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Столярук Х. С. Аналіз потреби у професійній переорієнтації дорослих в Україні
У статті піднято актуальну проблему перевибору професії у зрілому віці. Акцентовано увагу на значущості розвитку навичок кар’єрної адапта-
ції в динамічному професійному середовищі та важливості забезпечення безперервного процесу професійного самовизначення на різних етапах 
формування трудового потенціалу. Турбулентність і динамічність сучасного ринку праці зумовлює потребу постійно підвищувати рівень своєї 
кваліфікації, розвивати не тільки професійні навички, а й кар’єрну компетентність, що включає: здатність управляти своїм професійним жит-
тям; швидко та ефективно маневрувати на ринку праці; приймати ефективні та швидкі рішення щодо кар’єрних траєкторій; адаптуватися до 
змін професійної сфери; діагностувати кар’єрні проблеми; володіти прийомами самокоучингу; визначати свої освітні орієнтації та мати чітко 
сформовану професійну «Я-концепцію». Акцентовано увагу на нормальності явища зміни професії в дорослому віці, що не обов’язково пов’язане із 
невдалою первинною професійною орієнтацією. Стаття висвітлює комплекс проблем, що обумовлюють необхідність приймати рішення щодо 
зміни професійної траєкторії. Обґрунтовано економічні, соціальні та особистісні чинники професійної переорієнтації в постійно змінюваних умо-
вах ринку праці. Окреслено відмінності професійної переорієнтації та безробіття менеджерів. Проаналізовано ключову статистичну інформа-
цію щодо визначення потреби дорослого населення України у професійній переорієнтації. Визначено напрями забезпечення ефективності надання 
відповідної кваліфікованої допомоги з професійної переорієнтації. Запропоновано модель кар’єрного коучингу при аналізі потреби у професійній 
переорієнтації в дорослому віці, що базується на трьох рівнях: індивідуальному, корпоративному та державному. 
Ключові слова: професійна переорієнтація, зміна професії, кар’єрна компетентність, кар’єрний радник, модель кар’єрного коучингу.
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Столярук К. С. Анализ потребности в профессиональной переориентации взрослых в Украине
В статье поднимается актуальная проблема перевыбора профессии в зрелом возрасте. Акцентировано внимание на значимости развития 
навыков карьерной адаптации в динамической профессиональной среде и важности обеспечения непрерывного процесса профессионального 
самоопределения на разных этапах формирования трудового потенциала. Турбулентность и динамичность современного рынка труда обу-
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словливает необходимость постоянно повышать уровень своей квалификации, развивать не только профессиональные навыки, но и карьер-
ную компетентность, включающую: способность управлять своей профессиональной жизнью; быстро и эффективно маневрировать на рынке 
труда; принимать эффективные и быстрые решения относительно карьерных траекторий; адаптироваться к изменениям профессиональной 
сферы; диагностировать карьерные проблемы; владеть приёмами самокоучинга; определять свои образовательные ориентации и иметь чётко 
сформированную профессиональную «Я-концепцию». Акцентировано внимание на нормальности явления смены профессии во взрослом возрас-
те, что не обязательно связано с неудачной первичной профессиональной ориентацией. Статья освещает комплекс проблем, обусловливаю-
щих необходимость принимать решения по изменению профессиональной траектории. Обоснованы экономические, социальные и личностные 
факторы профессиональной переориентации в постоянно меняющихся условиях рынка труда. Определены различия профессиональной пере-
ориентации и безработицы менеджеров. Проанализирована ключевая статистическая информация по определению потребности взрослого 
населения Украины в профессиональной переориентации. Определены направления обеспечения эффективности предоставления соответству-
ющей квалифицированной помощи по профессиональной переориентации. Предложена модель карьерного коучинга при анализе потребности в 
профессиональной переориентации во взрослом возрасте, базирующаяся на трёх уровнях: индивидуальном, корпоративном и государственном.
Ключевые слова: профессиональная переориентация, смена профессии, карьерная компетентность, карьерный советник, модель карьерного 
коучинга.
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Stoliaruk K. S.Analyzing the Need for Professional Reorientation of Adults in Ukraine
The article raises the actual problem of re-choice of profession in adulthood. The emphasis is placed on the importance of developing the career adaptation 
skills in a dynamic professional environment and the importance of ensuring a continuous process of professional self-determination at different stages of labor 
potential development. The turbulence and dynamism of the modern labor market necessitates a constant improvement in the level of one’s own qualification, 
to develop not only professional skills, but also career competence, which includes: ability to manage one’s own professional life; to maneuver quickly and ef-
ficiently in the labor market; to make efficient and quick decisions about the career trajectories; to adapt to changes in the professional sphere; to diagnose 
career problems; to be able to use the self-coaching techniques; to define one’s own educational orientations, and to have a well-formed professional «self-
concept». The focus is on the normality of the phenomenon of changing profession in adulthood, which is not necessarily due to an ill-fated primary professional 
orientation. The article highlights a complex set of problems that necessitate taking decisions on change of the professional trajectory. The economic, social 
and personal factors of professional re-orientation in the ever-changing labor market conditions are substantiated. Differences in professional re-orientation 
and unemployment of managers are defined. The key statistical information on determining the need of the adult population of Ukraine in professional re-
orientation is analyzed. The directions for ensuring the efficiency of providing appropriate qualified professional reorientation assistance are identified. A model 
of career coaching in the analysis of the need for professional re-orientation in adulthood is proposed, based on three levels: individual, corporate and national.
Keywords: professional reorientation, change of profession, career competence, career adviser, career coaching model.
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Проблеми профорієнтації є традиційними 
з точки зору їх фокусування передусім на 
професійному самовизначенні підлітків, які 

тільки-но розпочинають свій професійний шлях і 
здійснюють вибір навчального закладу, де здобува-
тимуть майбутню професію. Стратегії вдосконалення 
системи професійної орієнтації неможливо вважати 
потенційно ефективними, не заклавши в їх основу 
інструменти запобігання проблем професійного са-
мовизначення молоді. Однак сучасний, надзвичайно 
турбулентний і динамічний, соціально-професійний 
простір ставить нові вимоги, пов’язані із необхідніс-
тю переорієнтації всередині професії або її зміни. Від-
повідно, навіть за успішної реалізації найбільш ефек-
тивної моделі професійної орієнтації в молодому віці 
не слід розраховувати на «пожиттєвість» її результа-
ту. З одного боку, такі професійні зміни в дорослому 
житті можуть бути вимушеними в ситуаціях, коли об-
рана професія втрачає актуальність, або відмічається 
занадто інтенсивний дисбаланс між попитом і про-
позицією робочої сили. У таких випадках Державна 

служба зайнятості відіграє важливу роль ліквідатора 
зазначених проблем, активно реалізуючи заходи із 
перенавчання та працевлаштування, а ось функція 
професійної орієнтації (переорієнтації) залишається 
радше другорядною. На запобіганні подібним про-
блемам акцентовано увагу у змісті Стратегії дер-
жавної кадрової політики України на 2012–2020 рр.,  
зокрема на відсутності ефективної системи моні-
торингу потреб суспільства та держави, фахівців із 
відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем підго-
товки, на недосконалості механізму формування дер-
жавного замовлення на підготовку фахівців [7]. 

З іншого боку, зміна професії в дорослому віці 
може бути добровільною, що ґрунтується на пере-
оцінці своїх побажань, потреб, життєвих і кар’єрних 
орієнтацій. У цьому аспекті актуальною може бути 
допомога кар’єрних радників у центрах зайнятості, 
які виступають так званими кураторами безробітних. 
Проте ключовою їх функцією є допомога в пошуку 
роботи і, враховуючи, що Інститут кар’єрного радни-
ка є «молодим» (розпочав свою роботу у 2019 р.), ще 
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поки зарано і важко робити висновки щодо можливої 
ролі таких фахівців саме у сприянні професійної пе-
реорієнтації. 

У будь-якому випадку, щоб відповідати дина-
мічним соціальним запитам, сучасна людина має по-
стійно вигадувати та творити сама себе. Все це при-
водить до розширення вікових меж професійного 
самовтілення, визнання циклічності та нескінченості 
цього процесу. Процес вибору життєвого шляху та 
прийняття рішень щодо альтернативних варіантів 
розвитку в дорослому віці є більш складним і від-
повідальним, включає більшу кількість зовнішніх та 
внутрішніх факторів [2].

Учені-економісти присвячують свої праці дослі-
дженню безробіття, співвідношення попиту та про-
позиції, діагностиці збалансованості ринків праці та 
освітніх послуг з метою визначення найбільш пріори-
тетних завдань вітчизняної системи професійної орі-
єнтації та забезпечення її ефективності. Так, зокрема, у 
працях Лібанової Е. М., Маршавіна Ю. М., Лісогор Л. С.,  
Лутай Л. А., Авдєєва Л. Г., Ортікової Н. В. та інших на-
уковців розкрито проблеми молодіжного ринку праці 
та підготовки конкурентоспроможних фахівців сис-
темою вищої освіти, визначено критерії оцінювання 
ефективності профорієнтаційної роботи Держав-
ної служби зайнятості, означено напрями розвитку 
системи професійної орієнтації, розкрито проблеми 
професійної орієнтації безробітних громадян, про-
аналізовано її економічну сутність та вплив на моло-
діжне безробіття. 

Однак зосередження посиленої уваги потребу-
ють не тільки питання ефективної первинної профе-
сійної орієнтації молоді, а й переорієнтації осіб у зріло-
му віці. Ці аспекти у своїх працях розкривають радше 
вчені в галузі психології та педагогіки, окреслюючи, 
відповідно, особистісні засади прийняття людиною 
рішення про зміну професії, зокрема: Бочелюк В. Й.  
і Панов М. С. [2] (розглядають професійну переорієн-
тацію як вихід із криз розвитку дорослого віку), Тичи-
на І. М. [12] (спирається на аналіз ціннісних детермі-
нант і рефлексії здібностей у процесі професійної пе-
реорієнтації), Руденко О. О. [10] (вивчає психологічні 
особливості фахової переорієнтації дорослої людини), 
Ревть А. Б. (акцентує увагу на різноманітті освітніх орі-
єнтацій дорослої людини), Мітіна О. В. (аналізує роль 
мотиваційних чинників у професійній переорієнтації 
дорослих), Гура Н. А. [3] (акцентує увагу на поведінко-
вому патерні переривання кар’єри) та ін.

Попри таку бібліографію, присвячену питан-
ням професійної орієнтації, та суттєвий до-
робок вчених, які досліджують психологічні 

аспекти фахової переорієнтації дорослих, не до-
статньо розкритими залишаються питання комбі-
нації різних груп факторів, що зумовлюють потребу 
в зміні професії та її вчасне усвідомлення людиною.  
Є нагальна необхідність здійснення комплексного 

аналізу потреби у професійній переорієнтації до-
рослого населення України та вибору сучасних ін-
струментів такого аналізу, а також формулювання 
напрямків надання кваліфікованої допомоги грома-
дянам, що її потребують.

Основна змістова канва статті спрямована на 
вибір актуальних методів аналізу потреби у профе-
сійній переорієнтації дорослого населення України, 
зокрема шляхом визначення та дослідження ринко-
вих, соціальних і психологічних чинників, що її обу-
мовлюють, і застосування інструментарію кар’єрного 
коучингу на індивідуальному, корпоративному та 
держаному рівнях. 

 

Асиметрії сучасного ринку праці, зумовлені, в 
тому числі неефективною професійною орі-
єнтацією, демонструють недостатню узгодже-

ність попиту та пропозиції робочої сили за багатьма 
професіями. Більше того, як зазначає Ю. М. Марша-
він, передбачити в сучасних умовах ситуацію на дов-
готривалий період неможливо, оскільки розвиток 
бізнесу залежить від багатьох чинників економічно-
го, політичного, соціального характеру [6]. У таких 
умовах дуже важливою є ефективна первинна про-
фесійна орієнтація молоді, однак вона є не єдиним 
інструментом механізму забезпечення професійного 
успіху на ринку праці та не гарантує прогнозу щодо 
його потреб на майбутнє. І хоча дослідження свідчать 
про проблеми, зумовлені тим, що практично кожен 
третій випускник середнього загальноосвітнього на-
вчального закладу обирає собі майбутню професію 
стихійно, без корекції своїх фахових уподобань із 
довготривалими тенденціями кон’юнктури професій 
[1], вибір фаху за всіма правилами не гарантуватиме 
пожиттєвого професійного успіху.

Соціально-економічні трансформації, що від-
булися протягом останнього десятиліття, зумови-
ли суттєві зміни в різних сферах суспільного життя. 
Кардинальної модифікації зазнав, зокрема, ринок 
праці, який став значно динамічнішим і диференці-
йованішим. Для соціально активної частини населен-
ня України це спричинило необхідність постійного 
підвищення власної професійної кваліфікації, активі-
зувало потребу не лише формування нових умінь та 
навичок, а й здобуття нового фаху шляхом перепідго-
товки та перенавчання, зміни спектра діяльності [10]. 
Саме тому під прицілом уваги системи професійної 
орієнтації України має бути не тільки молодь, а й, не 
меншою мірою, доросле населення. 

Згідно із теорією Д. Сьюпера (D. Super) у про-
цесі прийняття рішення щодо вибору професії є де-
кілька вікових стадій, серед яких так звані «пробна» 
стадія (25–30 років) та «стабільна» (після 30 років) 
[14]. Це ті стадії, які людина якщо не проходить «рів-
но», є відправними точками до зародження ідеї зміни 
професії. Зокрема, як зазначає І. М. Тичина, здобуття 
нового фаху дорослою людиною може відбуватися 
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за різних обставин: одразу після завершення першої 
освіти; після того, як людина деякий час пропрацю-
вала, але за умов вимушеного безробіття змушена 
здобувати нову спеціальність; у ситуації хронічного 
безробіття, коли людина вже має спеціальність, але 
за якихось причин ніколи не працювала тощо [12].

Таким чином, аналіз потреби у професійній пе-
реорієнтації дорослих неможливо здійснюва-
ти без урахування ринкових факторів, зокрема 

оцінки стану та причин безробіття. Так, порівняль-
на характеристика причин незайнятості населення в 
Україні за період 2014–2019 рр. свідчить про зростання 
чисельності звільнених з економічних причин, що свід-
чить швидше про вимушене безробіття. Однак частка 
тих українців, які звільняються за власним бажанням, 
є практично сталою (якщо не враховувати стрибок у 
2015 р.), що демонструє факт можливого мотиву зміни-
ти не тільки місце роботи, а й професію (рис. 1). 

групами. У даному дослідженні ми зробили акцент на 
дорослому населенні, яке за своїми віковими періода-
ми є більш схильним до професійних криз. Відповід-
но до методології МОП під цей критерій потраплять 
три вікові групи: 30–34 років, 35–39 років та 40–49 
років. Зокрема, аналіз показав, що хоча кількість без-
робітного населення віком від 15 до 70 років змен-
шується за період 2017 р. (1698,0 тис. осіб) – 2018 р. 
(1578,6 тис. осіб) – 2019 р. (1487,7 тис. осіб), питома 
частка в ньому осіб віком 30–49 років залишається 
стабільною та навіть помірно зростає (2017 р. – 51,3%, 
2018 р. – 53,3%, 2019 р. – 52,7%). Такі показники також 
можуть свідчити про потребу професійної переорієн-
тації через стан безробіття [9].

Соціальні чинники, що зумовлюють зміну лю-
диною професії, закладено, власне, у соціальному 
змісті кожної професії. На сьогоднішній день мало 
обирати професію тільки за набором певних люд-
ських якостей, вимоги до яких вона висуває. Зокре-
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Рис. 1. Порівняльна характеристика причин незайнятості населення в Україні за період 2014–2019 рр., % 
Джерело: складено за даними [9].

Одним із найбільш оптимальних показників 
визначення потреби у професійній переорієнтації 
є питома вага осіб, що пройшли перенавчання від 
загальної кількості офіційно зареєстрованих безро-
бітних. Аналіз даних Державної служби статистики 
щодо надання послуг Державною службою зайня-
тості з перенавчання безробітних демонструє таку 
динаміку: у 2017 р. перенавчання пройшло 163 тис. 
осіб, що складає 14,31% питомої ваги від 1138,4 тис. 
зареєстрованих безробітних; у 2018 р. – 147,3 тис. 
осіб, що складає 13,84% питомої ваги від 1064,2 тис. 
зареєстрованих безробітних; у 2019 р. – 138,6 тис. 
осіб, що складає 13,52% питомої ваги від 1024,4 тис. 
зареєстрованих безробітних [9].

Втім, ці цифри не демонструють точну чисель-
ність дорослого населення, яке потребує послуг 
професійної переорієнтації. Тому важливою є повна 
картина безробіття населення України за віковими 

ма, для багатьох людей важливе комерційне значення 
професії, ставлення інших людей до її змісту, норми 
поведінки, які вона висуває, та якою буде соціальна 
роль, якщо її обрати, наскільки вона є цікавою, сус-
пільно-корисною.

Так, згідно із результатами національних що-
річних моніторингових опитувань Інститутом 
соціології НАН України (вибіркова сукупність 

кожного опитування в середньому становить 1800 
осіб і репрезентує доросле населення України віком 
понад 18 років), українці оцінили важливість цікавої 
роботи як «дуже важливо» – 43,4% у 2012 р., 46,9% у 
2014 р., 49,1% у 2016 р., 46,8% у 2018 р., та як «скоріше 
важливо» – 34,1% у 2012 р., 31,6% у 2014 р., 34,1% у 
2016 р., 32,8% у 2018 р. [8].

Критеріями «цікавості» роботи та професії в ці-
лому в сучасних умовах служать такі професійні тен-
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денції, як: рівень технологічного розвитку професії; 
автоматизація трудових операцій (їх уніфікація); міні-
мізація догм, заборон, норм, простір для творчості та 
прийняття самостійних рішень; перебудова ціннісних 
орієнтацій професії; можливості повсякчас підвищу-
вати свій професіоналізм, достатньо висока планка. 

Саме комбінація різних соціальних аспектів із 
особистісними якостями та здібностями людини ак-
туалізує потребу переорієнтовуватись, оскільки дає 
більше шансів для самореалізації й очікувань щодо 
нових професійних успіхів. Те, наскільки професія 
відповідає уявленням людини про ідеальну роботу та 
кар’єру, демонструє показник задоволеності роботою.

Якщо аналізувати ступінь задоволеності укра-
їнців своєю поточною роботою, то в цілому 
можна сказати, що частка критично незадо-

волених за період 2010–2018 рр. невелика, однак тих, 
хто має сумнів та кому важко відповісти, доволі бага-
то (табл. 1).

Ще однією причиною прийняття рішення змі-
нити професію є факт того, що більшості опитаних 
українців важко знайти роботу за кваліфікацією, при-
чому як із достатнім заробітком (2010 р. – 80,3% рес-
пондентів; 2012 р. – 82,9%; 2014 р. – 85,1%; 2018 р. –  
73,8%), так і не високооплачувану (2010 р. – 60,9%; 
2012 р. – 65,4%; 2014 р. – 67,7%; 2018 р. – 55,6%) [8].

Оцінюючи відповідність характеру поточної 
роботи здобутому професійно-освітньому рівню, ве-

Таблиця 1

Оцінка ступеня задоволеності українців роботою 

Відповіді респондентів
Рік

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2018

Зовсім не задоволений 6,9 8,3 10,5 7,3 4,9 5,6 3,6

Скоріше не задоволений 22,2 23,7 26,1 18,8 13,2 22,7 18,6

Важко сказати, задоволений чи ні 27,9 27,7 23,0 25,3 11,5 20,7 20,9

Скоріше задоволений 35,7 33,1 34,7 39,3 23,7 39,4 45,8

Цілком задоволений 6,8 5,1 5,0 9,2 4,6 11,4 11,1

Не відповіли 0,5 2,1 0,7 0,1 0,3 0,2 0,0

Джерело: складено за [8].

лика частка українців зазначають, що наразі не пра-
цюють (табл. 2).

Турбулентність сучасного ринку праці схиляє 
все більшу частину українців до бажання створити 
власний бізнес, приватне підприємство чи зайнятися 
фермерством, що також є ознакою потреби у профе-
сійній переорієнтації. Так, за період 2012–2018 рр. чи-
сельність респондентів, для яких «дуже важливою» 
є можливість підприємницької ініціативи, зросла з 
15,1% до 28,4%; тих, для яких «скоріше не важливо», – 
знизилася з 14,1% до 11,2%, а тих, хто раніше вагався 
з відповіддю, стало менше майже на 12% [8]. 

За даними дослідження кар’єрних переміщень 
українських спеціалістів, вагоме місце серед 
причин добровільного звільнення з роботи за-

ймають суб’єктивні фактори: з одного боку, люди 
вказують на бажання «йти вперед», «шукати себе», 
відкривати нові перспективи і т. д.; з іншого – на роз-
чарування, відчуття «застою» і непотрібності. У ряді 
випадків фахівці погоджуються на нижчу посаду й 
оплату, щоб займатися цікавою та корисною працею. 
Отже, відчуття власної реалізованості та потрібності 
є дефіцитарним мотивом, що приводить до потреби у 
професійній переорієнтації [2; 3].

На думку О. В. Симончук, під час переміщення 
від однієї професії до іншої відбувається трансфор-
мація (тобто попередня руйнація) соціально-профе-
сійної ідентичності працівника. Якщо криза профе-

Таблиця 2

Оцінка українцями відповідності характеру роботи здобутому професійно-освітньому рівню

Відповіді респондентів
Рік

2010 2013 2014 2015 2016 2018

Так 26,8 28,2 28,2 30,8 38,5 30,8

Ні 16,4 26,7 22,8 21,4 24,8 22,9

Важко відповісти 7,9 9,0 6,8 5,5 7,2 6,2

Зараз не працюю 48,7 35,4 42,0 41,8 28,5 40,1

Не відповіли 0,1 0,7 0,2 0,6 1,0 0,0

Джерело: складено за [8].
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сійної ідентичності завершується руйнацією, розпо-
чинається процес міжпрофесійної мобільності: фор-
мування мотивації і прийняття рішення про зміну 
професії. Запускається механізм вибору та засвоєння 
нових цінностей, установок, соціальних норм, ідеалів 
та форм поведінки. Людина відшукує нову привабли-
ву професійну групу і вступає до неї [11].

Усвідомивши потребу у професійній переорієн-
тації, або задля професійної допомоги у при-
йнятті рішення про зміну професії, людина 

може звернутися до Державної служби зайнятості. 
Однак на цьому етапі необхідно враховувати фактор 
її кваліфікації та можливостей служби зайнятості, 
оскільки професії, що вона пропонує, можуть не по-
вною мірою відповідати бажанням людини, оскільки 
їх перелік визначається відповідно до потреб та ви-
мог ринку праці. Часто це робітничі або низькоква-
ліфіковані професії. Тому фахівці, які обіймали ме-
неджерські посади, переживають стан безробіття як 
безвихідь і переважно самостійно опікуються своєю 
подальшою долею або звертаються до приватних 
кар’єрних консультантів. 

Як зауважують В. М. Івкін та Л. В. Галаган, осо-
бливістю безробітних менеджерів є й те, що зазвичай 
вони не повертаються до перших етапів професійного 
розвитку, у них немає необхідності проходити трива-
лий, складний і суперечливий процес переходу від од-
нієї професії до іншої. А професійна орієнтація та про-
фесійна освіта є додатковим чинником, що впливає на 
їхній психологічний стан у зв’язку з тим, що безробітні 
менеджери – це переважно дорослі люди [5]. 

Не можна розглядати переорієнтацію в дорос-
лому віці як наслідок неправильного вибору професії 
або помилки юнацького самовизначення. Так, у 2018 р.  
було проведено пілотажне дослідження на базі На-
ціонального університету «Запорізька політехніка» 
та Комунального закладу вищої освіти «Хортицька 
національна навчально-реабілітаційна академія» За-
порізької обласної ради, у якому взяли участь сту-
денти, котрі проходять професійне перенавчання. 
64,6% дорослих респондентів демонструють зрілу 
ідентичність: відчуття цінності власної особистості, 
впевненість у собі при високій внутрішній напруже-
ності й енергетиці, усвідомленні власних труднощів 
та переваг, бажанні відповідати певному ідеальному 
уявленню про себе; визначеність та завантаженість 
життя, товариськість й орієнтація на інших. У групі 
студентів, що здійснили професійну переорієнтацією, 
стан мораторію ідентичності (переживання життєвої 
кризи) має якісні відмінності – він стосується переду-
сім особистісної ідентифікації, потім професійної та, 
в останню чергу, – соціальної. Найменше піддається 
кризовим впливам соціальна ідентичність (що за-
безпечене існуванням людини у відносно чисельних 
і стабільних соціальних групах: родині, колі друзів, 
певному соціальному класі тощо. Тому зміна профе-

сійного середовища не чинить руйнівного впливу на 
ідентичність (або ж вона найшвидше відновлюється 
шляхом включення людини в нову соціальну спіль-
ноту студентів). Найбільш рухливою є особистісна 
ідентичність, яка зазнає найбільшої трансформації 
під час професійної переорієнтації. Професійна іден-
тичність постає ніби «з’єднувальною ланкою» в про-
цесах формування особистісної та соціальної іден-
тичностей [2]. 

У більш ранніх зарубіжних працях, зокрема  
В. Сінгер (V. Singer), відмічається також, що підготов-
ка безробітних менеджерів – процес більше цикліч-
ний, ніж лінійний, який може повторюватися кілька 
разів. Завершенням процесу підготовки може стати 
не лише знаходження нового робочого місця, але й 
подальша перепідготовка (навчання). Досвід робо-
ти з безробітними, які проходили перепідготовку з 
основ управлінської діяльності, дозволив В. Сінгер 
з’ясувати, що дорослі мають певні очікування сто-
совно нового для них етапу навчання, які були сфор-
мовані d минулому: наприклад, що викладач – це 
експерт, який розповість їм, що необхідно вивчити і 
як щось потрібно робити. В. Сінгер підкреслює, що 
створення підтримуючого середовища за допомогою 
методології навчання дорослих є одним із ключових 
елементів процесу перепідготовки безробітних [13].

Слід сказати, що українці, в цілому, задоволені 
рівнем своєї освіти. Так, за період 2010–2018 рр.  
зростає частка респондентів, які «скоріше за-

доволені» рівнем своєї освіти? з 28,4% до 42,9%, а тих, 
хто «повністю задоволений», стало більше майже 
на 8%. Поряд із цим, українці вважають «дуже важ-
ливим» підвищення свого освітнього рівня (інтелек-
туальний розвиток) – кількість таких респондентів 
зросла з 27,3% до 35,7% за період 2012–2018 рр. [8]. 

Вищезазначене підтверджує той факт, що до-
мінантними факторами, які зумовлюють потребу 
змінювати професію в дорослому віці, доволі часто 
виступають саме психологічні. Саме тому напрями 
забезпечення ефективності процесу професійної пе-
реорієнтації мають ґрунтуватися на інструментах, які 
б максимально враховували цю суттєву відмінність 
дорослих при прийнятті рішення про вибір професії 
від молоді, що вперше обирає фах. На нашу думку, 
роль такого інструменту може відігравати кар’єрний 
коучинг. А оскільки в переважної більшості дорос-
лого населення процес формування трудового потен-
ціалу проходить багато різних стадій, слід розмеж-
увати рівні кар’єрного коучингу за ознакою способів 
надання кваліфікованої допомоги щодо фахової пе-
реорієнтації. Відповідно до цього узагальнено модель 
кар’єрного коучингу в процесі професійної переорі-
єнтації може мати такий вигляд (рис. 2).

 Таким чином, кар’єрний коучинг може бути 
ключовим інструментом у процесі професійної пе-
реорієнтації дорослих, якщо враховуватимуться всі 
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умови відповідно до рівня та суб’єкта реалізації цих 
послуг. Слід зазначити також, що такий підхід дозво-
ляє як аналізувати потребу у професійній переорієн-
тації, так і надавати допомогу в процесі зміни профе-
сії, обираючи нову сферу діяльності.

ВИСНОВКИ
Сьогодення диктує нові динамічні умови про-

фесійного життя, і з року в рік кількість прийнятих 
українцями рішень щодо професійної переорієнтації 
зростає. Деякі дослідники розглядають чи не єдиною 
основною причиною зміни професії в дорослому віці 
неадекватний початковий професійний вибір, ніве-
люючи роль комбінації різних ринкових, соціальних 
і психологічних факторів, які не обмежуються лише 
помилковим вибором професії в підлітковому віці. 
Через таке упереджене ставлення суспільства до про-
цесу професійного самовизначення індивід, який 
через різні внутрішні та зовнішні обставини неза-
доволений своїм професійним життям, може увійти 
у кризу, жалкуючи про неправильний, як йому зда-
ється, вибір професії. Тому вкрай важливо в сучас-
них умовах розвивати кар’єрну компетентність, яка 
передбачає розуміння людиною змісту процесів по-
будови та маневрування в кар’єрі, зміни професійної 
траєкторії та її адаптивність до таких змін, а також 
усвідомлення того, що вибір професії може бути не на 
все життя, що розвиток свого трудового потенціалу є 
безкінечним процесом.

Саме професійна орієнтація має стати тим від-
правним пунктом, який має перетворитися з просто-
го статистичного показника в системну діяльність і 
має здійснюватися на всіх етапах формування люд-
ського капіталу [4].

Перспективами подальших досліджень у цьому 
напрямку є всебічний огляд можливих напрямів та 
інструментів формування кар’єрної компетентності. 
Цей процес має відбуватися паралельно із процесом 
професійного самовизначення та розпочинатися не 
пізніше за етап первинного професійного вибору. 

Таким чином, здійснюючи вибір професії в підліт-
ковому віці, людина має бути готовою до можливої 
її зміни на будь-якому життєвому та професійному 
етапі, оскільки питання професійного вибору може 
виникати протягом усього трудового життя.              
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Рис. 2. Модель кар’єрного коучингу в процесі професійної переорієнтації дорослих
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