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По ста нов ка проб ле ми. 

Як свідчить прак ти ка ос танніх
років, на рин ку праці в Ук раїні скла -
ла ся до сить три вож на тен денція що -
до не за тре бу ва ності мо ло дих
фахівців ок ре мих на прямів підго -
тов ки че рез труд нощі при вхо дженні
їх у працююче се ре до ви ще, що по -
зна чи лось на збільшенні кількості
не пра цев ла ш то ва ної мо лоді після
закінчен ня нав чан ня у ви щих нав -
чаль них за кла дах. Ва го мою при чи -
ною цьо го, на наш по гляд, є не ефек -
тив ний про цес про фесійної адап -
тації фахівців до но вих умов го с по -
да рю ван ня підприємств. Ад же у ході
зви кан ня до но во го се ре до ви ща мо -
ло дий фахівець по ви нен не тільки
при сто су ва тись до но во го місця ро -
бо ти і умов тру до вої діяль ності, але
й по ча ти удо с ко на лю ва ти свої ділові
та не обхідні про фесійні осо бисті
якості.

От же, крім інших фак торів
вирішен ню цьо го пи тан ня має
спри я ти на ла го джен ня ефек тив ної
си с те ми про фесійної орієнтації мо -
лоді у кож но му кон крет но му
регіоні, зо к ре ма, підви щен ня ролі
про фесійної адап тації мо ло дих
фахівців до ро бо ти в рин ко вих умо -
вах. Ак ту альність оз на че ної проб ле -

ми і не до статній рівень її роз роб ки
обу мо вив вибір те ми да но го
досліджен ня.

Аналіз ос танніх досліджень
і публікацій. 

Більшість досліджень з оз на че ної
проб ле ма ти ки сто сується про -
фесійної орієнтації на се лен ня і при -
свя че на роз г ля ду її за галь них проб -
лем (В. А. Сав чен ко, К. П. Бон дар -
чук, Т. О. Ко жан та ін.), тоді як ок -
ремі її скла дові досліджу ва ли ся не -
до стат ньо. То му сьо годні се ред уче -
них частіше об го во рю ють ся пи тан -
ня про фесійної адап тації мо ло дих
фахівців, її ролі в ре алізації по -
тенційних мож ли во с тей і здібно с тей
працівників з ви щою освітою. Про -
ве де ний на ми аналіз публікацій з
да но го пи тан ня свідчить, що проб -
ле ми про фесійної адап тації до тру -
до вої діяль ності ви пуск ників ви щих
нав чаль них за кладів еко номічно го
спря му ван ня за ли ша ють ся ма ло
дослідже ни ми.

Існу ван ня низ ки проб лем у ви ко -
ри с танні інте лек ту аль но го по -
тенціалу регіонів вик ли кає зни жен -
ня ефек тив ності йо го за сто су ван ня,
сприяє роз ши рен ню рин ку праці і
підви щен ню рівня без робіття у
більшості об ла с тей Ук раїни. От же,
ак ту аль ним є досліджен ня проб лем

про фесійної адап тації мо ло дих
фахівців у кон тексті їхньої зай ня -
тості і зни жен ня без робіття, особ ли -
во се ред фахівців з ви щою еко -
номічною освітою.

По ста нов ка цілей. 

Ме та досліджен ня 	 вив чен ня
проб лем про фесійної адап тації мо -
ло дих фахівців еко номічно го спря -
му ван ня до тру до вої діяль ності для
підви щен ня рівня їхньої зай ня тості і
зни жен ня на пру же ності на рин ку
праці регіону.

Професійна адаптація
молодих вчених. 

Адап то ваність працівни ка до
про фесійної діяль ності слід роз г ля -
да ти як ди намічну рівно ва гу в си с -
темі "лю ди на 	 про фесійне се ре до -
ви ще", що ви яв ляється на сам пе ред в
ефек тив ності за сто су ван ня своєї
праці.

Дієвою вва жається діяльність
працівни ка, що ха рак те ри зується
ви со кою про дук тивністю й якістю
про дук ту, оп ти маль ни ми енер ге тич -
ни ми і не рво во	психічни ми ви т ра -
та ми, за до во леністю про фесіона ла.
То му про фесійна адап тація по кли -
ка на спри я ти вхо джен ню осо би в
тру до ву діяльність, прак тичній пе -
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Ано тація. За га лом по Ук раїні у 2009 р. про по зиція ви со ко к валіфіко ва ної праці знач но пе ре ви щу ва ла по пит на неї, що
відо бра зи ло ся на по каз ни ку на ван та жен ня на од не вільне ро бо че місце у розрізі ок ре мих про фесійних груп і спеціаль но с -
тей. За про фесійни ми гру па ми цей по каз ник ста но вив: за ко но давці, вищі дер жавні служ бовці, керівни ки, ме не дже ри
(керівни ки) � 8 осіб, і технічні служ бовці � 123 осо би. За умов за галь но го змен шен ня по тре би у працівни ках порівня но з
2000 р. (на 2,4 тис. осіб, або на 3,5%) за досліджу ва ний період збільши ла ся не обхідність у працівни ках на заміщен ня по -
сад служ бовців на 70,3%, або на 11,6 тис. осіб, і ста но ви ла у 2009 р. 28,1 тис. (42,7% від за галь но го по пи ту на ро бо чу си -
лу). Та ка тен денція є ха рак тер ною для більшості регіонів Ук раїни і розцінюється на ми по зи тив но. Од нак до цьо го ча су
за ли шається три вож ною си ту ація з ви ко ри с тан ня ви пуск ників з ви щою еко номічною освітою.
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ревірці пра виль ності про фесійно го
ви бо ру й успішно му фа хо во му ста -
нов лен ню працівни ка. У про цесі
про фесійної адап тації відбу вається
до дат ко ве ос воєння про фесійних
мож ли во с тей працівни ка, а та кож
фор му ван ня про фесійно не обхідних
яко с тей осо би с тості.

Про фесійно адап то ва ний вва -
жається працівник, який ре зуль та -
тив но три валий час при кла дає ба га -
то сил, до три мується всіх ви мог,
про пи са них у по са довій інструкції, а
та кож має виз нан ня з бо ку інших
членів ко лек ти ву. З ог ля ду на це, у
політиці зай ня тості важ ли ве місце
посідає про фесійна адап тація ви -
пуск ників ви щих нав чаль них за -
кладів як скла до ва про -
форієнтаційної ро бо ти се ред мо лоді
та як ос но ва ефек тив ної тру до вої
діяль ності.

Як свідчить досвід, нех ту ван ня
цьо го суб'єкта ми про форієнтації та
ок ре ми ми керівни ка ми підприємств
і ор ганізацій при зве ло до змен шен -
ня зай ня тості і зро с тан ня рівня без -
робіття се ред мо ло дих фахівців
різних на прямів підго тов ки. Так, уп -
ро довж ос танніх років у більшості
регіонів Ук раїни зберігається тен -
денція пе ре ви щен ня про по зиції ви -
со ко к валіфіко ва ної праці над по пи -
том на неї, що зу мов лює зни жен ня
рівня її ви ко ри с тан ня.

Не зва жа ю чи на те, що у
2000	2009 рр. на рин ку праці Пол -
тав щи ни по тре ба у працівни ках на
заміщен ня по сад служ бовців зрос ла
на 16,7% і ста но ви ла у 2009 р. 1,4
тис. осіб (48,3% від за галь но го по пи -
ту на ро бо чу си лу), на пру женість на
да но му рин ку праці не зни жується.
За на ши ми роз ра хун ка ми, у
2000	2009 рр. кількість не пра цев ла -
ш то ва них мо ло дих фахівців га лузі
знань "Еко номіка та підприємниц -
тво" збільши ла ся на 3,2%, а тих, які
пра цю ють не за здо бу тою
спеціальністю, 	 на 1,9%. Відповідно
рівень пра цев ла ш ту ван ня ви пуск -
ників цьо го на пря му підго тов ки
зни зи в ся порівня но з 2006 р. на 1,2%
і ста но вив у 2009 р. 25,6% [4].

Ста ле зро с тан ня про по зиції і не -
пра цев ла ш то ваність мо ло дих
фахівців еко номічно го спря му ван ня
обу мов ле не, з од но го бо ку, нез ба -

лан со ваністю об сягів підго тов ки з
по тре ба ми рин ку праці, підви щен -
ням ви мог до рівня їх про фесійної
підго тов ки у ви щих нав чаль них за -
кла дах, низь кою кон ку рен то с про -
можністю порівня но з фахівця ми,
які ма ють стаж і про фесійний досвід
ро бо ти, а з дру го го 	 проб ле ма ми
про фесійної адап тації мо ло дих
фахівців і не спро можністю підпри-
ємств, ус та нов та ор ганізацій
регіону по гли ну ти у такій кількості
за про по но вані ни ми по слу ги на
пра цю [1].

Усе це слу гує до ка зом низь кої
ефек тив ності ви ко ри с тан ня мо ло -
дих фахівців, на підго тов ку яких бу -
ли ви т ра чені чи малі дер жавні ко ш ти
(близь ко 70,0% фахівців нав ча лись
за ра ху нок бюд жет них коштів), і не -
до стат ньо дієвої про форієнтаційної
ро бо ти. Тоб то мож на ствер д жу ва ти,
що на Пол тав щині існу ють певні не -
доліки в ор ганізації про -
форієнтаційної ро бо ти з мо лод дю,
які при зво дять до по мил ко во го про -
фесійно го ви бо ру, а у май бут ньо му
ста ють ва го мою пе ре шко дою у пра -
цев ла ш ту ванні мо ло дих фахівців.
То му пріори тет ни ми на пря ма ми
про форієнтаційної ро бо ти у да но му
регіоні, крім профінфор мації та
проф кон суль тації, ма ють ста ти про -
фесійна діаг но с ти ка мо лоді та про -
фесійна адап тація мо ло дих фахівців
до тру до вої діяль ності, що, в свою
чер гу, спри я ти ме закріплен ню їх на
ро бо чих місцях та ефек тивній ро боті
за здо бу тою спеціальністю.

З цією ме тою уп ро довж 2005	2009
рр. на ми бу ли вив ченні пи тан ня
про фесійної адап тації мо ло дих
фахівців еко номічно го спря му ван ня
на рин ку праці Пол тавської об ласті.
Спо со бом ан кет но го опи ту ван ня
565 ви пуск ників ви щих нав чаль них
за кладів регіону. На ос нові аналізу
ре зуль татів інтерв'юван ня на ми
виділе но кілька груп прий ня тих на
ро бо ту мо ло дих фахівців із по зиції
про фесійної адап тації, а та кож ос -
новні гру пи труд нощів, з яки ми во -
ни сти ка ють ся у про цесі про -
фесійної адап тації до тру до вої діяль -
ності.

Так, прий няті на ро бо ту мо лоді
фахівці з ви щою еко номічною
освітою з по зиції про фесійної адап -

тації на ми умов но бу ли поділені на
такі гру пи:

	 ті, які лег ко опа но ву ють фах і
швид ко вхо дять у ко лек тив підпри-
ємства (ма ють пев ний досвід ро бо -
ти); до прий нят тя на ро бо ту зна ли
ос новні еле мен ти про фесії;

	 ті, які лег ко опа но ву ють про -
фесію, але для яких потрібна
соціаль на адап тація;

	 ті, які ма ють труд нощі в опа ну -
ванні про фесії (не до стат ня те о ре -
тич на і прак тич на підго тов ка під час
нав чан ня) і для яких не обхідні всі
ви ди адап тації до про фесії та ко лек -
ти ву; це най важ ча ка те горія з по -
зиції адап тації.

У ході досліджен ня особ ли ва ува -
га на ми приділе на ви яв лен ню при -
чин не пра цев ла ш то ва ності мо ло дих
фахівців внаслідок не ефек тив ності
про це су їх про фесійної адап тації до
тру до вої діяль ності. За ре зуль та та ми
опи ту ван ня ви пуск ників зі здо бу -
тою ви щою еко номічною освітою,
на ми бу ли ви яв лені ос новні труд -
нощі, які ви ник ли під час їх пра цев -
ла ш ту ван ня.

Так, найбільш ти пові пе ре шко ди
у про фесійній адап тації мо ло дих
фахівців еко номічно го профілю на
рин ку праці Пол тавської об ласті і
фак то ри, що їх виз на ча ють, пред -
став лені у табл. 1.

Як вид но з да них табл. 1, най -
суттєвіши ми ви я ви ли ся пе ре шко ди,
пов'язані з про фесійною підго тов -
кою, а са ме, відсутність прак тич них
на ви чок ро бо ти і про фесійно го
досвіду. Цю гру пу виділи ли 80,6%
ре с пон дентів. При чи на ми, що виз -
на ча ли ці труд нощі, бу ли не до стат -
ня спеціаль на підго тов ка за фа хом
під час про фесійно го нав чан ня;
відсутність не обхідної до по мо ги з
бо ку керівниц тва і досвідче них
працівників у на бутті спеціаль них
прак тич них знань, умінь і на ви чок;
відсутність життєво го досвіду.

Крім то го, у ході досліджен ня на -
ми бу ли з'ясо вані ос новні умо ви і
фак то ри, які за без пе чу ва ли успіш-
ність про фесійної адап тації мо ло дих
фахівців еко номічно го профілю на
аналізо ва но му рин ку праці (табл. 2).

Як ви я ви ло ся, до по мо га, ро -
зуміння і підтрим ка мо ло до го
фахівця ко лек ти вом (76,8%), під-
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трим ка з бо ку керівниц тва і на -
явність прак тич них знань, умінь і
на ви чок (46,3%) є ос нов ни ми фак -
то ра ми успішної про фесійної адап -
тації мо ло дих фахівців.

Слід та кож за зна чи ти, що ефек -
тивність про це су про фесійної адап -
тації ба га то в чо му за ле жить від то го,
наскільки дієвою ви я вить ся адап -
тація мо ло до го фахівця вза галі. Мо -
ло дий спеціаліст, крім про фесійної,
має прой ти та кож і кор по ра тив ну,
соціаль ну, ор ганізаційну, технічну
(тех но логічну) і пси хофізіологічну
адап тації. Для по лег шен ня цьо го
про це су ро бо то давці ма ють за без пе -
чи ти прий ня тих на ро бо ту мо ло дих
спеціалістів відповідним ме то дич -

ним ма теріалом, а са ме, за про по ну -
ва ти їм про гра му адап тації мо ло до го
фахівця.

На дан ня кож но му фахівцю,
прий ня то му на ро бо ту, про гра ми
адап тації да ло б змо гу за ко рот кий
строк оз най о ми тись з ор -
ганізаційною струк ту рою і го с по -
дарською діяльністю підприємства,
вив чи ти нор ми по во джен ня і
спілку ван ня, які існу ють у ко лек -
тиві, вклю чи ти ся до си с те ми
взаємин з ко ле га ми, вив чи ти набір
техніки і про грам но го за без пе чен ня,
що ви ко ри с то вується на
підприємстві чи в ус та нові. Да ний
підхід до про хо джен ня про фесійної
адап тації, на наш по гляд, до зво лить

зорієнту ва ти мо ло дих спеціалістів
на ро бо чих місцях і спри я ти ме
підви щен ню за галь ної ефек тив ності
ро бо ти підприємства.

Од нак про ве де не на ми опи ту ван -
ня мо ло дих спеціалістів, пра цев ла -
ш то ва них на різні по са ди в
банківські та дер жавні ус та но ви,
підприємства різних форм влас -
ності, свідчить про не до оціню ван ня
ро бо то дав ця ми ролі про фесійної
адап тації мо ло дих фахівців, а в ок -
ре мих ви пад ках 	 і не ба жан ня
приділя ти до стат ню ува гу ор -
ганізації цьо го про це су. То му
більшість ре с пон дентів вис ло ви ла
дум ку про важ ливість про фесійної
адап тації як од но го з еле ментів про -
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Таб ли ця 1
Ти пові труд нощі про фесійної адап тації мо ло дих фахівців еко номічно го профілю на рин ку праці Пол тавської об ласті і фак то ри,

що їх виз на ча ють

взаємин
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форієнтаційної ро бо ти і доцільність
на леж ної її ор ганізації.

На на шу дум ку, рівень про -
фесійної адап то ва ності мо ло до го
фахівця на підприємстві має оціню -
ва тись як за об'єктив ни ми, так і
суб'єктив ни ми по каз ни ка ми. Так,
до об'єктив них по каз ників на ми
відне сені ха рак те ри с ти ки про дук -
тив ності праці, рівня кваліфікації,
до три ман ня дис ципліни, норм і
цінно с тей ко лек ти ву, ста ту су осо би -
с тості в да но му ко лек тиві; а до
суб'єктив них 	 за до во леність пра -
цею, відчут тя про фесійно го зро с -
тан ня і пер спек тив, усвідом лен ня
соціаль ної зна чи мості своєї праці,
легкість у спілку ванні то що.

Та ким чи ном, мож на дійти вис -
нов ку, що проб ле ми на рин ку праці
Пол тав щи ни пев ною мірою
пов'язані з не до ско налістю про це су
про фесійної адап тації мо ло дих
фахівців з ви щою еко номічною
освітою, наслідком чо го є змен шен -
ня їхньої зай ня тості і підви щен ня
рівня без робіття. Існу ван ня да ної
проб ле ми по тре бує по шу ку спо собів
її розв'язан ня. Вва жаємо, що
вирішен ню оз на че но го склад но го

пи тан ня слу гу ва ти ме низ ка за ходів,
за про по но ва них далі:
u ак тивізація про форієнтаційної

ро бо ти се ред шко лярів, а са ме,
про ве ден ня про фесійної діаг но с -
ти ки; це дасть мож ливість ще на
ран ньо му етапі ви я ви ти у мо ло дої
лю ди ни схильність до здо бут тя
еко номічних спеціаль но с тей;

u роз роб ка відповідно го ме то дич -
но го за без пе чен ня з про ве ден ня
про фесійної діаг но с ти ки і підго -
тов ка ви со ко к валіфіко ва них
кадрів, які її здійсню ва ти муть;

u на бут тя прак тич них на ви чок зі
спеціаль ності під час нав чан ня
(нав чальні і ви роб ничі прак ти ки,
ро бо та на умо вах вто рин ної зай -
ня тості за май бут ньою
спеціальністю то що);

u ор ганізація про хо джен ня ви роб -
ни чих прак тик без по се ред ньо на
ро бо чих місцях з по даль шим пра -
цев ла ш ту ван ням;

u тісна співпра ця ви щих нав чаль -
них за кладів і ро бо то давців що до
про фесійно го са мо виз на чен ня
мо ло дих фахівців;

u на дан ня га ран то ва но го пер шо го
ро бо чо го місця ви пуск ни кам ви -

щих нав чаль них за кладів (за без -
пе чи ти дер жав ний роз поділ мо -
ло дих фахівців не за леж но від то -
го, в яко му нав чаль но му за кладі
нав ча в ся ви пуск ник 	 дер жав но -
му чи при ват но му);

u ство рен ня з бо ку ро бо то давців
спри ят ли вих умов мо ло дим
фахівцям при їх пра цев ла ш ту -
ванні шля хом роз роб ки і ре -
алізації про гра ми про фесійної
адап тації мо ло дих фахівців.
От же, у ре зуль таті про ве де но го

досліджен ня вста нов ле но, що не до -
оціню ван ня на су час но му етапі ролі
про фесійної адап тації при вхо -
дженні мо ло дих фахівців до тру до вої
діяль ності, їх про фесійно го ста нов -
лен ня при зво дить до зни жен ня
ефек тив ності ви ко ри с тан ня інте -
лек ту аль но го по тенціалу у більшості
регіонів Ук раїни, що і по тре бує не -
гай но го вирішен ня.

Вис нов ки.

Про ве де не на ми досліджен ня
проб лем про фесійної адап тації мо -
ло дих фахівців еко номічно го на пря -
му підго тов ки на рин ку праці Пол -
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Таб ли ця 2
Умо ви та фак то ри успішної про фесійної адап тації мо ло дих фахівців еко номічно го профілю на рин ку праці Пол тавської об ласті
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тавської об ласті та у ряді регіонів
Ук раїни да ло змо гу скла с ти та ку ос -
та точ ну дум ку.
1. До цьо го ча су на рин ку праці

фахівців у більшості регіонів Ук -
раїни зберігається знач ний рівень
на пру же ності, свідчен ням чо го є
пе ре ви щен ня про по зиції ви со ко -
к валіфіко ва ної праці над по пи -
том на неї.

2. На си чен ня рин ку праці фахівця -
ми з ви щою еко номічною
освітою у більшості регіонів Ук -
раїни відбу ло ся внаслідок нез ба -
лан со ва ності рин ку освітніх по -
слуг і рин ку праці, низь кої якості
про форієнтаційної ро бо ти се ред
мо лоді, зни жен ня якості підго -
тов ки фахівців.

3. Не доліки в ор ганізації про -
форієнтаційної ро бо ти ра зом зі
зни жен ням якості підго тов ки
фахівців і відсутність у мо ло дих
спеціалістів прак тич них на ви чок
і досвіду ро бо ти за здо бу тою
спеціальністю ста ли ос нов ною
пе ре шко дою в їх пра цев ла ш ту -
ванні на рин ку праці Пол тав щи -
ни.

4. Низь ка якість про форієнтаційної
ро бо ти при зве ла до не усвідом ле -

но го про фесійно го ви бо ру мо -
лоді, що ста ло при чи ною їх не за -
тре бу ва ності на рин ку праці й зу -
мо ви ло зро с тан ня без робіття се -
ред ви пуск ників ви щих нав чаль -
них за кладів регіону, що, в свою
чер гу, зни жує ефек тивність тру -
до во го по тенціалу, спри чи нює
низь ку про дук тивність праці на
ро бо чих місцях.

5. Труд нощі, що ви ник ли у про цесі
про фесійної адап тації мо ло дих
фахівців еко номічно го спря му -
ван ня на рин ку праці Пол тав щи -
ни, пев ною мірою пов'язані з
відсутністю про грам про фесійної
адап тації мо ло дих спеціалістів.
Роз роб ка і ре алізація ро бо то дав -
ця ми про гра ми про фесійної
адап тації мо ло до го фахівця знач -
но поліпшить вхо джен ня
фахівців еко номічно го профілю
до тру до вої діяль ності та їх про -
фесійне ста нов лен ня.
За го с т рен ня проб лем зай ня тості

на се лен ня у більшості регіонів Ук -
раїни дає підста ви го во ри ти про ак -
ту альність пи тан ня про фесійної
адап тації фахівців з ви щою еко -
номічною освітою на рин ку праці і в

пер спек тиві. На далі дієвість за ходів
з про фесійної адап тації мо ло дих
фахівців за ле жа ти ме від ак тивізації
діяль ності суб'єктів про форієнтації
та ро бо то давців, що по тре бу ва ти ме
по даль ших досліджень у цьо му на -
прямі і за без пе чить підви щен ня ви -
ко ри с тан ня фахівців з ви щою еко -
номічною освітою.
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