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УДК 378:316.4.063 

В. В. БУРЕГА, Н. С. СКОК  

ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ У ВИМІРІ СОЦІАЛЬНО-АДЕКВАТНОГО УПРАВЛІННЯ 

У статті зроблена спроба проаналізувати професійне самовизначення у вимірі соціально-адекватного управління. Професійне самовизначен-
ня розглядається як складний довготривалий процес, котрий, залежно від особистісної та соціально-політичної ситуації, може актуалізува-

тися на різних етапах життя індивіда. Взаємозв’язок професійного самовизначення та соціально-адекватного управління можна розглядати з 

позицій необхідності створення соціальних, політичних, економічних умов, а також набуття ознак соціальної адекватності контексту соціа-
льних проблем та потреб суспільства. Соціально-адекватний контекст професійного самовизначення у цілому має бути орієнтованим на 

майбутнє, адаптованим до конкретного соціального середовища, його характеристик, регіональних потреб. 

Ключові слова: самовизначення, професійне самовизначення, соціально-адекватне управління, соціально-адекватний контекст про-
фесійного самовизначення. 

В статье анализируется профессиональное самоопределение в измерении социально-адекватного управления. Отмечается, что сложная 
социально-политическая ситуация современного украинского общества усиливает неопределенность перспектив профессионального само-

определения. Профессиональное самоопределение рассматривается как многоаспектный процесс определения индивидом (социальной 

группой) места в социально-профессиональной структуре общества, а также процесс интеграции в общество. Профессиональное самоопре-
деление рассматривается как сложный длительный процесс, который, в зависимости от личностной и социально-политической ситуации, 

может актуализироваться на разных этапах жизни индивида. Самоопределения в профессиональном пространстве предполагает самостоя-

тельность, осознанный выбор, свободу в выборе, в овладении рядом социальных ролей. В тоже время профессиональное самоопределение 
должно соответствовать характеристикам адекватности социальной среде и его временным и пространственным характеристика. 

Взаимосвязь профессионального самоопределения и социально-адекватного управления можно рассматривать с позиций необходимости 

создания социальных, политических, экономических условий, а также получения признаков социальной адекватности контексту социальных 
проблем и потребностей общества. Социально-адекватный контекст профессионального самоопределения в целом должен быть ориентиро-

ван на будущее, адаптирован к конкретной социальной среды, его характеристикам, региональным потребностям. 

Ключевые слова: самоопределение, профессиональное самоопределение, социально-адекватное управление, социально-адекватный 
контекст профессионального самоопределения. 

The article analyzes professional self-determination in the measurement of socially-adequate management. It is noted that the complex socio-political 

situation of modern Ukrainian increases the uncertainty of the prospects for professional self-determination. Professional self-determination is viewed 
as a multi-faceted process of determining the individual (social group) place in the social and professional structure of society, as well as the process of 

integration into society. Professional self-determination is seen as a complex, lengthy process that, depending on the personal and socio-political 

situation, can be actualized at different stages in the life of the individual. Self-determination in the professional space presupposes independence, 
conscious choice, and freedom in choice, in the acquisition of a number of social roles. At the same time, professional self-determination must corres-

pond to the characteristics of the adequacy of the social environment and its temporal and spatial characteristics. The interrelationship between profes-

sional self-determination and socially-adequate management can be viewed from the standpoint of the need to create social, political, economic condi-
tions, as well as to obtain signs of social adequacy to the context of social problems and society’s needs. The socially-adequate context of professional 

self-determination as a whole should be oriented to the future, adapted to the specific social environment, its characteristics, regional needs. 

Keywords: self-determination, professional self-determination, socially-adequate management, socially-adequate context of professional self-
determination. 

Вступ. Сучасну соціально-політичну ситуацію 

українського суспільства можна «схарактеризувати 

словами поширеного парадоксу: єдине, що є усталено-

го є повна неусталеність у всіх сферах суспільства. Це 

стосується слабкої структурованості суспільства, роз-

митих уявлень своїх інтересів окремими групами на-

селення, політичної нестабільності» [1, с. 63]. Зачіпа-

ють вони, у тому числі, й процес професійного само-

визначення, посилюючи невизначеність його перспек-

тив. За таких умов система соціального управління 

повинна мати найважливішу якісну характеристику – 

соціальну адекватність [2, с. 6], що суттєво актуалізує 

тему нашого дослідження, оскільки без системних та 

науково обґрунтованих управлінських впливів на 

процеси професійного самовизначення з боку держа-

ви, а в майбутньому при функціонуванні відповідних 

інститутів громадянського суспільства, існуючі про-

блеми будуть тільки поглиблюватися. 
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Аналіз досліджень та літературних джерел. 
Проблеми самовизначення досліджувалися у філософ-

ській, психологічній, педагогічній науковій літературі. 

Однак у даній роботі ми звернемося до надбань вітчи-

зняних науковців ХХ- початку ХХІ ст. Професійне 

самовизначення розглядали з точки зору життєвих 

перспектив особистості (К. Абульханова-Славська), її 

життєвого шляху (Б. Ананьев, С. Рубінштейн), психо-

логічних механізмів розвитку (М. Баришевський), 

особливостей на етапі навчання у ВНЗ (А. Боднар, Н. 

Макаренко), психолого-педагогічної проблеми 

(Г. Думенко), психологічних аспектів (А. Жигулін), 

свідомого професійного самовизначення у контексті 

формування особистості майбутнього фахівця 

(О. Климова, С. Ісаєнко), психології професійного 

самовизначення (Є. Климов), професійного та особис-

тісного самовизначення (М. Пряжніков, Л. Пьянкова), 

структурного аналізу (В. Сидоренко), шляху реалізації 

активної позиції особистості (С. Овсянникова), особи-

стісного і професійного самовизначення майбутнього 

вчителя (М. Чобітько) та ін. 

У джерелах соціологічного спрямування профе-

сійне самовизначення вивчали у контексті ролі систе-

ми освіти (В. Бакіров, О. Балакірєва), якісних індика-

торів процесів самоорганізації і самовизначення (Т. 

Адам’янц), соціології освіти (Є. Баразгова, 

М. Вандишев, В. Чепак, Ф. Філіппов), соціології праці 

(Г. Дворецька, Т. Перепельчук), життєвих перспектив 

і професійного самовизначення молоді (Є. Головаха), 

особливостей соціалізації (О. Карпухін), адаптації 

(Д. Константиновський), післятрудової самореалізації 

(Т. Козлова), первинного професійного самовизначен-

ня учнів (О. Лобова), самореалізації студентської мо-

лоді (Л. Сокурянська), часових та просторових харак-

теристик (Н. Скок) та ін.  

Таким чином, можна констатувати, що у науковій лі-

тературі існує значна кількість досліджень стосовно само-

визначення, зокрема професійного, однак у соціологічній 

літературі професійне самовизначення у контексті його 

соціальної адекватності залишається малодослідженим. 

Метою даного дослідження, з врахуванням резуль-

татів проведеного нами аналізу здійснених раніше дослі-

джень та основних літературних джерел, має визначаєть-

ся вивчення процесу професійного самовизначення з 

позицій теоретичної концепції соціально-адекватного 

управління у сучасному українському суспільстві.  

Матеріали і результати дослідження. Поняття 

«самовизначення» виступає предметом наукового 

інтересу для представників багатьох галузей соціаль-

но-гуманітарного знання.  

Так, педагогічна наука визначає, самовизначення 

як центральний механізм становлення особистісної 

зрілості, що полягає в усвідомленому виборі людиною 

свого місця в системі соціальних відносин; як процес 

освоєння людиною різних соціальних ролей [3].  

Філософія формулює самовизначення як процес і 

результат вибору особистістю своєї позиції, цілей і 

засобів самоздійснення в конкретних обставинах жит-

тя; основний механізм набуття та прояву людиною 

свободи [4]; здатність робити власний вибір, вільний 

від зовнішніх впливів, а також – спроможність нації 

приймати власні політичні рішення [5].  

У психології професійне самовизначення розумі-

ють як процес розкриття індивідуальних психологічних 

характеристик особистості, у тому числі за рахунок 

самоактуалізації та ін. У цілому самовизначення розу-

міють як необхідність робити самостійний вибір люди-

ною свого життєвого шляху, цілей, цінностей, мораль-

них норм, майбутньої професії і способу життя [6].  

Поняття самовизначення розглядають також у кон-

тексті прав і свобод людини, національної самоідентифі-

кації, життєвого та професійного самовизначення та ін.  

Соціальне самовизначення розглядають як усві-

домлення людиною своєї соціальної сутності, свого 

місця в суспільстві. У широкому розумінні воно трак-

тується як процес і результат формування соціальної 

самосвідомості особи. Соціальне самовизначення 

індивіда є необхідною умовою успішної орієнтації в 

соціальній реальності, гармонійного поєднання його 

життєвих цілей з суспільними потребами.  

У соціології його розуміють як усвідомлення інди-

відом свого місця в соціальній структурі суспільства [7], 

метою якого можна вважати розширення, примноження 

соціальних зв’язків особистості з зовнішнім світом [8].  

У цілому, у науковій літературі процес самовизна-

чення, частіше, поділяють на особистісне, життєве та 

професійне (М. Пряжніков), водночас зазначаючи, що у 

сучасному суспільстві особистісне самовизначення 

переважно пов’язане с професійним. Саме це дозволяє 

визначати «сутність професійного самовизначення як 

пошук змісту і находження особистісного сенсу у тру-

довій діяльності, що обирається, якою оволодівають, 

яку вже виконують, а також – находження сенсу у са-

мому процесі самовизначення [9, с. 21].  

Поняття «професійне самовизначення» розгляда-

ють, з одного боку, як складову життєвого самовизна-

чення, «процес формування особистістю свого став-

лення до професійно-трудової сфери та спосіб її само-

реалізації через узгодження внутрішньоособистісних та 

соціально-професійних потреб» [10]. Визначається, що 

професійне самовизначення передбачає «конкретну 

діяльність, яка визначається специфічним предметом, 

умовами, засобами праці, а також специфікою міжосо-

бистісних відносин і відповідальністю за певну роботу, 

що пов’язана з самим визначенням професії як обмеже-

ного виду діяльності» [11, c. 98], тобто пов’язують 

переважно з вибором сфери професійної діяльності, 

який «охоплює весь період професійної діяльності 

особистості, починаючи від виникнення професійних 

намірів…» [12, c. 139]. У сучасному суспільстві профе-

сійна діяльність являє собою «важливу сферу самореа-

лізації особистості, вищу форму її соціальності» [13, c. 

372], котру сьогодні характеризує, з одного боку, висо-

кий рівень взаємообумовленості процесами і результа-

тами спільної діяльності людей, а з іншого – її «розчи-

нення» в індивідуалізації, що характерна для сучасного 

українського суспільства [14, с. 110–111].  

Таким чином, спираючись на аналізовану літера-

туру, під професійним самовизначенням будемо розу-

міти багатоаспектний, тривалий процес визначення 
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індивідом (соціальною групою) місця у соціально-

професійній структурі суспільства, а також процес 

інтеграції у суспільство, окремі соціальні групи [15, 

с. 425–426] та ін. Процес, що відбувається на різних 

рівнях соціальної організації суспільства, під час яко-

го соціальний суб’єкт реалізує особистісний алгоритм 

інтеграції у нього за рахунок самостійного вибору 

перспективної стратегії реалізації соціального потен-

ціалу, складовою якої є професійна діяльність. Процес 

професійного самовизначення може бути актуалізова-

ним на різних етапах життєдіяльності індивіда, зва-

жаючи на соціальні та особистісні події. 

Самовизначення у професійному просторі, з од-

ного боку, передбачає самостійність, усвідомлений 

вибір, свободу у виборі, у оволодінні низкою соціаль-

них ролей. З іншого, – воно має відповідати характе-

ристикам адекватності соціальному середовищу та 

його часово-просторовим характеристика. 

Поняття «адекватний» розуміють як цілком від-

повідний; тотожний [16, с. 20]. Адекватність має забез-

печувати відповідність управління основним характе-

ристикам системи [1, с. 120]. Якщо розглядати сучасні 

проблеми українського соціуму з позицій соціальної 

адекватності існуючої системи управління, то неминуче 

виявимо протиріччя її основ. Слід вести мову про рі-

вень суспільного розвитку, якому відповідала би панів-

на управлінська парадигма. Але завжди мірилом її аде-

кватності буде здатність до розвитку з урахуванням 

перспективи [2, с. 26–27]. Сучасна криза в Україні – 

явище широкомасштабне. Але всі його аспекти безпо-

середньо пов’язані з головним чинником – кризою 

системи управління, невмінням управляти у мінливих 

соціально-економічних умовах, неефективністю управ-

лінської системи, її соціальної неадекватністю [2, с. 7].  

Взаємозв’язок професійного самовизначення та со-

ціально-адекватного управління можна розглядати у 

двох аспектах. По-перше, мова йде про створення соціа-

льних, політичних правових, економічних умов як нас-

лідку функціонування певного зразку встановленого 

соціального порядку. Відповідні умови мають створюва-

тися в результаті реалізації системно розбудованих захо-

дів соціального управління, опосередковуючись у змісті 

професійного самовизначення. По-друге, професійне 

самовизначення має набути ознак соціальної адекватнос-

ті у контексті найактуальніших соціальних проблем, а 

також основних потреб суспільного розвитку.  

Як зазначалося, професійне самовизначення про-

цес довготривалий і може реалізовуватися у різні пе-

ріоди життєдіяльності людини. Необхідність соціаль-

но-адекватного управлінського впливу на нього розг-

лянемо на прикладі студентів-першокурсників та ви-

пускників ВНЗ.  

Спираючись на аналіз результатів досліджень 

«Соціологічний портрет студента-першокурсника», 

які проводила соціологічна науково-дослідна лабора-

торія кафедри соціології управління Донецького дер-

жавного університету управління (2009 р. N = 558; 

2010 р. N = 334; 2011р. N = 285; 2013 р. N = 496)  

можна зробити узагальнюючі висновки стосовно про-

фесійного самовизначення студентів-першокурсників 

ВНЗ. 

За результатами досліджень можна констатувати, 

що вступаючи до ВНЗ значна частина абітурієнтів не 

має чітких уявлень про майбутню професію, а її об-

рання часто має немотивований та ситуативний харак-

тер. Оскільки профорієнтаційна робота, яку здійсню-

ють представники ВНЗ, має переважно агітаційний 

характер, у вступників не формується реального уяв-

лення про реальний зміст професій. Пропоновані сус-

пільством соціальні стереотипи щодо «популярних» 

професій, а також відсутність постійного моніторингу 

ринку праці створюють химерні уявлення стосовно 

затребуваності певних спеціалістів. 

За таких умов головним джерелом знань про 

майбутню професію мають стати ВНЗ, що потребує 

від навчальних закладів, до яких вступили студенти, 

соціально-адекватного управління процесами, котрі 

впливають на професійне самовизначення. У такому 

розумінні, дослідження процесу професійного самови-

значення передбачає вивчення комплексу чинників як 

системи реальних та потенційних можливостей 

суб’єкта у середовищі, яке постійно змінюється. 

Такі висновки, практично повністю, співпадають 

з результатами отриманими в опитуваннях студентів-

першокурсників Національного технічного універси-

тету «Харківський політехнічний інститут» проведе-

них протягом 2014–2016 років ( 2014 р. N =353; 

2015 р. N =380; 2016 р. N = 391). 

Проте, в опитуваннях першокурсників НТУ 

«ХПІ» виявлено певну ієрархію мотивації професій-

ного вибору (табл. 1). 

Таблиця 1 – Мотивація професійного вибору студентів-першокурсників НТУ «ХПІ» 

№ 

з/п 
Мотивація 2014 2015 2016 

 1 Інтерес до спеціальності  45,4 56,8 68,0 

 2 Престижність спеціальності, затребуваність фахівців даного 

профілю  35,2 41,8 52,4 

 3 Відносно невеликий конкурс на дану спеціальність 18,8 15,8 14,1 

 4 Можливість навчатися за кордоном за даною спеціальністю – 27,1 27,4 

 5 Можливість професійного зростання і кар’єри 26,6 36,6 27,9 

 6 Сучасні інформаційні технології навчання 13,7 13,9 14,8 

 7 Успіхи та інтерес у школі з дисциплін близьких до спеціальності 11,3 22,1 15,9 

 8 Можливість брати участь у дослідницьких проектах – 7,9 6,6 

 9  Вибір спеціальності був випадковим 11,6 11,6 8,7 
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Аналіз професійного самовизначення студентів-

першокурсників дає можливість визначення основних 

чинників, які впливають на нього. Серед таких чинни-

ків можна зазначити: стан суспільно-політичної орга-

нізації суспільства та її сприйняття, рівень соціальної 

напруги; зміни в економічній сфері, конкуренція на 

ринку праці; рівень соціально-політичної свідомості 

та економічної активності; усвідомлення обмежених 

можливостей для самореалізації та ін. Зрозуміло, що 

всі вони існують у взаємодії і лише за таких умов 

можна говорити про створення підґрунтя для підгото-

вки майбутніх спеціалістів, які після закінчення на-

вчання будуть готові розпочати професійну діяль-

ність. Все це передбачає існування соціально-

адекватної системи управління даними процесами. 

Спираючись на результати опитувань випускни-

ків і роботодавців, проведених у рамках проекту рей-

тингу вищих навчальних закладів «Компас» у якому і 

2013 році прийняли участь 1202 випускники 2007–2012 

років з 239 вузів III–IV рівнів акредитації маємо певні 

підстави стверджувати, що за фахом працевлаштовані 

трохи більше половини (52 %) опитаних випускників, 

або ж майже дві третини (63 %) тих, хто має або мав 

постійну роботу. Близько третини молодих спеціалістів 

працюють не за фахом. Найбільша частка працевлаш-

тованих за фахом – серед юристів та фахівців у сфері 

інформаційних технологій (59 %), дещо менше – серед 

фахівців інженерно-технічних спеціальностей (55 %). 

Найменше працевлаштованих за фахом – серед еконо-

містів (46 %) та архітекторів (51 %) [17, с. 7]. 

Тобто значна частина випускників, витративши 

власні або державні кошти, постає перед необхідністю 

працювати за іншим фахом або перенавчання. Така си-

туація показує нагальну потребу суспільства у соціаль-

ному замовленні на наявність певного спектру професій, 

що необхідні соціально-орієнтованій ринковій економіці. 

Спираючись на основні критерії соціально-

адекватного управління (табл. 2) можна означити 

параметри соціально-адекватного контексту профе-

сійного самовизначення на різних рівнях [2, с. 156]. 

Таблиця 2 – Основні критерії соціально-адекватного управління 

№ з/п Критерії соціально-адекватного управління 

1 Ступінь ефективності моделі управління, яка оцінюється порівняно з іншими 

2 Ступінь орієнтованості на перспективу, майбутнє 

3 Ступінь адаптованості до функціонування в умовах конкретної соціальної системи з урахуванням її соціально-

економічного і психокультурного потенціалу, адаптованості до умов відповідної соціальної організації і до осо-

бистісної специфіки фахівця-управлінця  

4 Ступінь спрямованості управлінських впливів у площину самоорганізаційних процесів 

5 Ступінь відповідності управління ментальним характеристикам соціуму, яким управляють, з урахуванням мен-

тальних характеристик регіональних складових ментальності 

6 Ступінь відповідності управлінських зусиль за рівнями, на яких реалізується соціальна адекватність управління 

 

Соціально-адекватний контекст професійного само-

визначення у цілому має бути орієнтованим на майбутнє, 

адаптованим до конкретного соціального середовища, 

його характеристик, регіонального контексту. Він має 

передбачати урахування: на макрорівні – стану конкретної 

соціальної системи (зміни в соціальній, економічній, полі-

тичних сферах суспільства); мікрорівні – умов відповідної 

соціальної організації; особистісному – особистісної спе-

цифіки індивіда. 

Висновки. Таким, професійне самовизначення є склад-

ним довготривалим процесом, яке може відбуватися на 

різних етапах життя індивіда, залежно від особистісної 

та соціально-політичної ситуації. У такому контексті під 

професійним самовизначенням слід розуміти процес 

визначення індивідом свого місця у соціально-

професійній структурі суспільства, у ході якого соціаль-

ний суб’єкт реалізує особистісний алгоритм інтеграції у 

суспільство, професійні групи, а системне порівняння 

професійних і особистісних уявлень, а також суспільних 

цілей як алгоритм, що відображає загальні позитивні 

соціальні зв’язки. Управління процесом професійного 

самовизначення може здійснюватися як безпосередньо, 

так і опосередковано, за допомогою створення та регу-

лювання його соціально-адекватного контексту на мікро-

, макро та особистісному рівнях. Перспективи подаль-

шого дослідження бачимо у доопрацюванні критеріїв та 

розробці характеристик соціально-адекватного контекс-

ту професійного самовизначення. 
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