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П С И Х О Л О Г І Я МОТИВАЦІ Ї С Т У Д Е Н Т С Ь К О Ї З А Й Н Я Т О С Т І 

У статті розглянуто питання про особливості поведінки на ринку праці студентів вищих навчаль-
них закладів у сучасних економічних умовах. Досліджено особливості їх працевлаштування, 
виявлено переваги студентів, які працюють, порівняно з тими, що не працюють. 

Ключові слова: молодіжна зайнятість, безробіття, професійний досвід, студенти. 

Молодь — особлива частина суспіль-
ства; її відмінність від інших категорій населен-
ня полягає у необхідності інтенсивного розвит-
ку й активного формування особистості, в тому 
числі у професійному плані, здатності мобільно 
реагувати на зміни в ринковому середовищі то-
що. Разом з тим молодь є найбільш соціально 
вразливою категорією населення, оскільки має 
низьку, порівняно з більш досвідченими праців-
никами, конкурентоспроможність, неадекватне 
уявлення про власне становище на ринку праці 
та ниььку психологічну стійкість [2, 4]. 

Аналізуючи стан молодіжної зайнятості 
необхідно зазначити, що демократизація суспіль-
ства й нові реалії ринкової економіки розширили 
можливості молоді у виборі сфер та видів еконо-
мічної діяльності, територіальної та професійної 
мобільності, значно скоригували її вимоги до ро-
бочого місця та загалом трудову ментальність. 
Разом з тим, внаслідок відмови від напівпримус-
ових форм зайнятості, послаблення державного 
контролю за працевлаштуванням, зокрема роз-
поділом молодих спеціалістів, скорочення 
соціальних програм, підвищилась незахищеність 
молоді на ринку праці, суттєво ускладнилась її 
соціальна інтеграція, загострилися проблеми мо-
лодіжного безробіття. Зокрема, актуальність 
проблеми характеризують такі дані: на сьогодні 
приблизно половини безробітних становлять мо-

лоді люди віком до ЗО років, а рівень безробіття 
серед молоді є значно вищий, ніж серед інших ві-
кових категорій. Основні проблеми у сфері зай-
нятості молоді такі: невідповідність потреб рин-
ку праці та національної системи освіти, 
відсутність вакансій на популярні спеціальності, 
незадоволеність умовами праці. Варто зазначи-
ти, що молоді люди ставлять до роботи досить 
високі вимоги, які постійно зростають. Якщо ра-
ніше серед них було бажання отримати роботу та 
мати заробітну плату, то нині молодь висуває та-
кі вимоги, як можливість кар'єрного зростання, 
розширення професійного рівня, додаткове на-
вчання, наявність комфортних умов. Перспекти-
ви молодіжного безробіття невтішні:' за прогно-
зами Міністерства праці і соціальної політики в 
2010 році очікується збільшення рівня безробіт-
тя до 7,1—8,5% від середньої кількості робочої 
сили і до 15 % у молоді. 

Безробіття серед випускників ВНЗ виступає 
не тільки економічною, але й серйозною 
соціальною проблемою. Незапотребованість мо-
лодих спеціалістів у суспільному виробництві 
товарів і послуг перешкоджає повноцінній со-
ціалізації молодого покоління, веде до деграда-
ції ще не сформованого спеціаліста. 

Об'єктом дослідження цієї роботи є особли-
вості працевлаштування молоді в сучасних еко-
номічних умовах. 
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Предметом вивчення виступає молодіжна 
зайнятість в період навчання у ВНЗ. 

Мета роботи — дослідити проблеми праце-
влаштування молоді з вищою освітою в суча-
сних умовах. 

Якщо говорити про той контингент молодих 
людей, котрі отримали професійну освіту (се-
редню спеціальну або вищу) і вийшли на ринок 
праці у пошуках першої в житті роботи, то для 
них характерним є поєднання високого рівня 
теоретичної підготовки і відсутність практичних 
навичок і виробничого досвіду. Остання обста-
вина робить молодь малопривабливою для біль-
шості роботодавців. В той же час усвідомлення 
молодою людиною свого рівня підготовки, наяв-
ність певних професійних амбіцій і честолюб-
ства, прагнення до успіхів у кар'єрі формують у 
молоді завищенні вимоги до майбутнього робо-
чого місця як з точки зору характеру, умов і змі-
сту праці, так і з точки зору її оплати. 

Виникають протиріччя між оцінкою робото-
давцем молодого працівника-початківця і само-
оцінкою останнього, а результатом цього про-
тиріччя дуже часто стає неможливість 
працевлаштування. З-поміж усієї безробітної мо-
лоді, що звернулась по допомогу в працевлашту-
ванні до державної служби зайнятості, кожен шо-
стий — це випускник закладів освіти [1]. 

Негативним наслідком економічних перетво-
рень стає поляризація вікової структури праців-
ників по секторах економіки, видах бізнесу, за 
типами і строками виникнення підприємств. На 
більшості нових підприємств, які виникли за 
останні 3—5 років, персонал молодого та се-
реднього віку, відсутні сталі традиції, немає си-
стематичного передавання професійних нави-
чок і прийомів роботи від старшого покоління 
до молоді. Молоді люди повинні зараз навчати-
ся на особистому досвіді. 

Відбувається зміна вимог з боку роботодав-
ців, які приймають випускників ВНЗ і надають 
їм хороші, за сучасними мірками, умови. Багато 
з них набирають людей з вищою освітою, часті-
ше випускників престижних закладів, і ставлять 
значні вимоги до особистісних якостей і прак-
тичного досвіду, не дуже звертаючи увагу не спе-
ціальність, здобуту в навчальному закладі. Тому 
молодь, яка навчається, має пристосовуватися 
до цих вимог, ще навчаючись у ВНЗ. 

Поняття студента, який працює, на сучасно-
му етапі дуже розповсюджене, хоча студентська 
зайнятість зараз є іншою, ніж за минулих часів. 

Якщо в колишні часи для більшості студентів 
оплачувана робота не була життєвою необхідні-
стю, то зараз вона стала такою, бо купівельна 
спроможність стипендії значно зменшилася, а в 

деяких ВНЗ її взагалі немає. Для студента-стар-
шокурсника 70—80-х років минулого століття 
основними цілями роботи був додатковий (саме 
додатковий, а не нагально необхідний) підробі-
ток, відпрацювання обов'язкової практики, на-
ближення до об'єкта дослідження чи турбота про 
майбутнє місце постійної роботи. 

Нині ситуація змінилася. Швидке розповсю-
дження більш високих, ніж раніше, стандартів 
життя призводить до швидкого зростання жит-
тєвих потреб студентів за менших можливостей 
їх задовольнити за рахунок таких традиційних 
джерел, як стипендія або допомога батьків. 
Виісокий темп інфляції спричиняє у більшості 
студентів неспроможність придбати найнеобхід-
ніше — їжу, одяг, необхідну літературу, оплатити 
навчання і відвідувати навіть недорогі л/ісць 
проведення дозвілля та відпочинку 

У сьогоднішніх студентів структура цілей 
суттєво інша, а саме: необхідність заробити собі 
на життя і здобуття освіти (на першому місці): 
турбота про працевлаштування після закінчен-
ня навчання; бажання попрацювати, щоб здобу-
ти досвід у певній царині з наміром працювати в 
ній і далі; аби «було, що написати в резюме» і 
тим самим підвищити свої шанси на одержання 
необхідної роботи; ознайомиться за час навчан-
ня з декількома видами робіт і вибрати підходя-
щу; бажання зайнятися чимось новим тощо. 

Скоротилася зайнятість студентів в науці та 
науково-дослідних секторах ВНЗ, у промисло-
вості, в сільському господарстві. Але в десятки 
разів більше студентів, порівняно з радянськими 
часами, працюють в торгівлі, в ресторанному 
бізнесі, зайняті маркетинговою діяльністю та на -
данням послуг, особливо рекламних, комп'ютер-
них і фінансових. 

Спостерігається все більший розрив між ха-
рактером регулярної зайнятості студентів гума-
нітарних, ^технічних, фізичних факультетів і тією 
спеціальністю, яку вони здобувають у процесі 
навчання. В той же час економічна, менеджмент-
на, соціологічна та психологічна освіта знахо-
дить все більший попит і дає змогу набагато 
більшій частині студентства знаходити роботу 
за фахом. 

Загальне трудове навантаження у студента, 
який більш-менш регулярно працює, зростає, а 
можливість отримати вільний графік роботи для 
сумісництва її з регулярним навчанням — змен-
шується. Результат — працюючі студенти по-
стійно пропускають заняття. «...Головне, що змі-
нилося в студентській зайнятості, — епізодична 
робота у позанавчальний час змінилася система-
тичною роботою без залежності від профілю 
навчання і розкладу занять» [3]. 
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Сучасного студента легше навчити професії 
та особливостям роботи в фірмі, ніж перенавча-
ти готового спеціаліста. Студенти, які працю-
ють, є хорошими трансляторами реклами, по-
слуг та вакансій. Цінним є те, що, взявши 
студента з випускного курсу, фірма придбає го-
тового спеціаліста без витрат на його навчання. 
В і д н с с н и м и перевагами працюючих студен-
тів можна вважати те, що вони: 

— більш схильні до нововведень та змін; 
— мають більший потенціал і зорієнтовані на 

розвиток, зростання, кар'єру; 
— більш енергійні та активні; в них часто ви-

никають нові ідеї, які вони готові запропонувати 
і реалізувати; 

— готові виконувати непрестижну, фізично 
важку, разову роботу; 

— готові почати роботу з нуля і розвивати, 
наприклад, новий напрямок; 

— згодні працювати в режимі ненормованого 
робочого дня; 

— мають більш високий рівень культури; 
— проявляють потяг до нових знань і постій-

но знаходять у навчальному закладі свіжі ідеї та 
нові гані; 

— бачать зв'язок між здобутим знанням і ре-
зультатом роботи, а тому мають мотивацію до 
навчання і швидше набувають нові прийоми ро-
боти і професійні навички; 

— забезпечені житлом (дім або гуртожиток) і 
грішми (стипендією), що дає їм змогу в тяжких 
випадках якось перебитися, а фірмі — не піклу-
ватися про житло; 

— погоджуються на більш низьку оплату. 
Д о недоліків працюючих студентів м о ж н а 

зарахувати: 
— часто переоцінюють свої знання, вміння та 

можливості; 
— стають постійними працівниками, частіше 

претендують на більш високу зарплатню; 
— нерідко виявляють слабку професійну орі-

єнтагію (якщо освіта студента не співпадає с 
профілем роботи); 

— легковажне ставлення до роботи; 
— мають нереалістичні уявлення про зміст, 

методи роботи і стосунки в рамках формальних 
організацій; 

— виявляють слабкі навички менеджменту; 
— потребують до себе більшої уваги і постій-

ного оцінювання їхньої праці, що нерідко викли-
кає невдоволення інших працівників і посилює 
напруженість у колективі; 

— гірше працюють під час сесій; 
— менш передбачувані в своєму розвитку і по-

ведінці; в них висока мобільність, а тому зусил-
ля, титрачені на їхнє навчання, можуть виявити-

ся марними. В пошуках нового місця роботи во-
ни можуть перейти до конкурентів і застосувати 
там досвід, здобутий у цій фірмі; 

— на момент закінчення ВНЗ опиняються в 
кризовому становищі: у багатьох виникає проб-
лема житла, у чоловіків — проблема служби в 
армії, різко змінюється спосіб життя і контактне 
середовище. 

Серед студентів, які звертаються до рекру-
тингових фірм з приводу постійного працевлаш-
тування, виокремлюють два типи. Перші орієн-
товані на поступову кар'єру, вони готові почати з 
малого і поступово вирости до менеджерського 
рівня. Другі мають завищені амбіції, не маючи 
досвіду роботи, вони відразу хочуть, наприклад, 
стати регіональними менеджерами або керівни-
ками відділу та отримувати велику зарплатню. 

Отже, швидкі зміни багатьох аспектів еконо-
мічної практики, технологій, законодавчих та нор-
мативних документів, порушення виробничих 
зв'язків та інше призвели до того, що вища школа 
не встигає давати своїм випускникам такий про-
філь і рівень професійної підготовки, який відпо-
відав би сучасним економічним вимогам. Молоді 
люди повинні активно набувати власного досвіду. 

Метою емпіричного дослідження було ви-
вчення настанов студентів ВНЗ щодо проблеми 
майбутнього працевлаштування та чинників, що 
впливають на цей процес. 

Як відомо, адаптивний потенціал молоді ви-
являється в активній соціальній позиції, прийнят-
ті ринкової поведінки, конкуренції, гнучкості та 
мобільності. На відміну від старших поколінь во-
на не має стійких стереотипів, норм поведінки, 
характерних для тоталітарного суспільства, тому 
не зазнає страху перед ринковими перетворення-
ми в економіці, налаштована жити і працювати в 
цих умовах. В той же час молодь не має впевнено-
сті в завтрашньому дні, про що свідчать і відпові-
ді наших респондентів. Кожний другий студент 
висловлює свою занепокоєність стосовно май-
бутнього працевлаштування та перспективи без-
робіття. Сьогодні можна констатувати, що досвід 
роботи і професійні якості претендентів на поса-
ду роботодавці цінують набагато більше, ніж спе-
ціальність, яку отримав працівник. Зараз, щоб 
працювати, далеко не достатньо академічних 
знань — потрібні практичні знання та професій-
ний досвід. Тому в своїх відповідях 60,6 % наших 
респондентів відзначають відсутність досвіду як 
одну з головних перешкод у майбутньому праце-
влаштуванні. Результати аналізу дослідження по-
казали, що незважаючи на відносно молодий вік, 
більшість із них уже мають або мали деякий час 
власний досвід роботи. Відповіді респондентів 
розподілилися наступним чином {рис. 1). 
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Рис. 1 
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1. Покращує матеріальне становище. 
2. Підвищує шанси при працевлаштуванні. 
3. Дає змогу розкрити власний творчий потенціал. 

Рис. 2 

Робота — це та основа, на якій базується у пе-
реважній більшості молоді її сьогоденний мате-
ріальний добробут. Тому більшість серед працю-
ючого студентства оцінили свій досвід роботи 
як такий, що покращує їхнє фінансове станови-
ще (46 %), а також підвищує шанси при праце-
влаштуванні по закінченню навчання (42 %). 
Кожний четвертий студент визнав цей досвід як 

такий, що дає змогу розкрити свій творчий 
потенціал (рис. 2). 

В результаті дослідження виявилося, що в 
майбутньому працевлаштуванні насамперед 
молодь розраховує на власні сили — 48,9 %, на 
допомогу знайомих або родичів — 45,5 %, на мож-
ливості служби зайнятості — 12 % респонден-
тів. Ці дані свідчать про те, що загальна орієнта-
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ція молоді формується під впливом ринкових 
відносин. Сучасна молодь розуміє, що в умовах 
ринкової економіки слід мати конкурентноспро-
можні властивості особистості, а саме: професі-
оналізм, знання іноземної мови, комунікабель-
ність, наявність вищої освіти (так вважають — 
64 % респондентів), а також досвід роботи (60 % 
респондентів). 

За результатами теоретико-емпіричного 
дослідження можемо зробити такі висновки: 

1. Для контингенту молодих людей, котрі от-
римали професійну освіту і вийшли на ринок 
праці в пошуках першої в житті роботи, харак-
терне поєднання високого рівня теоретичної 
підготовки та відсутність практичних назичок і 
виробничого досвіду. Останнє робить молодь 
мало привабливою для більшості роботодавців. 
У той же час усвідомлення молодою людиною 
своєї гарної підготовленості, наявність певних 
професійних амбіцій і честолюбства, прагнення 
до успіхів у кар'єрі формують у молоді завищен-
ні вимоги до майбутнього робочого місця як з 

точки зору характеру, умов і змісту праці, так і з 
точки зору її оплати. 

2. Зростання вимог роботодавців до практич-
ного досвіду випускників змушують останніх 
здобувати цей досвід в період навчання у ВНЗ. 
Але мотивація студентської зайнятості сьогодні 
має певні особливості. Основними мотивами є 
зміцнення власного фінансового становища та 
можливість отримати переваги під час майбут-
нього працевлаштування. Для переважної біль-
шості студентів робота не пов'язана з майбут-
ньою професією. 

3. Студент, який набув досвід роботи в про-
цесі навчання у ВНЗ, має певні переваги: більша 
активність, потреба й уміння підкріплювати тео-
ретичні знання і положення практичними при-
кладами та досвідом; прагнення і навички до си-
стематизації і теоретичного обґрунтування 
практичних спостережень і методичних знахі-
док, а також прихильність до демократичних, 
партнерських стосунків у роботі. 

В статье рассматриваются особенности поведения на рынке труда студентов высших учеб-
ных заведений в современных экономических условиях. Исследуются особенности трудо-
устройства студентов, определяются преимущества работающих студентов по сравнению с 
неработающими. 

The article examines peculiarities of behaviour of the youth which study in high educational esta-
blishments at the job market. The conditions of employment of the youth are investigated, the advan-
tages of the employed students over the unemployed are defined. 
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