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Анотація. В роботі розглянуто проблему дефіциту фахівців робочих 

спеціальностей. Запропоновано підбір  авторів для розробки державної 

довгострокової комплексної профорієнтаційної програми.  
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В усьому світі спостерігається дефіцит трудових ресурсів робочих 

спеціальностей. Це стає проблемою як для розвинутих країн, так і для країн 

СНД [1, 2]. Але перші мають можливість залучити трудових мігрантів за 

рахунок порівняно високої оплати праці та рівня життя, інші ж, в тому числі й 

Україна, повинні задовольняти потребу в робочій силі самостійно. При цьому 

кадрова політика не досить активно спонукає молодь засвоювати потрібні 

робочі навички, про що свідчать регулярні опитування населення [3]. 

Вже зараз більшість виробничих підприємств відчувають суттєвий дефіцит 

в фахівцях робочих спеціальностей. І якщо окремим видам діяльності можна 



досить швидко навчити або перевчити, то фахівця треба готувати багато років. 

Тому вітчизняні підприємства (за словами керівників багатьох заводів з різних 

міст) готові сплачувати більше 20 тис.грн. на місяць робочим вищих розрядів 

(наприклад, токарю).  

Це говорить про наявність в країні суттєвої проблеми, яка обіцяє ще 

більше загостритися через  десять років, коли на пенсію вийдуть останні 

фахівці «радянської школи». Крім всього, молоді складно стратегічно 

підходити до планування поступового професійного росту та зростанню 

майбутніх прибутків в умовах, коли рекламна компанія в ЗМІ спрямована на 

пропозиції миттєвого отримання всіх благ. 

На даний момент кожне підприємство самотужки бореться з цією 

проблемою, здійснюючи лише локальні заходи щодо заповнення окремих 

робочих місць, тоді як розв’язання цього питання вимагає як від представників 

держави, так і від керівництва провідних підприємств, Спілки промисловців та 

підприємців України створення відповідної комплексної довгострокової 

програми підвищення престижності робочих спеціальностей, можливостей їх 

отримання, принципово нового підходу до системи профорієнтації та 

формування суспільної думки. 
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