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впроваджено в ряді областей, міст, районів, частково в окремих ОТГ. Наразі існують необхідні передумови 
для поширення цього здобутку в масштабах країни: організаційна інфраструктура (підрозділи місцевих 
органів влади з роботи з молоддю), здатна ініціювати та координувати впровадження інновацій; 
підготовлені кадри цих підрозділів (хоча їхня кількість, матеріальне стимулювання, а в окремих випадках і 
рівень підготовки ще не повністю відповідають потребам); значна кількість активних громадських 
організацій і волонтерів, яких можна залучати до роботи; можливості часткової підтримки інновацій 
грантами закордонних донорів. Водночас цих передумов недостатньо для досягнення бажаного рівня 
охоплення. Необхідною умовою подальшого розвитку в перехідному періоді децентралізації до того часу, 
поки новостворені ОТГ не сконцентрують достатньо власних ресурсів на роботу з молоддю, залишається 
належне державне фінансування реалізації молодіжної політики на місцях.  

Однією з ключових молодіжних проблем залишається прийнятне працевлаштування після 
закінчення навчання. Владі ОТГ потрібно мати на увазі, що за відсутності дієвих програм і заходів у цьому 
напрямі можуть реалізуватися виявлені опитуванням негативні наміри: лише 55% молоді не хотіли б 
виїхати з свого населеного пункту, а серед тих, хто бажає виїхати, 76% попрямували б за кордон [3]. Для 
сприяння реалізації молодіжної політики в ОТГ, зокрема впровадженню місцевих програм, здатних 
спрямувати готовність молоді до трудової мобільності на користь економічного зростання України, 
зменшуючи бажання трудової міграції за кордон, доцільно окремо відобразити цей напрям діяльності 
місцевої влади серед пріоритетів нового Закону України «Про молодь», проект якого наразі потребує 
додаткового обговорення за широкої участі молодіжних працівників. 
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Актуальность избранной нами проблемы объясняется, на наш взгляд, рядом факторов. Во-первых, 

общество, его социальная в том числе профессиональная, структура воспроизводятся за счет новых членов. 
Молодежи на этапе её социального становления необходима поддержка в профессиональном 
самоопределении; во-вторых, несмотря на тенденцию к уменьшению численности этой демографической 
группы, молодежь не получает соответствующей помощи в необходимом объеме. Поэтому современная 
молодежная политика должна строиться на принципах включения молодежи в социальные процессы, в том 
числе её интеграции в профессиональные сообщества. Сегодня, когда процессы социальной 
дифференциации становятся всё более и более интенсивными, необходим поиск эффективных путей 
социальной поддержки молодежи, в частности в вопросах карьерного роста. Исследование этой проблемы 
является весьма актуальным и перспективным, поскольку карьера является важным фактором и 
одновременно показателем самореализации молодежи в современном украинском обществе. 

Заметим, установлено, что современная государственная политика в области решения проблем 
трудоустройства студенческой молодежи сводится к созданию при учебных заведениях специализированных 
подразделений содействия трудоустройству студентов и выпускников высших учебных заведений; студентам 
выпускных курсов читается дисциплина «Факторы успешного трудоустройства по специальности»; 
осуществляется их знакомство с нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы прохождения 
практик, стажировок; проводятся различные мероприятия, направленные на планирование карьеры, 
установление социального взаимодействия выпускников и работодателей, расширение профориентационных 
мотиваций вступления выпускников вузов во взрослую жизнь [2-4]. 

Социальные проблемы молодежи, в том числе возникающие при трудоустройстве, обусловлены 
специфическими чертами данной группы, «недостаточностью» жизненного, в частности 
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профессионального, опыта при вхождении во «взрослую» жизнь. Эта недостаточность предопределяется 
образовательным уровнем профессиональной подготовки молодежи, неустойчивостью её 
профессиональных ориентаций; неготовностью родительских семей (в силу разных обстоятельств) 
осуществлять поддержку, в том числе материальную, после окончания вуза; жилищными проблемами 
незаинтересованностью работодателей в сотрудниках, не имеющих опыта работы; низким уровнем 
стартовой заработной платы молодых специалистов; отсутствием гарантий государства и работодателей по 
обеспечению карьерного роста и т.д. Учитывая современное состояние отечественного рынка труда, 
трудности с трудоустройством молодых специалистов, говорить о возможности достаточно быстрой и 
успешной профессиональной карьеры выпускников украинских вузов весьма сложно. 

Низкий уровень профессиональной подготовки молодежи является едва ли не самым актуальным 
фактором, обуславливающим проблемы ее трудоустройства. Украинский социолог В. Е. Пилипенко 
отмечает, что для того, чтобы улучшить подготовку кадров, необходимо ввести систему непрерывного 
обучения. Такая система должна содержать в себе: общее образование, базовую профессиональную 
подготовку, специализированную профессиональную подготовку; повышение квалификации и 
переподготовку; адаптацию; подготовку к должностному росту [5, с. 43]. 

Результаты социологических исследований свидетельствуют о том, что работодатели высоко ценят 
такие характеристики выпускников вузов, как мотивация к работе и личностный потенциал (наличие идей, 
умение выражать свои мысли, желание учиться новому, коммуникабельность, умение работать в команде). 
Среди качеств, которые способствуют успешной адаптации молодого специалиста – выпускника вуза на 
рабочем месте, необходимо назвать «идентификацию с профессией» [1, с. 430]. 

Карьерный рост выпускников вузов, как подчеркивалось выше, во многом зависит от их мотивации, 
желания сделать карьеру, от успешной адаптации к профессии, профессиональной социализации в целом.  

В контексте социологического знания карьеру можно рассматривать в качестве механизма 
самореализации индивида в производственной (профессиональной), имущественной, в том числе 
финальной, общественно-политической, административной и других сферах его жизнедеятельности. 

Важным фактором, способствующим карьерным достижениям выпускников вузов, является 
организационное взаимодействие государственной службы занятости и молодежных, в том числе 
студенческих, общественных объединений, главной задачей которых выступает, на наш взгляд, мотивация 
молодежи к экономической активности, предоставление ей актуальной информации о возможном 
трудоустройстве в том или ином регионе страны и др.  

Одним из главных (если не главным фактором) успешной карьеры является понимание 
выпускниками вузов собственной роли в своем социальном и профессиональном становлении. Это 
понимание способствует формированию такого качества личности, как социальная субъектность. По 
мнению украинского социолога Сокурянской Л. Г. это качество находит свое проявление в ценностных 
ориентациях личности, в частности в ориентации на такую ценность, как самореализация, в её 
стратегическом жизненном выборе, прежде всего в стратегии самореализации, в активной самостоятельной 
деятельности в различных сферах, в том числе в профессиональной ( см. об этом подробнее: 6, с. 140-236).  

Разделяя позицию Л. Г. Сокурянской относительно социальной субъектности как главного условия 
самореализации молодого человека в чрезвычайно конкурентной среде «общества неравных», мы полагаем, 
что дальнейшие исследования избранной нами проблемы должны фокусироваться на изучении факторов 
становления социальной субъектности молодежи в контексте её профессионального самоопределения и 
самореализации. Такое изучение, на наш взгляд, требует использования как количественных, так и 
качественных методов сбора социологической информации. Применение качественной методики поможет, 
в том числе, раскрыть субъективный смысл, который вкладывают респонденты в понятие «карьера». 
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