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прОФесійна Орієнтація населення  
В уМОВах глОБалізаційних прОцесіВ на ринКу праці

анотація. У статті проаналізовано окремі аспекти впливу глобалізації на формування ринку праці: осно-
вні показники безробіття та наявність вакансій, трудову та освітню міграції, нові форми зайнятості, по-
треби перспективного ринку праці. Здійснено підсумки міграції населення в Україні (усі потоки міграції), 
проаналізовано ключові центри тяжіння робочої сили на світовому ринку праці, висвітлено процес репа-
тріації, як зворотній бік трудової міграції. Проаналізовано основні фактори, які спонукають населення 
до освітньої міграції. Згруповано окремі ознаки нових форм зайнятості, які виникли в процесі діджиталі-
зації. Професійну орієнтацію визначено як чинник, що сприяє поглибленому інформуванню населення 
про потреби ринку праці в умовах глобалізаційних процесів. Запропоновано удосконалити інформаційну 
складову професійної орієнтації з метою поглиблення знань населення про стан та потреби ринку праці 
в умовах глобалізації.
Ключові слова: глобалізація, ринок праці, трудова міграція, освітня міграція, діджеталізація, нові 
форми зайнятості, професійна орієнтація.
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prOfEssiOnAl OriEntAtiOn Of thE pOpulAtiOn in thE cOnditiOns  
Of glOBAlizAtiOn prOcEssEs in thE lABOr mArKEt

summary. The article analyzes some aspects of the impact of globalization on the formation of the labor mar-
ket: the main indicators of unemployment and job vacancies, labor and educational migration, new forms of 
employment, the needs of a promising labor market. At present, one of the influential effects of globalization 
processes on employment is unemployment and labor migration.The results of the migration of the population 
in Ukraine (all flows of migration), the key centers of attraction of labor in the world labor market are analyzed, 
the process of repatriation is highlighted, as a reverse side of labor migration. The process of providing the glo-
bal labor market with skilled personnel is accompanied by migration processes in education. The main factors 
that drive educational migration are analyzed. Some features of new forms of employment that emerged during 
the digitization process are grouped. Based on the study, the labor market situation has suffered significant 
losses in connection with labor migration, and has undergone dramatic changes due to the development of in-
formatization of the economy, exacerbation of supply and demand imbalances. These reasons led, as a compen-
satory process, to the replacement of traditional forms of employment through digitization, which contributed 
to the emergence of new forms of employment, and the result of labor and educational migration for a certain 
part of the population became their repatriation. Vocational orientation is defined as a factor contributing to 
the in-depth awareness of the population about labor market needs in the context of globalization processes.  
It is suggested to improve the information component of vocational orientation in order to deepen the knowl-
edge of the population about the state and needs of the labor market in the context of globalization. The article 
analyzes the research of demand and supply forecasts for Ukraine's labor market. According to the results of 
the study, it was found that the labor market suffered significant losses due to labor migration, underwent 
changes due to the development of informatization of the economy, exacerbation of supply and demand im-
balance. These reasons led to the emergence of new forms of employment, the result of labor and educational 
migration for a certain proportion of the population became their repatriation.
Keywords: globalization, labor market, labor migration, educational migration, netization, new forms of 
employment, vocational orientation.

Постановка проблеми. В умовах глоба-
лізаційних процесів на ринку праці за-

гострюється проблематика забезпечення ква-
ліфікованими кадрами потреб як вітчизняної 
так і світової економіки. Чинником, що сприяє 
поглибленому інформуванню населення про по-
треби ринку праці є дієва система професійної 
орієнтації населення. Швидкоплинні зміни еко-
номічних процесів, демографічна ситуація в кра-
їні, відтік робітничих кадрів за кордон, хибні 
уявлення населення щодо престижності та акту-
альності професій на ринку праці, зумовлюють 
необхідність пошуку нових інформаційних скла-
дових професійної орієнтації. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливості впливу глобалізаційних процесів на 

ринку праці висвітлені у наукових працях О. Ге-
расименко, О. Грішнової, А. Колота, В. Кулішо-
ва, Е. Лібанової, П. Мазурок, О. Малиновської, 
М. Наумової, Б. Одягайло, О. Савіцької, О. Са-
зонець, С. Туль та ін. В. Сандугей висвітлила 
питання освітньої міграції в контексті євроінте-
грації вітчизняної економіки. Професійну орієн-
тацію як чинник забезпечення кваліфікованими 
кадрами потреб ринку праці, висвітлено в науко-
вих працях Л. Авдєєва, І. Бондіні, І. Гнибіден-
ка, В. Карпенка, Ю. Маршавіна, Н. Побірченко, 
В. Успаленка та інших вітчизняних та зарубіж-
них вчених. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас, з огляду на сучасні 
виклики глобалізаційних процесів на ринку пра-
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ці, дослідженню професійної орієнтації населення 
з боку науковців уваги приділено недостатньо.

Мета статті. Метою публікації є дослідження 
окремих аспектів глобалізації ринку праці з ме-
тою розширення інформаційної складової профе-
сійної орієнтації населення. 

Виклад основного матеріалу. В умовах 
глобалізаційних процесів на ринку праці важли-
вого значення набуває достовірна та фахова ін-
формація про його потреби і перспективи, вимо-
га світового ринку до постійного удосконалення 
якості трудових ресурсів, розвитку нових форм 
зайнятості, мобільності робочої сили. Ряд зару-
біжних вчених у своїх дослідженнях зазначають, 
що безперервна професійна орієнтація належить 
до заходів, які дають змогу кожній особі будь – 
якого віку, в будь-який момент життя визначити 
власні потенційні можливості та інтереси у на-
вчанні та роботі [1].

Глобалізація – це «процес, що охоплює три ста-
дії еволюції економічної системи, які викликані 
факторами виробництва, інвестиціями та інно-
ваціями; водночас вона є періодом інституціона-
лізації світової економіки у глобальній формі або 
періодом переходу до постіндустріальної стадії 
розвитку – стадії досягнення нової якості життя 
(передусім, на інноваційній основі)» [2, с. 88]. 

А. Колот зазначає, що «новий капіталізм 
стає одночасно і глобальним, і фрагментарним, 
і мережевим; частково – ринковим, принаймні 
таким, що прокладає шлях відходу від суто рин-
кової системи. Не буде перебільшенням твер-
дження, що для нової економіки характерним 
є феномен поєднання віртуального і реального 
світу. Дослідник вказує на те, що «раніше тех-
нології, технічні устрої були при людині, а нині 
усе більше людина перебуває при них» та «відбу-
деться (і вже частково це є) багатопланове, вели-
комасштабне вихолощення у сфері зайнятості». 
І йдеться не тільки і не стільки про зникнення 
зі штатних розписів окремих посад, заміну по-
сад високооплачуваних на низькооплачувані 
(з огляду на спрощення трудових функцій), а про 
вихолощення цілих сегментів, сфер професійної 
діяльності (юристи, обліковці, у майбутньому – 
водії вантажних перевезень тощо) [3, с. 116].

С. Туль, вивчаючи нові форми праці в умовах 
діджиталізації та світового ринку праці, зазначає, 

що це організаційно-правові способи та умови ви-
користання інтелектуальної праці, які характе-
ризуються відсутністю або модифікацією однієї 
або декількох ознак класичних трудових відно-
син, а саме, появою особливих трудових договорів, 
згідно з якими змінюється спосіб найму праців-
ників, здійснюється гнучке правове регулювання 
діджиталізованих відносин у сфері праці; транс-
формацією уявлення про робоче місце у звичай-
ному розумінні цього елементу організації праці; 
можливістю використання такого графіку роботи, 
який дає змогу оптимізувати робочий час праців-
ника. Отже, з посиленням згаданих вище тен-
денцій виникає необхідність класифікації нових 
форм праці інтелектуальних працівників. Най-
більш важливими ознаками такої класифікації 
слід вважати робоче місце, графік роботи, спосіб 
найму працівника [4, с. 100], (табл. 1). 

Працівника в таких сферах називають Інтелек-
туальний е-працівник – це індивід, який виконує 
інтелектуальну роботу дистанційно відносно робо-
тодавця та співробітників, взаємодіючи з ними че-
рез використання інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) у мережі Інтернет [5, с. 22]. 

Науковці, вивчаючи конкурентоспроможність 
робочої сили IT-сфери через призму трансформа-
цій ринку праці, зазначають, що трансформація 
змісту та характеру праці, поступовий перехід 
від роботи як функції до виконання проектної 
діяльності вимагає принципово нових наборів 
компетенцій у людських ресурсів та формування 
універсального найманого працівника, здатно-
го виконувати як виробничі, так і організаційні 
функції, займатися проектами і, відповідно, мати 
креативні здібності, оцінюючи виробничі проце-
си з позицій їх міждисциплінарних та мульти-
культурних зв’язків [6, с. 13].

М. Наумова зазначає, що діджиталізація 
впливає на три аспекти функціонування ринку 
праці: створення і втрату робочих місць, збіль-
шення попиту на навички для професій майбут-
нього і реагування системи освіти і ринку праці 
на зміну умов праці [7, с. 40–49]

Безробіття та трудова міграція наразі є одни-
ми із впливових наслідків глобалізаційних про-
цесів на зайнятість населення. За даними дер-
жавної служби зайнятості, на кінець грудня 
2018 р. було зареєстровано 341,7 тис. безробітних 

Таблиця 1
Окремі ознаки нових форм зайнятості в процесі діджиталізації

Ознака нової 
форми зайнятості Особливості нової форми зайнятості

1 Робоче місце

 надомна форма зайнятості 
 мобільна форма зайнятості (офісна і не офісна)
 виконання обов’язків частково або повністю поза межами традиційного офісу 
 виконання роботи при допомозі смартфонів та планшетів, корпоративних 
програм на власних пристроях 
 робота у відрядженнях, на об’єктах клієнтів, телецентрах, телекотеджах або 
коворкінг-центрах

2 Графік роботи
 неповний робочий день (головним є об’єм виконаної роботи, а не тривалість 
робочого дня)
 строкова праця
 гнучкий графік роботи

3 Спосіб найму 
працівника

 аутсорсинг
 краудсорсинг
 аутстаффінг
 фріланс

Джерело: складено автором на основі [4]
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осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому 
по країні на кінець грудня 2018 р. був 1,3% на-
селення працездатного віку, у сільській місце-
вості – 2,0%, у міських поселеннях – 1,0%. По-
рівняно з відповідним періодом 2017 р. середня 
тривалість зареєстрованого безробіття зменши-
лася і на кінець грудня 2018 р. становила 4 мі-
сяці. Кожен другий безробітний шукав роботу за 
допомогою державної служби зайнятості до 3 мі-
сяців, кожний п’ятий – від 3 до 6 місяців або від 
6 до 12 місяців і лише 2,4% – понад один рік.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями 
до державної служби зайнятості, порівняно з лис-
топадом 2018 р. зменшилася на 22,7 тис., або на 
28,0%, і на кінець грудня становила 58,4 тис. У за-
гальній кількості вакансій кожна п’ята була в пе-
реробній промисловості, кожна шоста – в оптовій 
та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних 
засобів і мотоциклів, кожна дев’ята – у транспорті, 
складському господарстві, поштовій та кур’єрській 
діяльності. За професійними групами найбіль-
ша кількість вакансій на кінець грудня 2018 р. 
спостерігалася серед кваліфікованих робітників 
з інструментом (23,7% від загальної кількості за-
явлених вакансій) і робітників з обслуговуван-
ня, експлуатації та контролювання за роботою 
технологічного устаткування, складання устат-
кування та машин (16,7%), а найменша – серед 
кваліфікованих робітників сільського та лісового 
господарств, риборозведення та рибальства (1,0%) 
і технічних службовців (3,7%) [8].

За даними Державної служби статистики 
в Україні з 2016 року зростають масштаби мігра-
ції за усіма її потоками – як прибуття так і вибут-
тя. Так, у 2018 році проти 2016 масштаби вибуття 
збільшились на 364 799 осіб [8], (рис. 1).

За дослідженнями вчених, у світі сформува-
лись 6 ключових центрів тяжіння робочої сили 
[9, с. 295]:

1. Першість займають такі країни як США 
та Канада, що проводять політику стимулюван-
ня мігрантів, в першу чергу, осіб високого рівня 
професійно-кваліфікаційної підготовки, зокрема 
менеджерів, елітних фахівців, інвесторів. 

2. На другому місці – країни Західної та Пів-
нічної Європи, що обумовлено не тільки високи-

ми показниками соціально-економічного розвит-
ку країн ЄС, а й уніфікацією адміністративних, 
економічно-соціальних та правових норм країн-
членів Європейського Союзу щодо проведення 
зваженої міграційної політики. 

3. Третій центр тяжіння робочої 
сили – наф товидобувні країни Близького Сходу. 
Міграційні потоки до Об'єднаних Арабських Емі-
ратів, Катару, Кувейту, Оману, Бахрейну, Сау-
дівської Аравії історично почали формуватися у  
1940-1950 рр. внаслідок розробки нафтових родо-
вищ, проте наразі зросла роль туристичної галузі. 

4. Четвертим центром тяжіння робочої сили 
є країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону 
(перш за все, це такі країни як Японія, Південна 
Корея, Сінгапур, інші країни). 

5. П’ятий центр тяжіння робочої сили – кра-
їни Латинської Америки (Аргентина, Бразилія, 
Венесуела, Колумбія, Болівія, інші країни). Ці 
країни проводять міграційну політику, що орієн-
тована на залучення кваліфікованих працівни-
ків середньої ланки, зокрема у такі сфери як на-
фтова, хімічна, електронна, переробна і добувна 
промисловості та спрямована на заохочування 
тимчасової роботи необхідних місцевій економі-
ці фахівців за контрактом. Четвертий та п’ятий 
центри тяжіння робочої сили в перспективі на-
ступних десятиліть можуть зайняти лідерські 
позиції, так як стрімкий соціально-економічний 
розвиток даних країн буде все більше притягува-
ти міграційні потоки. 

6. Шостий центр тяжіння робочої сили, який 
на сьогодні лише формується, представлений 
країнами Південної та Центральної Африки. 

Дослідники ринку праці в умовах глобаліза-
ції зазначають, що за своїми рисами глобальний 
ринок робочої сили має досить виразний сег-
ментований характер. У першому сегменті гло-
бального ринку праці функціонують працівники 
з відносно постійною зайнятістю, стабільною сис-
темою компетенцій і їх високим рівнем, гідною 
заробітною платою, чіткою ієрархією кваліфіка-
ції. Це привілейований прошарок працівників 
з економічно розвинених країн та країн із серед-
нім рівнем розвитку. До них слід віднести і тих 
працівників, які зайняті в різноманітних між-
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рис. 1. загальні підсумки міграції населення в україні  
(усі потоки міграції) у 2002–2018 роках, осіб

Джерело: складено автором на основі [8]
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народних організаціях (ООН та її спеціалізовані 
органи, Міжнародний валютний фонд, Світовий 
банк, Світова організація торгівлі, ЮНЕСКО 
та інші). Працевлаштування у такі організації 
здійснюється з врахуванням перш за все систе-
ми компетенцій конкретної особи та міжнарод-
них стандартів. В першому сегменті глобального 
ринку праці, у його привілейованій складовій 
Україна представлена невеликою кількістю пра-
цівників з високим рівнем кваліфікації та відпо-
відним досвідом роботи. 

До другого сегменту глобального ринку пра-
ці входить робоча сила з регіонів світу, де зна-
ходяться країни з відносно низьким рівнем 
соціально-економічного розвитку, а також неле-
гальна робоча сила, «екологічні біженці», біжен-
ців з регіонів та країн, охоплених війною. 

У структурі глобального ринку праці ви-
окремлюють і дрібніші сегменти робочої сили, 
класифікуючи її за віковими й професійними, 
національними, расовими та статевими озна-
ками. Так, в країнах Близького Сходу перевага 
у працевлаштуванні надається емігранту, який 
сповідує іслам. В філіалах західних компаній, 
які розміщені в країнах, що розвиваються, іс-
нує стійкий попит на працю молодих незаміжніх 
жінок, які не претендують на високу заробітну 
плату, є слухняними надійними працівника-
ми. Сучасна структура глобального ринку праці 
включає також новий, динамічний сегмент робо-
чої сили, носіями якої є висококваліфіковані на-
укові працівники, інженери, аналітики систем, 
фахівці з ІТ-технологій, лікарі тощо [10, с. 189].

Процес забезпечення глобального ринку пра-
ці кваліфікованими кадрами супроводжується 
міграційними процесами в освіті. Під освітньою 
міграцією розуміють територіальне переміщен-
ня індивіда за межі населеного пункту (регіону 
чи країни) метою здобуття освіти, підвищення 
кваліфікації, перепідготовки, проведення спіль-
них наукових досліджень чи впровадження на-
укових розробок [11, с. 29]. 

Науковці, досліджуючи освітню міграцію 
в контексті євроінтеграції вітчизняної економіки 
вказують фактори, які стимулюють рішення ви-
їхати за кордон [11, с. 30]:

– політичні, культурні, сімейні, кар’єрні (до-
слідження в нових сферах, недоступних в рідній 
країні); 

– фактори громадських, етнічних, релігійних 
воєн та протистоянь, нестабільність в країнах, 
що розвиваються.

Україна є переважно постачальником освіт-
ніх мігрантів в інші країни, що зумовлено зрос-
танням доступності освіти за кордоном, перш за 
все в країнах ЄС, що межують з Україною, роз-
ширенням міжнародної співпраці українських 
ВНЗ і поглиблення економічних зв’язків з ЄС, 
відверта криза довіри до всіх освітніх інституцій, 
якість наданих в Україні освітніх послуг. Згідно 
проведених опитувань, найгірша ситуація з цим 
у професійно-технічних закладах. Унаслідок 
цього в країні сьогодні відчутний брак робітни-
чих кадрів [11, с. 30]. 

Репатріація (повернення на батьківщину), як 
і міграція (переміщення), так і перебування за 
кордоном, є невід’ємною складовою міграційного 
процесу. За висновком Організації з економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР), сформова-
ним за даними багатьох країн світу, в середньо-
му впродовж перших п’яти років після виїзду на 
батьківщину повертаються від 20 до 50% мігран-
тів. Досліджуючи феномен повернення, науковці 
виокремлюють причини цього явища: пришвид-
шення економічного розвитку країни вибуття, 
покращення умов працевлаштування на бать-
ківщині; економіка країни, в якій знаходиться 
мігрант, перебуває в рецесії, а імміграційна по-
літика не сприяє укоріненню мігрантів; існують 
жорсткі санкції до порушників іміграційного за-
конодавства; на батьківщині запроваджуються 
заходи для заохочення репатріації [12].

Виділяють особисті, у т. ч. нераціональні чин-
ники, зокрема, вік, стан здоров’я, ностальгія, 
різні обставини, які вимагають присутності мі-
гранта вдома; життєві цикли: найчастіше повер-
таються молоді мігранти, а також ті, чия трудова 
кар’єра добігає кінця; рівень освіти: повертають-
ся малоосвічені та найбільш освічені мігранти; 
місце розміщення країни (частіше повертаються 
із ближчих країн, ніж з віддалених); вірогідність 
повернення обернено пропорційна часу перебу-
вання поза батьківщиною [12, с. 78].

У форматі вивчення глобального ринку праці 
дослідження потребують прогнози попиту та про-
позиції перспективного ринку праці. Науковці 
констатують зниження пропозиції робочої сили 
у 2025 р. порівняно із 2020 р. для більшості ква-
ліфікаційних груп [13]. Дослідниками проаналі-
зовано результати останніх середньострокових (до 
2025 р.) прогнозів ринку праці в Україні та зазна-
чають декілька важливих викликів, які вплива-
ють на майбутнє ринку праці в Україні: суттєве 
зменшення частки промисловості, зокрема у сек-
торі гірничої справи і відкритих розробок; значна 
міграція робочої сили; старіння населення; ре-
форми у системі професійної освіти [13, c. 6].

Найбільш значний спад пропозиції робочої 
сили прогнозується для кваліфікаційних груп 
«Хімічна промисловість і біотехнології», «Гума-
нітарні науки, культура і мистецтво, журналіс-
тика», «Освіта»; найбільше зростання пропозиції 
очікується для груп «Інформаційні технології», 
«Право», «Соціальні науки і науки про поведін-
ку, соціальна робота» [13, с. 32].

До 2020 року потрібно очікувати певних про-
блем із пошуком працівників за такими про-
фесіями як молодші спеціалісти в галузі осві-
ти, виробництва молочних і мучних продуктів, 
електромеханіки і слюсарі-монтажники, технічні 
спеціалісти, спеціалісти на суднах, техніки-про-
грамісти, оператори в галузі телекомунікацій, 
оптичного і електричного обладнання, професіо-
нали в галузях точних наук, спеціалісти лаборато-
рій і технічні спеціалісти в галузі хімічних, фізич-
них наук і електротехніки, професіонали в галузі 
архітектури, будівництва, електротехніки, елек-
троніки, інженери хімічних технологій, видобу-
вання і металургії, картографії, керівники вироб-
ничих підрозділів у секторах економіки [13, с. 37].

Професійна орієнтація населення за змістови-
ми напрямами функціонування має такі структур-
ні елементи: професійна інформація, професійна 
консультація, професійний відбір, професійна 
адаптація. Зокрема, професійна інформація – до-
кументовані або публічно оголошувані відомості 
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про трудову діяльність та її роль в професійному 
самовизначенні особи, інформація про стан, по-
требу і динаміку ринку праці, зміст та перспек-
тиви розвитку сучасних професій і вимоги до осо-
би, форми та умови оволодіння ними, можливості 
професійно-кваліфікаційного зростання і побудо-
ви кар'єри, що спрямована на формування профе-
сійних інтересів, намірів та мотивації особи щодо 
вибору або зміни виду трудової діяльності, профе-
сії, кваліфікації, роботи [14]. 

Під час просування глобалізаційних факторів 
на ринку праці виникають проблеми нерівно-
мірності доступу до знань про його стан та по-
треби, є факт обмеженого доступу до сучасних 
інформаційних технологій жителів глибинки, 
мають місце викривленні уявлення молоді щодо 
актуальності та престижності професій. Для ре-
зультативності здійснення професійної орієнта-
ції населення в умовах глобалізації необхідною 
умовою є усвідомлення суспільством необхіднос-
ті отриманням саме фахової, а не стихійної ін-
формації про процеси, які відбуваються на рин-
ку праці. Глобалізаційні процеси обумовлюють 
пошукача роботи володіти інформацією не лише 
про потреби локального ринку праці, а й світово-

го масштабу, інформацією про формування інте-
лектуального ринку праці, потребу нових форм 
зайнятості у інтелектуальному е-працівникові.

Висновки і пропозиції. Виходячи з про-
веденого дослідження, встановлено: ринок пра-
ці отримав значні втрати у зв’язку із трудовою 
міграцією; зазнав різких змін під дією розвитку 
інформатизації економіки, загострення дисба-
лансу попиту та пропозиції. Вказані причини 
зумовили виникнення нових форм зайнятості, 
результатом трудової та освітньої міграції для 
окремої частки населення стала їх репатріації. 

Проведене дослідження доводить, що глобалі-
заційні процеси на ринку праці є передумовою 
оновлення інформаційної складової професійної 
орієнтації населення, підвищення рівня фахів-
ців з професійної орієнтації з метою поглиблен-
ня їх знань в області потреб світового ринку пра-
ці та успішного застосування цих знань під час 
профорієнтаційної комунікації з населенням. Ді-
євість форм і методів професійної орієнтації не 
можлива без залучення всіх зацікавлених сторін 
до створення ефективної системи прогнозування 
потреб у кваліфікованих кадрах перспективного 
ринку праці.
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