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У роботі розглянуто особливості кон-
струювання кар’єрних стратегій у суспіль-
ному просторі. Проаналізовано феномен 
кар’єри крізь призму актуальних суспільних 
процесів сучасного українського суспільства. 
Проблема відчуження праці розглядається 
як соціальна тенденція, що визначає вектор 
форм реалізації кар’єрних сценаріїв і страте-
гій. Досліджено трансформацію ролі праці 
в процесі формування кар’єрних стратегій 
серед української молоді та посилення тен-
денцій щодо збільшення кількості громадян, 
які розглядають діяльність у мережі Інтер-
нет як основу власної професійної реалізації. 
Акцентовано на збільшенні ролі гейміфікації 
в професійній діяльності спеціалістів різного 
профілю. Розглянуто її особливості в рам-
ках сучасних соціальних процесів, зокрема 
навчанні професій у системі вищої освіти 
та процесі адаптації до умов професій-
ної діяльності. У статті також приділено 
увагу професійній реалізації в кіберспорті 
як новому соціальному інституті, що сфор-
мувався на межі спорту та віртуальної 
індустрії розваг. Досліджується проблема 
поширення латентної зайнятості в Інтер-
неті серед підлітків та молоді і негативні її 
впливи на подальшу професійну діяльність 
молодих українців. Проаналізовано також 
вплив туристичної індустрії на відчуження 
праці та популяризацію теорії інтенсифіка-
ції праці через популяризацію чотириденного 
робочого тижня з метою збільшення кіль-
кості вивільненого часу для колективного 
та індивідуального відпочинку. Проаналізо-
вано статистичні дані, які підтверджують 
постійне зростання міжнародного турис-
тичного бізнесу, що створило окремий сег-
мент реалізації кар’єрних стратегій у сфері 
організації міжнародного та внутрішнього 
туризму. Досліджується вплив COVID-19 
на зміну кар’єрних стратегій українців та 
можливі зміни практик професійної реалізації 
в «постковідному» суспільстві. Крім того, 
розглянуті нові суспільні тенденції спожи-
вання товарів і послуг та їх вплив на сферу 
зайнятості.
Ключові слова: кар’єрні стратегії, соці-
альне конструювання, кар’єра, соціальні від-
носини, реалізація кар’єрної стратегії.

The peculiarities of constructing career strate-
gies in the public space are considered in the 
work. The phenomenon of career is analyzed 
through the prism of current social processes 
of modern Ukrainian society. The paper exam-
ines the problem of alienation of labor as a 
social trend that determines the vector of forms 
of career scenarios and strategies. The trans-
formation of the role of work in the process of 
forming career strategies among Ukrainian 
youth and the strengthening of tendencies to 
increase the number of citizens who consider 
activities on the Internet as the basis of their 
own professional realization are studied. The 
increase of the role of gamification in the pro-
fessional activity of specialists of different profile 
is investigated in the work. The peculiarities of 
gamification in the framework of modern social 
processes, in particular, training for professions 
within the system of higher education and the 
process of adaptation to the conditions of pro-
fessional activity are considered. The article 
focuses on the professional implementation of 
e-sports as a new social institution, formed on 
the border of sports and the virtual entertain-
ment industry. The paper examines the problem 
of the spread of latent employment on the Inter-
net among adolescents and young people and 
its negative effects on the further professional 
activities of young Ukrainians. The article ana-
lyzes the influence of the tourism industry on the 
alienation of labor and the popularization of the 
theory of labor intensification by popularizing 
the four-day working week in order to increase 
the amount of free time for collective and indi-
vidual recreation. The paper analyzes the statis-
tical data that confirm the steady growth of the 
international tourism business, which has cre-
ated a separate segment of the implementation 
of career strategies in the field of international 
and domestic tourism. The paper examines the 
impact of COVID-19 on the change of career 
strategies of Ukrainians and possible changes 
in the practices of professional realization in 
the “post-leading” society. The article considers 
new social trends in the consumption of goods 
and services and their impact on employment.
Key words: Career strategies, social construc-
tion, career, social relations, implementation of 
career strategy.

СУСПІЛЬСТВО ЯК СЕРЕДОВИЩЕ КОНСТРУЮВАННЯ КАР’ЄРНИХ СТРАТЕГІЙ
SOCIETY AS AN ENVIRONMENT FOR CONSTRUCTION OF CAREER STRATEGIES

СЕКЦІЯ 1  
СОЦІАЛЬНІ СТРУКТУРИ ТА СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Здійснення кар’єрних вподобань 
є похідною від суспільних процесів, які від-
буваються в межах як окремого суспільства, 
так і глобального світового співтовариства. 
У сучасному суспільстві важко успішно реалі-
зовувати власну кар’єрну стратегію, не врахо-
вуючи тенденцій суспільного розвитку. І тому 
одним із важливих елементів професійного 
розвитку особистості є визначення та враху-

вання тенденцій розвитку суспільства і окре-
мих соціальних інституцій. Суспільство є кон-
структом, що поєднує всі соціальні практики та 
інші соціальні процеси, тому планування і реа-
лізація кар’єрних стратегій відбуваються в сус-
пільному полі й суттєво залежать від суспіль-
ної кон’юнктури та інших тенденцій розвитку 
суспільних процесів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика дослідження кар’єри як соці-
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ального феномена розглядалася в роботах 
О. Балакірєвої, О. Бікли, В. Буреги, А. Гусє-
вої, Л. Буркової, Н. Грінчук, О. Кучерявого, 
В. Лозовецької, М. Лукашевич, Ж. Мала-
хової, В. Очеретяного, О. Марцинковської, 
В. Погрібної, Л. Сокурянської, В. Савєльєвої, 
Н. Шабаліної та ін. 

Мета статті – з’ясувати особливості 
суспільства як середовища конструювання 
кар’єрних стратегій. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Суспільство є складною системою 
зі своєю структурою, яка має свої статичні та 
динамічні функції. Усі елементи суспільства 
постійно трансформуються. Ці трансформації 
залежать від багатьох історичних, економічних 
та соціокультурних процесів. Кожен із соці-
альних процесів та феноменів набуває своєї 
конструкції саме в суспільстві. Тому суспіль-
ство можна сміливо назвати середовищем 
конструювання багатьох важливих соціальних 
процесів та феноменів.

Одним із соціальних феноменів більшості 
суспільств і сучасного українського зокрема 
є феномен кар’єри. Він має більш ніж сто-
річну історію і за цей час зазнав суттєвих тран-
сформації та акцентуацій у межах громад-
ської думки. У першій половині та 60–70-х рр. 
ХХ століття зазначене поняття мало позитивну 
сентенцію, оскільки асоціювалося з вдалими 
практиками професійної соціалізації особи-
стості. А от у 80–90-ті рр. ХХ століття серед 
представників робітничих спеціальностей, 
апологетів «лівацької» та «антиглобалістської» 
ідеологій поняття кар’єри стало асоціюватися 
із цілеспрямованими практиками, спрямо-
ваними на досягнення кар’єрних звершень 
та підвищення власного соціального статусу, 
оминаючи старанне та кропітке виконання 
професійних обов’язків. У цей же час у громад-
ській свідомості поширюються міфологеми 
з приводу використання латентних відносин 
із керівництвом та успішне виконання непря-
мих обов’язків у межах трудового колективу 
(організація корпоративів, участь у самоді-
яльності, гра у спортивних командах підпри-
ємства тощо). Зазначені міфологеми суттєво 
підірвали «довіру» до поняття кар’єра як об’єк-
тивного відображення професійного розвитку 
особистості, але утвердили серед широких 
мас ідею про те, що кар’єра піддається пла-
нуванню і може реалізовуватися відповідно до 
певних тактичних та стратегічних соціальних 
алгоритмів. І тому особа, маючи певні навички 
з кар’єрного планування та реалізації кар’єр-
них стратегій, може претендувати на більш 
високий рівень професійної реалізації та, як 
наслідок, отримання більш суттєвих матеріаль-
них і соціальних благ. Актуалізація зазначеної 
думки призвела до того, що виник соціальний 
запит на оволодіння навичками з кар’єрного 

планування та реалізації відповідних страте-
гій. Донині зазначені навички опановують сту-
денти провідних світових університетів та біз-
нес-шкіл для професійних управлінців [7]. 

«Кар’єрна стратегія», відповідно до уза-
гальнених означень, – це модель поведінки 
індивіда під час його руху кар’єрними схо-
дами, яка і зумовлює швидкість розвитку 
індивіда, можливість досягнення ним успіху 
в кар’єрному напрямі та особистому житті [7]. 
Слід зазначити, що зародження процесу пла-
нування кар’єри є рудиментом індустріальної 
епохи. Оскільки за феодального укладу майже 
неможливо було планувати власні кар’єрні здо-
бутки через відсутність кар’єрного різнома-
ніття, а там, де воно і наявне, не було високого 
рівня диференціації за рівнем доходів і люди 
вибирали справу свого життя або здебільшого 
займалися «родинною» справою для того, щоб 
заробити на підтримання власних фізіологіч-
них потреб та добробуту своєї родини. 

«Поняття „кар’єра” є одним із наріжних 
понять сучасного трудового процесу, оскільки 
символізує трудовий шлях індивіда в розрізі 
основних трудових успіхів та невдач» [8]. Тру-
довий процес продовжує відігравати значну 
роль у житті більшості громадян, хоча з пли-
ном часу значення трудових процесів зни-
жується за рахунок того, що нині кількість 
працевлаштованих людей майже у всіх краї-
нах світу зменшується. Зазначена тенденція 
є стійкою через дві важливі соціальні тенден-
ції: 1) масове витіснення робочої сили з ринку 
праці технологіями з використанням штучного 
інтелекту та 2) високий рівень на ринку праці 
через значний рівень конкуренції, спричиненої 
збільшенням фізичної кількості претендентів 
на робочі місця. Зазначені проблеми призво-
дять до знецінення праці як важливого еле-
менту способу життя. На думку А. Фесенка, 
зазначена проблема має і соціокультурні під-
валини, які базуються на втраті молоді тради-
ційних індивідуальних і суспільних цінностей 
під впливом «культу споживання» [12]. Хоча 
часто дослідники проблеми знецінення праці 
акцентують на молоді, але зазначений про-
цес є актуальним і для інших категорій насе-
лення незалежно від віку та статі. Здебіль-
шого справа в тому, що останні півстоліття 
дійсно виник соціальний запит на комфортне 
життя, оминаючи будь-які форми праці, або 
на суттєве полегшення праці через відсутність 
фізичної праці та зменшення фізичного часу, 
який особа має проводити на робочому місці. 
Побічно цей процес стимулювала і культура 
якісного відпочинку через туризм. Ще 30 років 
тому відпочинок за кордоном для більшості 
українців сприймався далекою та нездійснен-
ною мрією. Нині ж він став буденністю і сприяє 
бажанню значної кількості населення збільшу-
вати кількість часу, відведеного на відпочинок. 
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У такому разі ми наводимо приклад відпочинку 
як нового суспільного балансу в межах соці-
альної системи «праця-відпочинок», яка ще 
недавно в європейських країнах та країнах 
американського континенту мала векторну 
спрямованість у сторону праці з необхідним 
відпочинком із метою відновлення фізичних та 
психічних сил для подальшої праці на підпри-
ємстві чи у власній підприємницькій справі. 
Еволюція в цій соціальній системі останні кілька 
десятиліть зводилась до зростання кількості 
часу, проведеного безпосередньо з родиною. 
Цьому сприяв соціокультурний наратив, візу-
алізований у популярній художній літературі, 
драматургії, телесеріалах тощо. Економічною 
передумовою зазначених соціально-еконо-
мічних тенденцій став розвиток туристичної 
індустрії, який схилив шальки терезів у сис-
темі «праця-відпочинок» у бік відпочинку. Як 
зазначають російські дослідниці Е. Чилова та 
І. Темкіна, в період з 1950 по 2005 рр. кіль-
кість осіб, що здійснили міжнародні туристичні 
подорожі, збільшилась у понад 33 рази, а кіль-
кість коштів, отриманих світовою туристичною 
індустрією в цей же період часу, зросла більше 
ніж у 350 разів [13, с. 88]. Тобто нині сфера 
організації дозвілля та туристична індустрія 
як один з її різновидів не тільки впливають на 
формування кар’єрних стратегій, а й пере-
творилися на сферу для їх активного втілення 
в життя. Саме тому туристичні факультети та 
освітні програми дуже популярні серед абіту-
рієнтів у різних країнах світу і Україні зокрема. 
І навіть коли туристична галузь зазнала суттє-
вого занепаду під час активної фази пандемії 
коронавірусу (світовий туризм занепав), попит 
на опанування туристичних професій серед 
молоді не знизився. Головна причина цього 
полягає в тому, що більшість сучасної молоді 
пройшла основні етапи своєї соціалізації за 
часів розквіту туристичної галузі і їм важко 
усвідомити можливість скорочення перспек-
тив туристичної галузі. Хоча з раціонального 
погляду вони б могли засумніватися в перспек-
тивах реалізації кар’єрної стратегії в туристич-
ній галузі через те, що наступні кілька років 
однозначно не будуть успішними для галузі, 
а в разі успішного подолання соціально-еконо-
мічних наслідків пандемії COVID-19 туристична 
індустрія, як і інші сектори індустрії розваг, 
зазнає суттєвих трансформацій, що з високою 
вірогідністю призведе до зменшення кількості 
співробітників, задіяних у цій сфері. У цьому 
конкретному випадку ми можемо спостерігати 
прояв соціальної тяглості, підкріпленої рутин-
ними структурами суспільства споживання 
туристичних послуг як одного з елементів 
насиченого та успішного життя. 

Індустрія розваг та відпочинку відіграла 
значну роль у трансформації сприйняття 
ролі праці в кар’єрних досягненнях сучасної 

молоді, але й існують і інші механізми, крім 
індустрії відпочинку, які сприяють витісненню 
праці як необхідної соціальної складової сус-
пільного буття, що позначається на стилі життя 
конкретної особи. Одним з інструментів праг-
нення збалансувати процес реалізації успішної 
кар’єри, отримуючи значні кошти та в цей же 
час маючи час для якісного відпочинку, є збіль-
шення інтенсифікації праці і як наслідок – 
зменшення фізичної присутності на робочому 
місці. Наприклад, у 2017 році було заявлено 
про пілотний проєкт чотириденного робочого 
тижня в Іспанії [9]. Про експерименти в цій 
сфері активно замислюються і в інших країнах 
світу. Варіацією цього методу інтенсифікації 
роботи є і зменшення робочого дня до 7 годин. 
Нині здебільшого проводяться дослідження 
серед працівників та роботодавців. Карантинні 
заходи з протидії COVID-19 показали, що спо-
собом інтенсифікації праці може стати дистан-
ційна форма роботи, коли працівники можуть 
фізично не перебувати на власному робо-
чому місці. Готовність до зменшення робочого 
тижня вже висловили і українські працедавці, 
про що йдеться в опитуванні, яке провів сайт 
із пошуку роботи Jooble в липні 2021 року. За 
його результатами, «понад 71% українських 
роботодавців готові перейти на чотириденний 
робочий тиждень» [10]. Тобто результати свід-
чать про те, що українські роботодавці перебу-
вають у тренді європейських тенденцій із при-
воду скорочення робочого тижня. Крім того, 
зазначений приклад підтверджує, що розвиток 
кар’єрних стратегій відбувається відповідно 
до тенденцій розвитку суспільства. У такому 
разі необхідність зменшення годин чи днів 
безпосереднього перебування на робочому 
місці зумовлена як тенденцією до соціального 
запиту на дозвіллєві практики, так і перекла-
данням значного масиву ручної та аналітичної 
праці на роботизовану й інформаційні техноло-
гії. Відповідно, кар’єрна стратегія особистості 
може формуватися лише з урахуванням зазна-
ченого тренду на ринку праці. Хоча в рамках 
окремих секторів економіки буде залишатися 
попит на співробітників, що працюють не тільки 
по п’ять, а навіть по шість робочих днів, біль-
шість молодих осіб, які тільки починають влас-
ний трудовий шлях, будуть орієнтуватися на 
роботу з високим рівнем інтенсивності праці, 
але за обмежений час із великими проміжками 
часу для відпочинку. Водночас значну кількість 
роботи за великі проміжки часу з нетрива-
лим відпочинком виконуватимуть працівники 
віком за 35–40 років, трудова соціалізація 
яких включала в себе невисокий рівень інтен-
сивності праці. Зазначені особи прив’язані до 
місця роботи, оскільки мають розмірений тру-
довий процес, який включає годинну перерву 
на прийом їжі, спілкування з колегами дорогою 
на роботу та після завершення роботи тощо. 
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Зазначеним особам важко буде переналаш-
туватися на нові особливості формування та 
реалізації кар’єрних стратегій. 

Як ми вже з’ясували, тенденції суспіль-
ного розвитку та популярні соціальні прак-
тики активно впливають на кар’єрні стратегії 
молоді та представників інших верств насе-
лення. Однією з таких тенденцій є гейміфіка-
ція соціальних процесів. «Гейміфікація (ігро-
фікація) – це застосування ігрових практик 
і елементів у сферах, не пов’язаних із грою: на 
роботі, в освіті тощо» [4]. Популярність зазна-
ченого соціального феномена полягає в тому, 
що ігри активно використовувалися та вико-
ристовуються у виховній та навчальній діяль-
ності. Ігровий досвід активно досліджувався 
соціологами, психологами та представниками 
інших соціальних наук і навіть можна виділити 
соціологічну школу, що базується на теорії 
ігор. Особливе місце в теорії ігор можна відве-
сти теорії ігор Й. Гейзинги, що запропонував 
теорію про «людину, що грає» [14]. У рамках 
класичної соціологічної теорії ігор дослідник 
описав життя людини як певну сукупність інди-
відуальних та соціальних ігор. Згідно із цим 
підходом ігри дають змогу людині соціалізува-
тися до правил гри та типових сценаріїв ігор, 
які дадуть її можливість максимально реалізу-
ватися в межах професії та суспільства зага-
лом. Сутність психологічного підходу до ігрової 
теорії відображена в роботі Е. Берна «Ігри, в які 
грають люди» [1]. У зазначеній роботі однією 
з головних є ідея про можливість опанування 
механізму нав’язування правил гри іншим учас-
никам соціальних взаємовідносин. За умови 
успішного оволодіння зазначеними практиками 
особа може підвищити рівень соціальної успіш-
ності, зокрема в професійній кар’єрі. Сучасна 
практика гейміфікації дещо відрізняється від 
зазначених прикладів. Її основу заклали відео-
ігри 80-х рр. ХХ століття. Саме в цей час у США 
та Японії стали масово поширюватися ігрові 
автомати, які стали однією з найпопулярніших 
форм проведення дозвілля серед молоді [3]. 
У подальшому цей вид дозвілля тільки наби-
рав популярності через ігрові приставки, пер-
сональні комп’ютери, ігрові консолі, мобільні 
телефони тощо. Комп’ютерні ігри актуалізу-
вали змагальність у межах дозвіллєвих прак-
тик, що спровокувало запит на неї в інших фор-
мах дозвілля на початку ХХІ століття і призвело 
до нескінченної боротьби між підлітками в чис-
ленних талант-шоу. Нині дедалі більше педаго-
гів та програмістів розглядають гейміфікацію 
як освітню технологію, що дасть можливість 
опанувати навички, необхідні саме в ХХІ столітті 
[2]. Зазначена концепція підвищує роль ігор 
у суспільних практиках, інституціоналізуючи їх 
в освіті та інших важливих соціальних практи-
ках. Тому нині молодь почала активно розгля-
дати комп’ютерні та мобільні ігри як сферу реа-

лізації власних кар’єрних стратегій [4]. Головні 
форми реалізації в цій сфері в основному зосе-
реджені в здійсненні себе як успішного гравця 
чи участі в кіберспортивній команді і подальшій 
монетизації цього процесу через призові кошти 
з кіберспортивних турнірів та продажу геймер-
ського приладдя та спеціалізованого контенту 
[5]. Зазначені форми діяльності до нині біль-
шістю населення сприймаються як певні еле-
менти розваг, але для молоді та активних учас-
ників зазначеного процесу, які становлять інші 
вікові групи, це вже давно елементи кар’єрної 
стратегії та активного заробітку. Сьогодні зга-
дані практики перебувають у процесі інститу-
ціоналізації і мають перспективи в недалекому 
майбутньому зайняти місце однієї з найпоши-
реніших кар’єрних практик як серед молоді, 
так і представників інших вікових категорій. 
Зазначена практика має гендерну акцентуацію 
в сторону чоловіків, оскільки здебільшого саме 
вони історично мали більшу схильність до ігор. 
Крім того, це пов’язано і з тим, що жінки мали 
певні перестороги участі в геймінгових прак-
тиках через відсутність соціального запиту. 
У рамках перманентної жіночої емансипації 
жінки опановують все нові суспільні практики, 
серед яких і комп’ютерні, й мобільні ігри. Тому 
можна спрогнозувати стійке зростання кілько-
сті дівчат та жінок, що в майбутньому буду заді-
яні у фаховій діяльності, пов’язаній із геймінго-
вими практиками. Водночас не слід забувати, 
що нині в усьому світі геймінгові технології 
активно залучаються в різноманітні освітні сис-
теми, зокрема до функціонування в закладах 
вищої освіти та адаптації нових співробітників 
до нового місця роботи. 

Однією з важливих тенденцій у сфері фор-
мування кар’єрних стратегій є перенесення 
акцентуації з престижності спеціальності до 
оплати праці. У середині ХХ століття престиж-
ність спеціальності визначалася інноваційні-
стю фаху, що дозволяв людині відчувати власну 
приналежність до науково-технічного процесу. 
І тому престижними в усьому індустріальному 
світі були спеціальності інженера, технолога, 
хіміка, фармацевта тощо. У другій половині 
ХХ століття та на початку ХХІ століть одним із 
головних факторів вибору тієї чи іншої спеці-
альності стала матеріальна складова частина 
спеціальності. Тобто молодь, яка формувала 
свої перші професійні кроки, акцентувала 
свою увагу на спеціальностях, які могли забез-
печити їй достатній матеріальний рівень. Саме 
цей процес і зумовив стійкий попит на еконо-
мічні, управлінські та правові спеціальності. 
Як ми вже зазначали в прикладах кар’єрних 
стратегій, що реалізуються в системі геймінгу, 
сучасній молоді не так важлива професійна 
реалізація, як матеріальні та соціальні блага, 
що передбачаються в разі вдалого виконання 
завдань роботодавців. Саме зазначений 
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фактор і сприяє тому, що вона не цурається 
брати участь у кримінальних формах заробіт-
ків у формі інтим-моделей та поширення нар-
котичних засобів та їх реклами через мережу 
Інтернет. Зазначені форми заробітку є девіа-
ціями, що сформувалися в процесі поширення 
Інтернету та прилаштування традиційних форм 
криміналу в мережі. Тому слід усвідомити, що 
інформаційне суспільство, крім нових форм 
професійної реалізації, дає значні можливості 
для реалізації в кримінальних видах діяльності. 
Сьогодення вимагає від шкіл, закладів вищої 
освіти та громадських організацій, що органі-
зовують освітні, культурні та дозвіллєві заходи, 
займатися профілактикою зазначених девіацій 
у сфері економічної діяльності молоді. Якщо не 
займатися профілактикою зазначених девіа-
цій, то до них буде залучена значна кількість 
молоді, що в результаті призведе до висо-
кого ступеню толерування практик економіч-
ної девіації. Відповідно, вони перейдуть у стан 
прийнятної поведінки і суспільству доведеться 
розглядати їх як прийнятні, що спричинить їх 
легалізацію.

Процес трансформації трудових практик 
у сучасному українському суспільстві призвів 
до того, що сформувалися практики нефор-
мальної та латентної зайнятості через залу-
чення молоді до форм роботи у сфері інфор-
маційних послуг, сільського господарства, 
роздрібної торгівлі на вуличних ятках та кіо-
сках, підтримки функціонування мобільних 
застосунків, тестування електронних ресур-
сів, поширення реклами б’ютісектора тощо. 
Зазначені практики часто випереджають 
чинне законодавство, особливо ця проблема 
набула актуальності в рамках інформацій-
ного суспільства, коли створюють нові види 
діяльності як в інформаційному секторі, так 
і у сфері некваліфікованої діяльності. Як при-
клад можна навести зростання зайнятості 
у сфері доставки їжі та інших товарів протя-
гом 2020 року [6]. Хоча зазначене зростання 
пов’язане більшою мірою з карантинними 
обмеженнями, які охопили як Україну, так і інші 
країни Європи, але вони актуалізували новий 
спосіб життя, для якого є характерним низький 
рівень традиційних форм комунікації та мак-
симально обережне контактування з іншими 
особистими речами. Тому зазначена сфера 
і стала «драйвером» «ковідного» та «постковід-
ного» світу. Сьогодні існує висока вірогідність 
того, що навіть із відновленням більшості соці-
альних практик «доковідного» періоду види 
діяльності, спрямовані на реалізацію товарів 
через доставку в офіси та додому, залишаться 
актуальними. 

Важливим аспектом подальшого впливу 
суспільства на процес формування кар’єрних 
стратегій є структура суспільства. У суспільстві, 
де значну роль відіграє середній клас, є висока 

вірогідність бажання молоді та представників 
інших класових структур бути причетним саме 
до цієї соціальної структури. З високою ймовір-
ністю особи, що претендують на підвищення 
свого соціального статусу, прагнутимуть вести 
економічну і професійну діяльність задля того, 
щоб бути представниками середнього класу. 
Відповідно, в індустріальному суспільстві най-
активніші представники суспільства та молодь 
прагнуть до того, щоб зробити кар’єру інже-
нера чи управлінця на промисловому підпри-
ємстві або фабриці. Так само і в рамках постін-
дустріального суспільства активна більшість 
із великою вірогідністю буде робити кар’єру 
в інформаційному або IT-секторі. Крім домі-
нантної компоненти суспільної структури, на 
вибір тієї чи іншої кар’єрної стратегії можуть 
впливати локальні суспільні події. Здебільшого 
йдеться про тиражування історії успіхів відомих 
людей у медіа. Зазначені історії успіхів знахо-
дять відгук в окремих представників молоді чи 
людей середнього віку, і вони можуть відкори-
гувати власну кар’єрну стратегію з їх врахуван-
ням. Зворотним боком впливу історій успіху 
конкретних людей є формування кар’єрних 
стратегій під впливом історії успішної латент-
ної економічної діяльності з елементами пору-
шення закону. І тому кількість подібних випад-
ків збільшується в арифметичній прогресії. 

Традиційно вважають, що суттєву роль 
у формуванні кар’єрних стратегій відіграє дер-
жава. У часи державної монополії на засоби 
масової інформації, яка спостерігалася на 
зорі індустріального суспільства, цей вплив 
був суттєвим і держава таким чином регулю-
вала потребу в спеціалістах у стратегічних 
сферах економіки. За радянських часів дер-
жава через засоби масової інформації та інші 
комунікативні механізми навіть романтизувала 
можливість реалізації кар’єрних сценаріїв на 
будівництві Байкало-Амурської магістралі та 
інших об’єктів освоєння північних територій та 
казахських степів. Зазначені практики ніколи 
не застосовувалися в сучасній українській 
історії, хоча нині вони необхідні для збалансу-
вання трудових ресурсів не тільки в розрізі прі-
оритетних секторів для української економіки, 
а й окремих територій. 

Висновки і перспективи подальших 
розвідок. Формування та реалізація кар’єр-
них стратегій є соціальним феноменом, що 
має взаємозв’язок із важливими соціальними 
процесами, які є актуальними для сучасного 
суспільства. Суспільство виступає в ролі май-
данчика, де формуються кар’єрні стратегії. 
Зазначений процес відбувається через фор-
мування поля соціальних практик, на які є соці-
альний запит, і вони можуть приносити особі 
матеріальний зиск або сприяти підвищенню 
її соціального статусу. Тенденції розвитку 
суспільства мають суттєвий вплив на форму-
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вання і реалізацію кар’єрних стратегій через 
те, що вони формують порядок денний акту-
альних сфер професійної реалізації. У рам-
ках індустріального та постіндустріального 
суспільств на формування кар’єрних стратегій 
значно впливають засоби масової інформації 
і соціальні мережі, які продукують відповід-
ний рекламний та пропагандистський контент 
через історії конкретних осіб, яким вдалося 
реалізувати той чи інший кар’єрний сценарій. 
Одна з головних тенденцій формування та 
реалізації кар’єрних стратегій сьогодні в Укра-
їні полягає в віртуалізації та гейміфікації видів 
діяльності, які сучасна молодь розглядає як 
важливі елементи власної кар’єрної стратегії. 
Часто подібні види діяльності, які на практиці 
реалізує молодь, мають елементи девіацій 
та криміналу. Тому на соціальних працівників 
та представників інших спеціальностей, які 
займаються вихованням підростаючого поко-
ління, покладається додаткова відповідаль-
ність відносно профілактики зазначених форм 
зайнятості. Водночас, маючи можливість 
впливу на формування та реалізацію кар’єрних 
стратегій, українська держава не використо-
вує для збалансування трудових ресурсів на 
території Донбасу, Полісся та Слобожанщини. 
Проблема вивчення кар’єрних стратегій є акту-
альною для кращого розуміння перспектив 
розвитку української економіки та всього укра-
їнського суспільства, тому подальші дослідже-
ння в цій сфері є актуальними і необхідними, 
зокрема, для розвитку української соціологіч-
ної науки. Суспільство виступає в ролі поля, 
в межах якого формуються та реалізовуються 
кар’єрні стратегії українців, з огляду на основні 
тенденції, що спостерігаються в рамках взає-
модії між соціальними інституціями, які є осно-
вою структури суспільства. Тому дослідження 
тенденцій соціальної динаміки, яка впливає 
на зміну пріоритетів у формуванні та реаліза-
ції кар’єрних стратегій і сценаріїв, мають від-
буватися регулярно і, можливо, навіть у фор-
маті моніторингу як на національному рівні, так 
і в межах досліджень регіонального масштабу. 
Одним із варіантів використання результатів 
емпіричних соціологічних досліджень у сфері 
реалізації кар’єрних стратегій є формування 
державних стратегій у галузі відновлення та 
розподілення трудових ресурсів. 
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