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ІННОВАЦІЙНІ СЕРВІСИ З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ЗБАЛАНСУВАННЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ 

 
Встановлено основні тенденції на сучасному ринку праці України, а саме: суттєвий кількісний дисбаланс та професійно-кваліфікаційна 
асиметрія. Визначена суттєва випереджальна роль такого інструменту збалансування ринку праці як комплексна профорієнтаційна 
робота.  Визначено, що до основних учасників профорієнтаційної роботи належать: батьки, вчителі, фахівці державної служби 
зайнятості. Проаналізовано особливості застосування інноваційних сервісів з профорієнтаційної роботи «Клубу «Свідомого 
батьківства», профорієнтаційного портфоліо «Career Start» що впроваджені Маріупольським міським центром зайнятості 
(Донецька обласна служба зайнятості).  
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Постановка проблеми. Соціально-еконо-

мічні зміни на ринку праці України стали пош-

товхом для розвитку проблеми дисбалансу між 

наявними професіями (спеціальностями) та рів-

нями кваліфікації шукачів роботи по відношен-

ню до вимог роботодавців. Результатом кількіс-

ного дисбалансу та професійно-кваліфікаційної 

асиметрії стає по-перше, загроза не задоволь-

няння потреби підприємств  в кваліфікованій 

робочій силі, а по-друге,  інтелектуальний і тру-

довий потенціал країни використовується не в 

повному обсязі. Таким чином, дисбаланс на рин-

ку праці стає ключовим стримуючим фактором 

економічного зростання країни. Тому, на сього-

дні залишається актуальною проблемою пошу-

ку інструментарію збалансування професійно-

кваліфікаційного складу сучасного ринку праці. 

Аналіз  останніх  досліджень.  Проблеми,  

що  стосуються  збалансування попиту та пропо-

зиції ринку праці, забезпечення зайнятості насе-

лення, знаходять досить широке відображення у 

сучасних публікаціях. Серед українських дос-

лідників необхідно виділити Д. Богиню, В.Г. 

Герасимчука, Н.  Діденко, Е. Лібанову, В. Онікі-

єнка, О.Павловську та ін. Проте, не зменшуючи 

важливості досягнень цих науковців, функці-

онування ринку праці на сучасному рівні стикається 

з низкою проблем, серед яких найактуальнішим 

стає питання визначення комплексного інстру-

менту збалансування сучасного ринку праці. 

Мета статті. Метою нашого дослідження є 

вивчення світового досвіду щодо профорієн-

таційної роботи на допрофесійному етапі 

розвитку особистості, розробка ефективних 

організаційних форм профорієнтаційної роботи 

Державної служби зайнятості України 

Результати дослідження Ринок праці є 

одним з компонентів економічної системи,  а 

його збалансування та формування ефективного 

функціонування - одна з головних задач 

держави. В свою чергу, негативні тенденції 

політичного, соціального та економічного стану 

України в останні роки суттєво вплинули на 

ситуацію на ринку праці (табл.1.1) 

Основні показники 

О
ди

н
и
ц
я 

в
и

м
ір

у
 

Рік 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017-2011 

Чисельність економічно активного населення тис.чол. 20893,0 20 851,2 20 824,6 19 920,9 18 097,9 17 955,1 17 854,4 -3038,6 

Безробітне населення (за методологією МОП) тис.чол. 1 661,9 1 589,8 1 510,4 1 847,6 1 654,7 1 678,2 1 698,0 36,10 

Рівень безробіття населення (за 

методологією МОП) 
% 7,9 7,5 7,2 9,3 9,1 9,3 9,5 х 

Зайняте населення тис.чол. 19231,1 19261,4 19314,2 18073,3 16443,2 16276,9 16156,4 -3074,7 

Рівень зайнятості населення % 59,2 59,7 60,3 56,6 56,7 56,3 56,1 -3,1 

Таблиця 1.1. Показники ринку праці України за 2011-2017 рр.* 
*Дані за 2011-2014 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя, за 

2015-2017 рік – також без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
Джерело: побудовано автором за адміністративними даними державної служби зайнятості [2] 
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Кризовий характер зайнятості населення на 

ринку праці України обумовлює необхідність 

вдосконалення шляхів врегулювання попиту та 

пропозиції на ринку праці. 

В умовах трудоресурсної волатильності для 

реалізації економічних інтересів державі, в першу 

чергу необхідно достатня кількість робочих місць 

та кваліфікованих трудових ресурсів, здатних 

задовольнити потреби економіки.  Однак, аналіз 

зареєстрованого безробіття показує, що у 2017 

році Державною службою зайнятості України 

було зареєстровано більше 2,1 тис. безробітних. 

При цьому банк вакансій становить лише понад 

1,0 тис. пропозицій, що вказує на суттєвий кіль-

кісний дисбаланс [1]. В той же час на ринку пра-

ці існує професійно-кваліфікаційна асиметрія (рис. 1). 

 
Рис. 1 Динаміка зареєстрованих безробітних та вакансій за професійними групами у січні-грудні 2017рр. 

(на кінець звітного періоду, тис. один.) 
Джерело: побудовано автором за адміністративними даними державної служби зайнятості [2]  

 

Аналіз рис. 1 підтверджує характерно виражену 

диспропорцію професійно-кваліфікаційного складу 

зареєстрованих безробітних та існуючих вакансій, 

які надані роботодавцями до Державної служби 

зайнятості.  

Треба зауважити, що професійно-кваліфіка-

ційна асиметрія, в першу чергу, відбулась внаслі-

док неефективної профорієнтаційної діяльності. Ба-

гаторічна відсутність досконалого прогнозування 

українського ринку праці народжувала хибні 

профорієнтаційні орієнтири, що погіршувало 

дисбаланс попиту та пропозиції робочої сили. 

Отже, нестача кадрів, для українських підпри-

ємств не мала різкого зниження показників, а 

поступового набувала кризового стану. 

В свою чергу, відсутність вчасного та ефек-

тивного державного втручання в процеси ринку 

праці сприяло жорсткому кадровому голоду, де 

сьогодні нестача кваліфікованих кадрів стримує 

зростання виробництва на промислових 

підприємствах та економічний розвиток країни.  

Проблем професійної орієнтації в нашій кра-

їні дійсно багато, і їх обговорення може стати 

окремою темою, але нам цікаво дослідити зару-

біжну практику профорієнтації здобувачів за-

гальноосвітніх навчальних закладів та організа-

цію професійного самовизначення молоді 

державною службою зайнятості, як установою, 

яка виконує завдання соціально-економічної 

політики та здійснює регулювання ринку праці.  

В даний час система профорієнтації західних 

країн характеризується множинністю організа-

ційних схем і високим ступенем децентралізації. 

Головним елементом організаційної структури 

профорієнтації молоді стає поєднання зусиль 

різних інститутів системи освіти та мережі 

державних і приватних служб зайнятості, де 

служба зайнятості проводить профорієнтаційні 

заходи окрім закладів освіти.  

Дослідивши зарубіжний досвід профорієнта-

ційної роботи, треба зазначити що в західних 

країнах профорієнтація виступає комплексним 

фактором регулювання процесів на ринку праці 

[3,6].   Системний та цілісний підхід закладів ос-

віти та служби зайнятості, щодо сприяє гармоні-

зації інтересів особистості, роботодавців, навча-

льних закладів та інших суб'єктів. Типовою стає 

організація безперервної профорієнтаційної ро-

боти, що триває протягом усього навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах. На цьому 

етапі відбувається спостереження за досягнен-

нями, нахилами і захопленнями дитини, скла-

дання їх портфоліо й облік всіх відомостей при 

професійному консультуванні. 

Незважаючи на накопичений досвід профорі-

єнтаційної діяльності, в Україні складнощів в її 
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реалізації на сьогоднішній день, мабуть, чи не 

менше, ніж успіхів або системних досягнень. На 

профорієнтаційному майданчику присутні бага-

то гравців (батьки, заклади освіти різних рівнів, 

роботодавці, державна служба зайнятості насе-

лення, тощо), але кожен переслідує власні цілі, 

визначені або традиціями, або державою, або 

кон'юнктурою ринку. Саме тому, на сьогодні за-

лишається недобудованим  гармонійній ланцю-

жок кар'єрного супроводу випускників загаль-

ноосвітніх навчальних закладах «школа – ПТО 

(ВНЗ) – ринок праці».  

Проблема профорієнтації в Україні набуває 

особливої уваги, в трудоресурсної волатильнос-

ті. Як зазначено в Концепції державної системи 

професійної орієнтації населення, профорієнта-

ційну роботу  на базовому рівні здійснюють нав-

чальні закладі, центри професійної орієнтації на-

селення, молодіжні центри праці, територіальні 

органи Державної служби зайнятості, підпри-

ємства, установами та організаціями незалежно 

від форми власності, виду діяльності  та  госпо-

дарювання,  що надають послуги з професійної 

орієнтації, тощо  [4].   

Так, починаючи з 2018 року пріоритетним 

завданням Державної служби зайнятості Укра-

їни стає модернізація сервісів профорієнтацій-

них послуг. Визначивши, що грамотна профорі-

єнтаційна робота сьогодення зможе зіграти 

свою позитивну роль у вихованні молодого по-

коління професіоналів різних профілів, Держав-

на служба зайнятості оцінюючі власні ресурси 

запроваджує нові, найбільш ефективні сервіси. 

Так, оцінюючі власні можливості  Маріупо-

льським міським центром зайнятості (Донецька 

обласна служба зайнятості) було запропоновано 

один з модифікованих сервісів профорієнтацій-

ної роботи – «Клуб «Свідомого батьківства» 

(березень 2018 року), завданням якого стала 

просвіта батьків, чиї діти перебувають на етапі 

вибору майбутньої професії, з ситуацією на 

регіональному ринку праці, а також з базової 

психолого-педагогічної інформацією.  

Треба, відзначити, що учасниками Клубу 

стали, як зареєстровані безробітні, так і зайняте 

населення, яке звернулось до центру зайнятості. 

«Клуб «Свідомого батьківства» не передбачає 

сталої кількості осіб, його діяльність спрямована 

на охоплення найбільшої кількості населення та 

має індивідуальну та групову-тренінгову форму. 

Участь в роботі Клубу має допомогти родині й 

підлітку вибрати саме ту професію, яка 

затребувана на ринку праці і відповідає його 

індивідуальним особливостям. 

В свою чергу, провідну роль в системі 

профорієнтації грає саме заклад освіти. Недієва 

профорієнтаційна робота або хибна профорієнтація 

кожного вчителя, який прагне зацікавити якомога 

більше учнів, щоб вони зв'язали свою майбутню 

професію саме з його предметом,  призводить до 

розчарування і небажання працювати за професією 

в майбутньому. 

Саме тому, професійний вибір здобувача ос-

віти потребує планування та системності у на-

прямку розвитку професійних інтересів. Прове-

дення комплексної профорієнтаційної роботи 

потребує дотримання певних вимог які вплива-

ють на формування ціннісної орієнтацій а саме: 

індивідуальність, систематичність та 

комплексність. 

Таке бачення, спонукало до розробки 

Маріупольським міським центром зайнятості 

(Донецька обласна служба зайнятості) проф-

орієнтаційного портфоліо «Career Start», корис-

тувачами якого повинні стати здобувачі освіти 

7-10 класів загальноосвітніх навчальних закла-

дів, як безпосередніх суб’єктів профорієнтацій-

них заходів.  

Профорієнтаційне портфоліо «Career Start» 

надає можливість протягом декількох років фік-

сувати результати профорієнтаційних заходів, 

визначення сильних та слабких сторін запропо-

нованої професії  шляхом консультацій з педаго-

гами, психологами, фахівцями-професіоналами, 

представниками професій. Очікувані результати 

– забезпечення якісного формування професій-

но-кваліфікованої структури трудових ресурсів 

відповідно до самовизначення на допрофесійному 

етапі. 

Профорієнтаційне портфоліо «Career Start» 

на базі загальноосвітніх закладів середньої 

освіти м. Маріуполя буде апробовано у 2019-

2020 навчальному році. 

Висновки. Отже, сучасний ринок праці ха-

рактеризується трудоресурсною волатильністю. У 

зв'язку з цим зростає роль професійної орієнтації 

молоді. Саме тому, профорієнтація стає важливим 

інструментом соціального регулювання, що спри-

яють адаптації людини до тих перспективам вибо-

ру професії, які реально для нього відкриті через 

професійну підготовку та перепідготовку. Для 

вирішення цих завдань назріла необхідність, по-

перше формування цілеспрямованої системної 

профорієнтаційної роботи державною службою 
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зайнятості; по-друге, запровадження державною 

службою зайнятості комплексу заходів спільної 

роботи здобувача освіти загальноосвітніх 

навчальних закладах і провайдерів 

профорієнтаційних послуг.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ СБАЛАНСИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА 

Установлены основные тенденции на современном рынке труда Украины, а именно: существенный количественный 

дисбаланс и профессионально-квалификационная асимметрия. Определена существенная опережающая роль такого 

инструмента сбалансирования рынка труда как комплексная профориентационная работа. Определено, что к 

основным участникам профориентационной работы относятся: родители, учителя, специалисты государственной 

службы занятости. Проанализированы особенности применения инновационных сервисов по профориентационной 

работе «Клуба «Сознательного родительства» профориентационного портфолио «Career Start», которые внедрены 

Мариупольским городским центром занятости (Донецкая областная служба занятости). 

Ключевые слова: рынок труда, профессиональная ориентация, профориентационная работа, государственная служба 

занятости. 
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INNOVATION SERVICES FOR PROFESSIONAL ORIENTATION AS AN  TOOL FOR THE BALANCING LABOR 

MARKET 

The main tendencies in the modern labor market of Ukraine are established, namely: significant quantitative imbalance and 

professional qualification asymmetry. The essential advance role of such an instrument of balancing the labor market as a complex 

vocational guidance work has been determined. It is determined that the main participants of vocational guidance work are: 

parents, teachers, specialists of the state employment service. The peculiarities of the application of innovative services from the 

career guidance of the Club of Conscious Paternity, career guidance portfolio "Career Start" introduced by the Mariupol City 

Employment Center (Donetsk Oblast Employment Service) are analyzed 

Key words: labor market, professional orientation, vocational guidance work, state employment service. 
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