійної орієнтації заходи, що
впроваджуються, повинні послідовно «зростати разом із дити-
ною», удосконалюватися за своїм змістом, напрямами та спосо-
бами проведення. Змістовно й компактно аналіз цих визначень
відображений О.М. Черноівановою [11, с. 137]:

— дитячий садок — розважально-пізнавальна профорієнтація;
— загальноосвітня школа:
— початкова освіта (1—4 класи) — пізнавально-ознайомча

профорієнтація;
— на стадії одержання «неповної середньої освіти» (5—8 кла-

си) — Інформаційно-аналітична профорієнтація;
— до здобуття повної середньої освіти (9—12 класи) — про-

фесійно-визначальна профорієнтація.
Останні роки навчання в школі особливо важливі у профорієн-

таційному аспекті тому, що саме за цей період відбувається
швидка зміна пріоритетів та інтересів молодої людини завдяки її
соціально-психологічному дорослішанню, причому важливою є
динаміка такої зміни, а не тільки одноразові діагностичні дослі-
дження [13, с. 46]. Професійна орієнтація має здійснюватися не
тільки і не стільки як реклама тієї чи іншої професії, її престиж-
ності тощо, а саме з точки зору оцінки спроможностей людини.
Вирішенням зазначеної проблеми може бути надання можливості
майбутнім потенційним студентам оцінювати свої інтелектуаль-
но-комунікативні здібності до прийняття рішення щодо продов-
ження освіти, а також стосовно того, до оволодіння якими спеці-
альностями є нахили.

Головним завданням професійної орієнтації на стадії отри-
мання профосвіти (коледж, ліцей, гімназія, університет) є спри-
яння учню чи студенту в більш конкретній визначеності з обраної
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професії (наприклад, якщо лікар, то: терапевт, хірург, педіатр, сі-
мейний лікар чи інші медичні напрями), або сфери прикладання
праці: особиста, колективна, функціонально — практична, орга-
нізаторська, педагогічна, наукова, бізнесова тощо.

По завершенні навчання необхідно заходами профорієнтації
сприяти молодому спеціалісту у спрямуванні потенційної кваліфіка-
ційно-посадовой визначеності за набутою професією згідно з отри-
маною кваліфікацією (здійсненням заходів професійного добору).

При прийомі на роботу роботодавець також повинен здійснити
заходи профорієнтації (професійного відбору), щоб за допомогою
засобів профорієнтаційного діагностування претендента на вакан-
тне робоче місце перевірити рівень професійної та психологічної
придатності людини вимогам майбутньої сфери застосування його
праці та конкретної кваліфікації і посади. Крім того, з метою ско-
рочення термінів отримання бажаних результатів роботи фахівця
необхідно проведення відповідних заходів профадаптації нового
спеціаліста до умов існуючих у колективі професійних та корпора-
тивних норм роботи, взаємовідносин, традицій тощо.

У реаліях сьогодення, як правило, майбутня професія обира-
ється за принципом її «модності» чи «престижності», з урахуван-
ням думки батьків або, навіть, з розрахунку територіального роз-
ташування навчального закладу та «можливості» поступити до
нього на навчання. Щодо вибору роботодавця та посади, то голов-
ними джерелами пошуку роботи є також батьки, знайомі, наявна
доступна інформація з вакансій, а майже єдиним критерієм під-
ходящого робочого місця чи посади для пошукача — рівень за-
робітної плати. Для роботодавця критеріями профпридатності
спеціаліста є наявність диплома відповідної професійної кваліфі-
кації (в кращому випадку), трудова книжка та можливо чиїсь
особисті авторитетні рекомендації або, навіть, прохання про по-
слугу у працевлаштуванні.

З зазначених причин ми маємо велику армію, з одного боку,
нефахових, з іншого, — незадоволених роботою, розчарованих
професійним вибором спеціалістів, низьку ефективність вироб-
ництва, економічного зростання та суспільно-соціального розвит-
ку, при цьому не враховуючи ще потенційно можливі (й практич-
но наявні) ризики нанесення шкоди (моральної, матеріальної, фі-
зичної) окремим громадянам і суспільству в цілому непрофесій-
ними діями окремих спеціалістів у різних сферах діяльності.

На рис. 1 представлено схему формування освітньо-професій-
них ознак якості підготовки спеціалістів, за рахунок дотримання
якої забезпечується високий рівень розвитку людського капіталу.
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У разі недотримання зазначених вимог або неякісного їх вико-
нання в процесі освітньо-професійної підготовки «збій у роботі си-
стеми — *» можливий на наступних етапах підготовки спеціалістів:

— по закінченні загальноосвітнього навчального закладу — в
разі, коли випускники шкіл не змогли визначитись у виборі про-
фесії та продовжити навчання з професійної підготовки;

— після отримання професійної освіти — в разі невизначеності мо-
лодих спеціалістів у виборі сфери застосування праці, при неможливо-
сті знайти роботу, а також через розчарованість обраною професією
чи, навіть, неспроможності працювати за отриманою спеціальністю;

— з початку трудової діяльності — в разі нездолання профе-
сійного відбору у роботодавця або при виявленні в процесі робо-
ти нестатку професійно-кваліфікаційних знань, навичок, психо-
логічної чи іншої невідповідності спроможностей спеціаліста
вимогам займаної посади.

В цих випадках до процесу професійної визначеності та наступно-
го працевлаштування особи залучаються посередники на ринку праці
— державна служба зайнятості, приватні кадрові агентства або гро-
мадські організації з питань сприяння працевлаштуванню.

Виправити помилки попередніх періодів на даному етапі можли-
во. Але, як свідчить практичний досвід, імовірність ефективного
вирішення поставлених задач таким шляхом доволі низька. Як пра-
вило, в таких ситуаціях людині надається допомога в пошуку
більш-менш підходящої роботи (можливо не в останній раз) і в ре-
зультаті — у сфері застосування праці з’являється один з багатьох
(на жаль) прикладів використання неякісної робочої сили. Це є на-
ступний і найгірший випадок так званого «збою в роботі системи —
*», тому що він характеризує «не найкращий» прошарок трудового
потенціалу в якості бази формування відповідного рівня людського
капіталу і, в кінцевому рахунку, негативно відбивається на рівні
економічного зростання, сукупного суспільного розвитку та, звісно,
насамперед, — на добробуті кожної окремої людини.
Таким чином, задачами розвитку системи професійної орієн-

тації є забезпечення її дієвого впливу на ефективність формуван-
ня людського капіталу, набуття на кожному етапі становлення
особистості певних ознак потенційної професійної визначеності і
характеристик майбутньої відповідності до роботи в різних сфе-
рах професійної і суспільної діяльності. При цьому, завдяки
своєчасним і дієвим заходам з професійної орієнтації, формують-
ся ознакові особистісні, інтелектуальні, економічні та соціальні
чинники розвитку і відповідна якість людського капіталу. Зазна-
ченні аспекти будуть предметом наступних досліджень автора.
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