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ВИПУСКНИКИ УКРАЇНСЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ: ПОГЛЯД РОБОТОДАВЦІВ

Андрій Кашин

Як гармонізувати взаємовідносини ринку
праці та системи освіти (в нашому випадку вищої)? Яким чином налагодити зв’язок між роботодавцями та вищими навчальними закладами? До якої міри вищі навчальні заклади мають
дослухатися представників бізнесу, а останні
мають впливати та співпрацювати з університетами?
Упродовж останніх кількох років ці та багато інших запитань, що стосуються «співіснування» ринку праці та системи вищої освіти, є
болюче дискусійними. У багатьох дискусіях доводилося брати участь і автору цієї статті.
Можна пригадати, що роботодавці критикують вузи за негнучкість у підходах до навчання
студентів та програмах підготовки, які були
актуальні у «кам’яному» віці. Зі свого боку освітяни зазначають, що більшість роботодавців
не бажають докладати зусиль і надавати ресурси на підготовку необхідних їм фахівців і відповідно мріють отримати висококваліфікованих спеціалістів за кошт держави.
Водночас успішний досвід співпраці між роботодавцями та університетами намагаються
збирати й поширювати (скажімо, проект «Дискусійний клуб» компанії СКМ або лістинг спільних програм підготовки університетів і компаній-роботодавців, який публікується журналом
«Фокус»). На рівні державної політики тандемові «освіта — ринок праці» також приділяється увага, наприклад, триває робота над

національною рамкою кваліфікацій, у програмі
економічних реформ визначена необхідність
прогнозування попиту на робочу силу тощо.
Ми, зі свого боку, спробуємо дати розуміння, власне, того, як сприймаються випускники
українських ВНЗ великими та середніми компаніями й організаціями-роботодавцями.
За даними репрезентативного опитування
представників великих і середніх компаній-роботодавців1, в абсолютній більшості компаній
(68% від числа опитаних) працюють молоді спеціалісти 2005–2010 років випуску. Якої ж думки
про молодих фахівців дотримуються роботодавці?
Як свідчать дані, роботодавці досить скептично налаштовані щодо якості підготовки випускників в українських ВНЗ (діаграма 1). У 2011 р.
близько третини (36%) роботодавців вказали на
1 За результатами опитування великих і середніх компаній-роботодавців, проведеного Київським міжнародним
інститутом соціології в рамкам проекту «Рейтинг українських ВНЗ «Компас» на замовлення компанії «Систем
Кепітал Менеджмент» у січні–березні 2011 року. Загалом
було опитано 964 компанії за вибіркою, що репрезентує
великі й середні компанії-роботодавці, які належать до
одного з таких видів економічної діяльності (відповідно
до «Класифікатора видів економічної діяльності»): оптова та роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту; обробна промисловість; виробництво електроенергії, газу та води; транспорт; фінансова
діяльність; будівництво; операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам; добувна промисловість.
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те, що за останні 5 років якість підготовки випускників в українських ВНЗ погіршилася, на думку
26%, — не змінилася й лише 18% роботодавців
упродовж останніх років зауважили покращення якості підготовки молодих фахівців.
Абсолютна більшість (87%) роботодавців визнають, що нинішнім випускникам українських
ВНЗ не вистачає тих чи інших навичок. Найбільш
дефіцитними, незалежно від спеціальності, вважаються практичні (професійні) навички — на
нестачу в нинішніх випускників практичних навичок скаржилися 67% усіх роботодавців (діа-

Діаграма 1. Якість освіти,
яку надають українські ВНЗ
“На Вашу думку, чи
змінилася і, якщо так, то
в якому напрямку якість
підготовки випускників
українських ВНЗ за
останні 5 років?”
грама 2). Окрім цього, 42% роботодавців указали, що випускникам бракує вміння вирішувати

Діаграма 2. Дефіцитні навички випускників за оцінками роботодавців
“Яких, на Вашу думку, навичок (знань, умінь, компетенцій) не вистачає нинішнім
випускникам українських ВНЗ незалежно від спеціальності?”
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проблемні ситуації. Близько 28% роботодавців
вважають недостатнім рівень аналітичних навичок та навичок роботи з клієнтами; стільки ж
скаржилися на брак навичок письмового спілкування. На думку 20–25% роботодавців, нинішнім випускникам бракує навичок усного спілкування, знання іноземних мов, менеджерських
навичок, аналітичних навичок і теоретичних
знань за фахом.
Отже, як видно з діаграми, перелік претензій
роботодавців до нинішніх випускників досить
широкий. Проте першочерговою проблемою
є розрив між теоретичними знаннями, які дає
ВНЗ, і їх практичним застосуванням у реальних
умовах. Іншим кластером навичок, формуванню яких рідко приділяється увага під час навчання в університетах, є так звані м’які навички
(soft skills), які забезпечують здатність людини
ефективно взаємодіяти зі співробітниками та
клієнтами. До цих навичок можна віднести такі:
уміння вирішувати проблемні ситуації, навички
роботи з клієнтами, навички письмового спілкування, навички проведення презентацій тощо.
Оскільки навчальний процес рідко має завдання сприяти розвиткові цих навичок (наприклад,
проведення семінарських занять, які включати-
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Діаграма 3. Яким чином
започатковується
співпраця між
підприємствами та ВНЗ
“Хто зазвичай
виступає ініціатором
співпраці Вашого
підприємства і ВНЗ?”

муть виступи студентів у форматі презентації),
то роботодавцям доводиться витрачати чималі
гроші на розвиток цих умінь.
Найбільш далекоглядні роботодавці (які
мають певну стратегію у сфері роботи з персоналом) починають підбирати та додатково
розвивати фахівців для себе ще під час їхнього
студентства. Так, за результатами опитування,
із вищими навчальними закладами співпрацює
38% компаній-роботодавців. Зазвичай співпраця між роботодавцями і ВНЗ налагоджується
з ініціативи обох сторін: у 59% випадків ініціаторами виступають як самі підприємства, так і
вищі навчальні заклади (діаграма 3).
Співпраця роботодавців із вищими навчальними закладами переважно полягає в тому, що
компанії дають студентам можливість проходити в них практику: місця для проходження стажування студентам партнерських університетів
пропонують 81% компаній, що співпрацюють
із тими чи іншими ВНЗ (діаграма 4). Окрім цього, 44% компаній, які співпрацюють із певними
ВНЗ, беруть їхніх випускників на роботу, 28% —
практикують індивідуальний підбір молодих
фахівців за заявкою й укладенням договорів
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про контрактно-цільову підготовку фахівців для
підприємства. Лише 12% компаній, що співпрацюють із ВНЗ, проводять презентації свого під-

приємства у партнерських навчальних закладах,
і лише 7% беруть участь у навчальному процесі
(співробітники компаній викладають спеціальні
курси, факультативні програми тощо).
Як можна побачити, спільна активність компаній і вищих навчальних закладів насамперед
спрямована на те, щоб компенсувати недостатність практичних професійних навичок і навчити використовувати отримані в університетських аудиторіях теоретичні знання в реальній
професійній діяльності. Водночас кількість випадків, коли співробітники компаній викладають у ВНЗ, є вкрай низькою, що свідчить про те,
що кількість викладачів-практиків у стінах уні-

Діаграма 4. Форми співпраці між компаніями-роботодавцями та ВНЗ
“У чому полягає співпраця Вашого підприємства і ВНЗ?”
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Діаграма 5. Чинники, що
впливають на рішення
роботодавця під час прийому
на роботу випускника ВНЗ
“Скажіть, будь ласка,
наскільки важливі або не
важливі наступні фактори,
коли Ви ухвалюєте рішення
щодо наймання на роботу
фахівця, що нещодавно
закінчив ВНЗ?”

верситетів є вкрай низькою. Отже, можемо припустити, що цей чинник має негативний вплив
на розвиток практичних професійних навичок
випускників.
Логічно, що велика кількість роботодавців
(50%) приділяє увагу практичним професійним
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навичкам нещодавніх випускників під час прийому їх на роботу (діаграма 5). Однак найбільше компаній насамперед звертають увагу на
розумові навички претендентів — креативність,
здатність аналізувати інформацію, системність
мислення, здатність до самонавчання тощо

(52%) (можливо, зважаючи на особливість підготовки у вітчизняних ВНЗ). Також важливими
для роботодавців є особистісні якості (стресостійкість, гнучкість, ініціативність, відповідальність тощо — 47%) і рівень розвитку загальних
комунікативних навичок (спілкування, ведення
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Діаграма 6. Дефіцитні
навички згідно з самооцінкою
випускників
Яких, на Вашу думку,
навичок (знань, умінь,
компетенцій) Вам не
вистачає? (опитування
випускників)

переговорів, розв’язання конфліктів, роботи в
команді, роботи із клієнтом тощо — 46%). Лише
10% компаній вважають дуже важливими такі
чинники, як наявність додаткової освіти (тренінги, курси тощо), 18% — наявність досвіду роботи під час навчання у ВНЗ, 22% — ВНЗ, який закінчив молодий спеціаліст. Тобто претендент на
ту чи іншу посаду має насамперед демонструвати загальні розумові здібності й фахові знання,
а досвід роботи (особливо — не за фахом) і диплом при цьому стають другорядними.
На завершення наведемо інформацію про те,
як саме сприймаються дефіцитні навички сами25

ми випускниками2. Більшість випускників (88%)
теж відчувають, що їм бракує певних знань і
навичок, але їхні уявлення про те, яких саме,
помітно відрізняються від оцінок роботодавців (Діаграма 6). Зокрема, найбільша кількість
(45%) випускників відчуває, що їм не вистачає
знання іноземних мов. Близько чверті випус2 За результатами опитування випускників ВНЗ 2005–
2010 рр., проведеного Київським міжнародним інститутом соціології в рамкам проекту «Рейтинг українських
ВНЗ “Компас”» на замовлення компанії Систем Кепітал
Менеджмент у січні–березні 2011 року. Усього було опитано 1182 випускника.

кників (26%) відчувають брак
практичних професійних навичок, 15% — менеджерських
навичок, 12% — навичок роботи з клієнтами, 10% — аналітичних навичок. Лише 5%
випускників визнають, що їм
не вистачає вміння вирішувати проблемні ситуації (хоча на
брак таких навичок у випускників вказали 42% роботодавців). Іще менше випускників відчувають, що їм бракує
теоретичних знань, навичок
письмового й усного спілкування, хоча близько п’ятої
частини роботодавців вказали на дефіцит цих якостей серед нинішніх випускників.
Звісно, самооцінка й оцінка зі сторони досить часто не
збігаються. Проте іншою причиною відмінностей у поглядах на дефіцит навичок може бути й те, що випускники не завжди адекватно оцінюють, яких
саме компетенцій і на якому рівні від них очікує
роботодавець — а це, у свою чергу, може перешкоджати саморозвиткові й удосконаленню
необхідних якостей. O

