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This article is devoted to the problem of unemployment which is caused by the 
imbalance between student’s skills and the labor market requirements. It also analyzes 
the criteria that employers  want from their potential employees and the basic problems 
of the student – employer system and a few recommendations for improvement are 
given.

У щорічній доповіді Міжнародної організації праці «Глобальні тенденції за-
йнятості – 2013» відзначається, що на глобальних ринках праці вже 4 роки збері-
гаються критичні умови, а число безробітних у світі, у  порівнянні з докризовим 
періодом, зросло на 4,2 млн осіб та становить понад 192 млн осіб.

При цьому молодь залишається серед тих, кого криза робочих місць уразила 
найбільше. У 2012 році у світі налічувалось майже 74 млн безробітних серед мо-
лодих людей віком 15–24 роки. Вірогідність безробіття серед молоді втричі вища, 
ніж серед дорослих.  

За даними Державної служби статистики України,  у 2012 році рівень зайня-
тості серед осіб у віці 25–29 років був вищий, ніж в середньому по Україні, та 
становив 73,8%. Серед осіб у віці 15–24 роки цей показник склав лише 33,7%. 
Низький рівень зайнятості серед таких осіб обумовлений тим, що молодь у тако-
му віці навчається та не має стійких конкурентних переваг на ринку праці.

Мета статті – дослідити реальні вимоги ринку праці, чого саме очікує пра-
цедавець від молодого спеціаліста, який щойно отримав диплом того чи іншого 
ВНЗ, та навички, якими володіють випускники ВНЗ ( на основі досліджень, про-
ведених у ДВНЗ «Ужгородський національний університет»)

Виклад основного матеріалу. Ужгородський національний університет за-
снований 19 липня 1945 року. Він є одним із класичних університетів України, 
акредитованих за IV (вищим) рівнем акредитації (ліцензія Міністерства освіти 
України серії АГ № 582508). Член УАБО. Наразі є найбільшим ВНЗ краю та за-
безпечує не тільки Закарпатську, але і Львівську та Івано-франківську області (а 
також найближчі регіони сусідніх держав) висококваліфікованими спеціалістами, 
яких потребують згадані території.

Для досягнення поставленої мети нами було проведено опитування студентів 
4 та 5 курсів УжНУ, що навчаються на математичному факультеті та факультеті 
міжнародних відносин. Ці два напрями не є конкуруючими на ринку праці, вони 
презентують гуманітарну та технічну галузі.

Перше запитання, яке стояло перед опитуваними, було сформульовано на-
ступним чином: «Якими професійними навичками Ви володієте?».

Наводимо перелік навичок, які найчастіше зустрічалися у відповідях опиту-
ваних:

• Здатність до навчання
• Пошук та обробка інформації
• Базові теоретичні знання  ( рідно підкріплені практичними навичками)
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• Володіння ПК
• Середня соціальна активність
• Навички у презентації результатів своєї роботи
• Здатність «викручуватися» зі складних ситуацій
Друге запитання, на яке мав дати відповідь опитуваний – «Чого Ви чекаєте 

від роботи?».
Представники факультету МВ дали такі відповіді:
• Висока заробітна плата (початкова від 2 до 3 тис. грн )
• Престижна посада
• Можливість кар’єрного росту
• Отримання міжнародного досвіду
• Використання іноземної мови
Очікування представників математичного факультету виявилися дещо 

іншими:
• Висока заробітна плата (початкова від 4 до 5 тис. грн )
• Можливість кар’єрного росту
• Гнучкий робочий графік
• Хороші умови праці
• Креативні завдання
• Наявність певних пільг та привілеїв ( безкоштовні заняття у спортзалі)
Наступним кроком нашого дослідження був збір інформації від 10 кращих 

роботодавців України (за версією дослідження Ernest & Yaung) стосовно вимог, 
які фірми ставлять перед кандидатами на робоче місце у цих компаніях.

Ми розділили ці вимоги на 2 групи :
1. Базові навички – Hard skills, до яких ввійшли наступні пункти:
90% – Наявність вищої освіти
95% – Навички не нижче впевненого користування ПК
50% – Знання іноземної мови
50% – Наявність досвіду роботи за фахом
2. Важливі навички – Soft skills
• Аналітичні здібності
• Уміння ставити перед собою цілі та досягати їх
• Здатність працювати в команді та бути лідером у команді
• Комунікативні навички
• Стресостійкість
Перша група вимог включає в себе список всіх навичок, без яких Ви не змо-

жете отримати навіть шанс пройти співбесіду у даних компаніях. Ці вимоги є 
базовими і обов’язковими для всіх. 

Другу групу навичок складають вміння, які більше стосуються особистісних 
характеристик людини. Проте саме за цими критеріями перелічені в дослідженні 
фірми обирають собі працівників. Вони можуть закрити очі на те, що Вашого 
досвіду є недостатньо, тому що досвід Ви зможете отримати безпосередньо на 
підприємстві, однак найкращі роботодавці України ніколи не візьмуть на роботу 
інертного працівника, який ніколи в житті не виявить ініціативу.

Однак уже тут ми бачимо невідповідність. Більшість студентів, перерахову-
ючи свої уміння, назвали саме  навички, які відносяться до першої групи. Вищі 
навчальні заклади не звертають уваги на виховання студента як особистості, на 
розвиток лідерських якостей та здатності працювати у команді. З іншого боку, та 



339

практика, яку проходить студент під час навчання, є, скоріше, формальним пере-
житком минулого, ніж реальними практичними знаннями, які мали б надаватися 
студенту.

У системі студент – роботодавець існує низка проблем, які наразі роблять 
майже неможливим для випускника ВНЗ одразу після одержання диплому роз-
раховувати на престижну посаду:

• Відсутність взаємозв’язку між ВНЗ та роботодавцями
• Формальне ставлення до проходження парктики
• Невідповідність держзамовлення реальним вимогам ринку праці
• Недостатність інформації у студентів про реальні вимоги роботодавців
• Розрив між навчальною програмою та знаннями, необхідними для успіш-

ного працевлаштування
Рекомендації щодо подолання цих проблем на рівні Ужгородського національ-

ного університету:
1. Періодичне влаштування ярмарок професій за участі провідних робото-

давців регіону.
2. Реальне проходження студентами практики після кожного курсу та в кінці 

навчання.
3. Співпраця ВНЗ з місцевими органами управління, оскільки молоді квалі-

фіковані працівники могли б замінити старше покоління, тим самим внести певні 
позитивні зміни у життя міста ( хоча б для уникнення ситуацій подібних тій, що 
сталася не так давно у місті Ужгород, коли у результаті хвороби єдиного чоловіка, 
який ремонтував світлофори певної конструкції, все місто стояло в заторах. Піс-
ля виходу цієї людини на пенсію місто повинно було запрошувати спеціаліста з 
Чернівецької області, забезпечуючи його житлом, високою заробітною платою та 
всім необхідним).

4. Ведення постійного діалогу між керівництвом ВНЗ, студентами та праце-
давцями стосовно актуальності навчальних програм та дисциплін.


