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Украина должна стремиться быть не объектом, а субъектом интеграции, 

защищая свои интересы. Она обладает уникальным транзитным потенциалом, в 

реализации которого заинтересована не только Украина. Западная Европа 

получает доступ к ресурсоемким странам и эффективному размещению 

капитала. Страны с востока от Украины – к высоким технологиям, 

инвестициям, приобщаются к современным стереотипам хозяйственных 

отношений. Поэтому у Украины возникает шанс при определенной 

политической воле, с одной стороны встроить демократические ценности во все 

сферы жизни, модернизировать экономику, обеспечить рост социальных 

стандартов населения, с другой – не нарушать налаженную десятилетиями 

производственную кооперацию, глубоко укоренившиеся родственные и 

культурные связи, получать энергоносители по справедливой цене. Находясь в 

центре взаимообмена, кроме того, как страна-транзитер Украина получает 

громадные геополитические выгоды рентного характера.  

В создавшихся внутриполитических условиях, грозящих расколом 

Украины, выбор альтернативного характера интеграции (либо ЕС, либо ТС) не 

представляется возможным. Требуется оптимизация геополитической задачи, 

которую можно решить в формате ЕС – Украина – Россия. 
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НТУ «ХПІ» 

ВІДНОВЛЕННЯ ПРЕСТИЖНОСТІ ІНЖЕНЕРНИХ ПРОФЕСІЙ  

НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ 

На вітчизняному ринку праці взагалі та на ринку праці інженерів, 

зокрема, формується нова тенденція. Після декількох років повільно, але вірно 

став відновлюватися колишній престиж інженерних професій. Відновлення 

промисловості та пов'язаних з нею галузей самим прямим чином вплинуло на 

запити роботодавців: хорошого інженера тепер, що називається, відривають з 

руками.  

Головною причиною підвищення інтересу до молодих інженерів є їх 

кваліфікація та вміння підлаштовуватися під актуальні сучасні завдання. 

Профільні форуми просто завалені скаргами на хороших фахівців старшого і 

пенсійного віку, які при всіх своїх знаннях і уміннях вже не можуть освоювати 

нові технології проектування. Молодь не має таких проблем. Зате відсутність 

труднощів з навчанням компенсується іншими мінусами. Низький престиж 

інженерних професій, що спостерігався кілька років тому, часом приводив до 

того, що вчорашні шкільні трієчники, які не бажають йти в армію воліли 

вчитися на конструкторів, технологів, інженерів, тощо. Неважко здогадатися, 

наскільки «хорошими» фахівцями вони стануть. 
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Нинішній інженер повинен орієнтуватися у закупівлі комплектуючих, 

обліку і контролі, а також, у ряді випадків, вміти вести переговори. Крім того, 

сучасний інженер, якщо він розраховує на високу зарплату, просто зобов'язаний 

мати хороший рівень іноземної мови. Остання вимога обумовлена тим, що 

найцікавіші пропозиції по зарплаті зазвичай висуваються великими 

міжнародними компаніями. Цілком зрозуміло, що для повноцінної роботи з 

закордонними колегами молодий фахівець повинен володіти, як мінімум, 

англійською мовою. Таким чином, для влаштування на роботу з хорошою 

зарплатою нинішньому інженеру вже недостатньо просто закінчити університет 

і просто отримати диплом. 

Поточна тенденція з підвищенням попиту на інженерів поки є 

неоднозначною. Зараз рано робити якісь серйозні і далекосяжні висновки. Так, 

поки не можна сказати, як саме в цей час буде виглядати інженерний сектор 

ринку праці. Можливо, збільшення кількості претендентів на вакансії 

позначиться на пропоновані зарплати в бік їх зменшення, але не можна 

виключати і протилежне розвиток подій. 

Так чи інакше, вітчизняний ринок праці нарешті почав перебудовуватися 

відповідно з очевидними вимогами часу. Головне, щоб наявна тенденція 

збереглася і надалі не було серйозних провалів. Через проблеми останніх років 

в безлічі серйозних проектних організацій, у тому числі і оборонних, значно 

збільшився середній вік співробітників. Головною причиною цього була 

недостатня кількість молоді. Поступове підвищення середніх зарплат для 

молодих конструкторів і проектувальників цілком може збільшити приплив 

людей в галузь, що благотворно позначиться на стані промисловості. Однак для 

цього відповідальним за підбір персоналу необхідно серйозно ставитися до 

своєї справи, інакше підвищена увага до молоді не надасть бажаного ефекту. 

В цілому роботодавці задоволені якістю роботи випускників, хоча і 

висловлюють претензії до матеріально-технічної бази вузів і говорять про 

необхідність доучувати випускників. При цьому вони не відчувають бажання 

брати участь у навчанні, вкладати кошти у вищу освіту, пояснюючи це 

складністю прорахунку кінцевого результату від вкладення коштів і 

орієнтацією переважно на початкову і середню освіту. Підприємству зручніше 

взяти робітника, а потім підвищувати його кваліфікацію або навіть оплачувати 

отримання ним заочної вищої інженерної освіти, ніж інвестувати в саму 

систему вищої освіти. При цьому керівники не можуть вказати, на наявність 

заходів підтримки з боку влади, з точки зору вкладання коштів у вищу 

освіту.Ця ситуація обумовлена невисокою потребою в інженерах із розрахунку 

на одне підприємство і специфікою виробничого процесу (відсутністю 

необхідної спеціалізації в місцевому вузі). Моніторинг студентів останніх 

курсів, проведений Українським Управлінням з праці та зайнятості, показав, що 

частина студентів можуть виявитися безробітними при випуску з вузу, однак 

статистика зайнятості продемонструвала дуже низький відсоток безробітних 

серед випускників інженерних спеціальностей.  


