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SOFT ТА HARD SKILLS НА РИНКУ ПРАЦІ: СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ 

 
В статті розглянуті поняття «soft skills» та «hard skills» та їх 

значення у формуванні конкурентоспроможного на ринку праці фахівця. 
На основі аналізу праць вітчизняних та зарубіжних науковців виявлені й 
охарактеризовані основні підходи до визначення суті «м’яких» і 
«твердих» навичок. Подано результати дослідження складових soft skills 
за різними авторськими моделями. Розглянуто можливості 
працевлаштування в залежності від наявних «м’яких» і «твердих» 
навичок. 

Ключові слова: soft skills; hard skills; навички; компетентність; ринок 
праці. 

 

Постановка проблеми. Аналітики різних країн світу сходяться 
на думці, що до 2025 року люди і роботи порівну розділять між собою 
виконання трудових функцій [1]. Відтак, щоб залишатися 
конкурентоздатними на ринку праці працівникам недостатньо буде 
мати профільну освіту і досвід роботи в певній сфері, також їм 
необхідні будуть додаткові знання і вміння, які не під силу повторити 
або доручити роботу чи комп’ютерній програмі. Саме такі вміння 
прийнято відносити до soft skills («м’яких»/гнучких навичок), а 
необхідність їх розвитку останнім часом обговорюється все більше і 
більше. 

Настав той час, коли професійні знання і досвід не так 
цінуються роботодавцями, якщо вони не підкріплені розвиненими 
м’якими навичками. Згідно з дослідженням, проведеним компанією 
Wonderlic, 93% опитаних роботодавців відзначили, що наявність soft 
skills у кандидата є важливим фактором при прийнятті рішення про 
його працевлаштування [2]. Work.ua провів власне опитування і 
виявилося, що більше половини роботодавців (56%) воліли б взяти 
на роботу шукача з невеликим досвідом, але стійким бажанням 
розвиватися і йти вперед, а не професіонала, який вже досяг усіх 
мислимих кар’єрних висот [3]. Схожі результати показало 
дослідження соцмережі LinkedIn – 57% роботодавців цінують м’які 
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навички більше, ніж професійні [1]. Особливо цінуються працівники, 
які легко і без опору адаптуються до змін, швидко освоюють нові 
технології, помічають корисні тренди раніше за інших та пропонують 
застосовувати їх в роботі. 

Аналіз останніх досліджень. У сучасній науці та управлінській 
практиці, питання дослідження категорій навичок та попиту на них є 
достатньо поширеним та актуальним. Дослідження hard і soft skills 
переважно виконується за двома основними напрямками, а саме: у 
контексті формування освітніх програм освітніх закладів і в частині 
формування системи професійних навиків, які відповідають 
завданням бізнесу. Авторами публікацій щодо hard і soft skills є як 
закордонні (Т. Гарднер [4], А. Дубрін [5], Й. Леггатт [6], Г. Мітчелл [7], 
Г. Пааянен [8], Т. Парсонс [9], К. Рана [10], М. Рао [11], М. Роблес [12], 
Т. Тарп [13], А. Шеху Локай, В. Міфтарі, В. Хайдарі [14], М. Хансен [15], 
Дж. Хекман, Т. Каутц [16], Ю. Портланд [17], В. Шіпілов [18],  
О. Сосницька [19], Д. Татаурщикова [20], О. Чуланова, А. Ивонина,  
Ю. Давлетшина [21] та ін.), так і вітчизняні дослідники (О. Біляковська 
[22], С. Гальцова [23], О. Глазунова, Т. Волошина, В. Корольчук [24],  
В. Давидова [25], Ю. Дроздова, О. Дубініна [26], С. Король, А. Клочко 
[27], С. Наход [28] та ін.). 

Надзвичайно важливо в період перебування молодих людей в 
закладах освіти забезпечити розвиток їх м’яких/гнучких навичок, що 
дозволить їм бути конкурентоспроможними на ринку праці. В останні 
роки саме такі процеси стають предметом наукового аналізу окремих 
вчених, зокрема: Н. Длугунович [29], К. Коваль [30] – вивчають 
проблему формування в студентів професійних закладів освіти 
Украıн̈и «soft skills» шляхом ıх̈ньоı ̈ участі в гуртках, спілках, 
громадських об’єднаннях, наукових товариствах, студентському 
самоврядуванні; І. Ткачук, Н. Сосновенко [31] – розкривають роль 
тренінговоı ̈ програми «Шлях до порозуміння» у формуванні в 
студенттської молоді навичок ефективноı ̈ комунікаціı,̈ медіаціı,̈ 
конструктивного вирішення конфліктів; О. Жукова [32] – досліджує 
формування «м’яких навичок» у студентів гуманітарних й 
природничих спеціальностей в процесі навчання; Н. Васиньова [33] – 
досліджує вплив використання «саsе studу» в освітньому процесі 
закладів вищої, а О. Друганова [34] – роль дисциплін вільного вибору 
у формувані «м’яких» навичок студентів тощо. 

Існують й певні національні доробки щодо оцінки попиту 
сучасного бізнесу на навички, про це свідчать проведені спільні 
дослідження вітчизняних і закордонних науковців у рамках 
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міжнародних проектів Світового Банку та USAID, авторами яких 
стали Х. Дель Карпіо, О. Купець, Н. Мюллер, А. Олефір [35] та ін. Із 
цього питання щорічно також проводяться круглі столи, конференції, 
міжвузівські науково-методичні семінари як на регіональному, так і 
загальноукраїнському та міжнародному рівнях.  

Водночас, існуючі напрацювання не повною мірою розкривають 
сутність та ключові компоненти  «м’яких» і «твердих» навичок, 
особливості їх діагностики та способи корекції до затребуваного на 
ринку праці рівні. 

Постановка завдання. З огляду на вище зазначене, метою 
даної роботи є дослідження сутності hard і soft skills та їх значення 
для становлення конкурентоспроможного професіонала на ринку 
праці. 

Виклад основного матеріалу. Питання «На яких навичках 
працівників і службовців слід наголошувати?» досить давно стоїть як 
перед роботодавцями, так і тими, хто прагне здобути привабливі 
вакансії на ринку праці. Перші масштабні дослідження за цією темою 
проведено у 1959 р. в американській армії. Встановлено, що під час 
підготовки військовослужбовців важливими є як професійні, так і 
універсальні навички солдатів. Причому перші переважно були 
необхідні для роботи з технікою, а інші – з людьми та паперами [36]. 
Тоді К. Коммеріль виділив три категорії навичок: технічні, людські 
(або соціальні), концептуальні [37], а М. Рао замінив перші дві на soft 
skills (м’які/гнучкі навички) і hard skills (тверді навички) [11]. 

М. Далайя, C. Ішакддін, М. Гададж і Г. Хатт так характеризують 
кожну з груп навичок: soft skills – це міжособистісні, психологічні, 
саморекламні та нетехнічні якості будь-якого працівника, тоді як 
hard skills – це нові інструменти чи засоби та професійні знання [38]. 
Таке визначення підкреслює взаємозв’язок між інструментом або 
методом виконання певних професійних завдань з особистістю, яка 
його використовує для досягнення конкретної мети.  

Hard skills (англ. – «тверді навички») – це професійні навички, 
основою яких є відповідні знання. Такі навички можна не тільки 
продемонструвати, а й виміряти. До них відносять: професійні 
знання, використання комп’ютерних програм, володіння іноземною 
мовою та ін.  

В табл. 1 наведено авторські трактування hard skills. 
Відштовхуючись від наведених визначень, можна зробити висновок, 
що hard skills – це здатність виконувати певні завдання; технічні 
навички, які можна продемонструвати наочно; навички, що 
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безпосередньо пов’язані з тією діяльністю, якою на даний момент 
займається людина. Наприклад, якщо співробітник – програміст, то 
для нього hard skills – це все те, що пов’язано з програмуванням, а 
якщо людина працює на заводі, то hard skills навички – це його 
технічна діяльність, тобто це унікальні навички, які притаманні 
певній категорії професій. Людина згодом доводить свої дії до 
автоматизму, діючи за певним, вже знайомим шаблоном. Таким 
чином, це ті навички, які роблять людину професіоналом у своїй 
діяльності і які можна без проблем продемонструвати керівництву 
[39]. 

Таблиця 1  
Контент-аналіз дефініції «hard skills» 

Автор  Визначення  

В. Давидова [25] це все навички, які пов’язані безпосередньо з ремеслом і тією 
діяльністю, якою займається людина 

А. DuBrin [5] це будь-які навички, пов’язані з конкретним завданням або 
ситуацією, що включають розуміння і знання конкретної 
діяльності 

І. Канардов  це технічні навички, пов’язані з виконуваною діяльністю в 
області формалізованих технологій: діловодство, логістика, 
метод сліпого друку, керування автомобілем, програмування  

А. Клюковська 
  

це навички в області формалізованих технологій (фінанси, 
аудит, логістика, маркетинг і т.д.) 

Ю. Портланд [17] це знання і вміння, які безпосередньо потрібні вам для роботи 
в компанії і безпосередньо відповідають її діяльності 

Д.Татаурщикова 
[20]  

це навички, пов’язані з технікою виконання, які можна наочно 
продемонструвати 

 
Однозначними перевагами професійних і технічних навичок є:  
� універсальність застосування. Загальні вимоги до 

професійних навичок суттєво не залежать від середовища (компанії, 
колективу, корпоративної культури), в якому працює фахівець. 
Наприклад, метод бухгалтерського обліку та міжнародні стандарти 
фінансової звітності будуть однакові у будь-якій компанії;  

� легко перевіряються (за допомогою короткого іспиту, 
атестації або професійно орієнтованих тестів). Так, проведення 
попереднього тестування дає змогу визначити і запросити на очну 
співбесіду краще підготовлених і компетентних кандидатів. 
Наприклад, професійний бухгалтер з легкістю надасть відповідь на 
питання щодо документального оформлення операцій, методики 
обліку та складання фінансових звітів;  

� підтверджуються сертифікатами. Якщо фахівець розвивався 
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і відвідував курси підвищення кваліфікації, у нього, як правило, є 
відповідні сертифікати та дипломи, які підтверджують отримані hard 
skills. Такі сертифікати, наприклад, від ACCA, CAP та CIPA, свідчать 
про більш високий професійний рівень бухгалтера [27].  

Протилежним до наведеного є кластер «soft skills» (англ. – 
«м’які навички»). Дане поняття починає вживатися у наукових 
роботах ще з 90-і рр. ХХ століття. Одними з перших до нього 
звертаються американські та німецькі фахівці в галузі управління, 
пізніше воно з’являється в працях представників бізнесу і освіти.  

Оксфордський словник визначає «soft skills», як особисті якості 
людини, які роблять взаємодію з іншими людьми більш ефективною і 
гармонійною [19]. В іншомовних джерелах «soft skills» трактуються 
як «бажані якості для певних форм зайнятості, що не залежать від 
набутих знань та, наприклад, включають здоровий глузд, здатність 
мати справу з людьми і позитивне гнучке ставлення в процесі 
робочих та позаробочих ситуацій тощо» («The Collins English 
Dictionary»). Зазначимо, що досліджуване поняття «soft skills», за 
даними онлайн-платформи Investopedia, вживається фахівцями з 
психологіı ̈ та соціологіı ̈ «для опису рівня та складових емоційного 
інтелекту (EQ – «Emotional Intelligence Quotient») на противагу 
звичному коефіцієнту інтелекту (IQ – «Intelligence Quotient»)» [34]. 

Дослідники розглядають визначення поняття «soft skills» через 
призму свого сприйняття і сферу наукових інтересів, однак 
практично всі визначення пов’язані між собою, а деякі з них тісно 
переплітаються (табл. 2). 

Таблиця 2 
Контент-аналіз дефініції «soft skills» 

Автор Визначення 
1 2 

M. Robles [12] це особисті якості, особливості, таланти або рівень захоплення 
професійною діяльністю, які відрізняють дану особистість від 
інших людей зі схожими вміннями і компетентністю. 

G. Paajanen 
[8] 

це риси характеру, що поліпшують здатність людини взаємодіяти 
з іншими людьми працездатність і перспективи кар’єрного росту. 

К. Rana [10] це соціологічний термін, що відноситься до коефіцієнта 
емоційного інтелекту людини; набір рис особистості, соціальні 
навички, комунікативні здібності, особисті звички, 
дружелюбність і оптимізм. 

T. Tharp [13] це одне з визначень емоційних компетенцій (емоційного 
інтелекту), без яких ніколи не досягти успіху ні в житті, ні в 
роботі; вони відносяться в основному до життєвих навичок. 
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продовження табл. 2 
Д. Татаурщикова

[20] 
це уніфіковані навички й особисті якості, що підвищують 
ефективність роботи і взаємодії з іншими людьми. До цих 
навичок належать: управління особистим розвитком, вміння 
надати першу допомогу, вміння грамотно управляти своїм 
часом, вміння переконувати, навик ведення переговорів, 
лідерство тощо. 

О. Сосницька 
[19] 

 

комунікативні й управлінські таланти. До них належать уміння 
переконувати, лідирувати, управляти, робити презентації, 
знаходити потрібний підхід до людей, здатність вирішувати 
конфліктні ситуації, ораторське мистецтво – загалом ті якості і 
навички, які можна було б назвати загальнолюдськими, а не ті, 
що притаманні людям певної професії. 

В. Шипілов 
[18] 

соціально-психологічні навички: комунікативні, лідерські, 
командні, публічні та ін., які можуть стати в нагоді у більшості 
життєвих ситуацій, пов’язані з тим, яким чином люди 
взаємодіють між собою. 

В. Давидова 
[25] 

розглядаються як набуті навички, що отримала людина через 
додаткову освіту і свій особистий життєвий досвід і які вона 
використовує для свого подальшого розвитку у професійній 
діяльності. 

О. Чуланова 
[21] 

соціально-трудова характеристика сукупності знань, умінь, 
навиків і мотиваційних характеристик працівника у сфері 
взаємодії між людьми, уміння грамотно управляти своїм часом, 
уміння переконувати, веденні перемовин, лідерства, емоційний 
інтелект, що володіє енергетичною ефективністю, необхідними 
для успішного виконання робіт і відповідними вимогами 
стратегічним цілям організації, це характеристика потенційної 
якості, що дозволяє описати практично всі елементи готовності 
до ефективної роботи в заданій ситуації на робочому місці у 
трудовому колективі. 

С. Наход [28] це комплексу неспеціалізованих надпрофесійних «гнучких 
компетентностей», що впливають на успішне виконання 
професійних обов’язків фахівців будь-якого профілю 

Г. Корнюш [40] це комплекс міжпрофесійних, універсальних, соціальних 
навичок, що обумовлюють ефективну участь у робочих і 
академічних процесах, визначають уміння результативно 
взаємодіяти та стосуються культури побудови комунікаціı ̈ 
незалежно від професійноı ̈ спрямованості фахівця. 

 

Відтак, узагальнивши дані трактування, можна стверджувати, 
що soft skills (м’які / гнучкі навички) – це комплекс «гнучких» 
компетентностей, що включає соціальні, емоційні, когнітивні та 
управлінські компоненти, які набагато важче виміряти та дати 
кількісну, чітко диференційовану оцінку. Іноді їх називають 
особистими якостями, оскільки вони залежать від характеру людини 
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і на практиці можуть бути виявлені лише під час особистого 
спілкування [41].  

До цієї групи, насамперед, належать такі навички, як 
комунікабельність, вміння працювати в команді, креативність, 
пунктуальність, врівноваженість, аналітичне та критичне мислення, 
лідерські якості, уважність тощо.  

Soft skills, на відміну від hard skills, потребують послідовної 
опрацювання ситуацій, які змушують людину приймати самостійні 
рішення. Звідси можна зробити висновок, що використання 
уніфікованих навичок набагато складніше, ніж професійне володіння 
hard skills.  

Зазвичай, hard skills визначені більш чітко, ніж soft skills. 
Зокрема, вони описані в освітніх професійних програмах для кожної 
спеціальності та у довідниках кваліфікаційних характеристик 
професій. Із soft skills ситуація інша. Однак і уваги їм приділяється 
більше, особливо нині, в умовах поведінкової економіки, коли у 
професійній сфері успіх людини на 85% залежить від soft skills і 
лише на 15% – від hard skills. Тому на співбесіді переважно 
пропонують пройти тести або ставлять питання, які не мають 
практично нічого спільного з професійними навичками або властиві 
певній діяльності. Результати останніх досліджень свідчать, що 93% 
роботодавців цікавляться саме «м’якими» навичками кандидата на 
посаду, що пояснюється зміною економіки та розвитком ІТ. 

Ключова різниця в оволодінні soft skills і hard skills полягає в 
тому, що «м’яким» навичкам складно навчитися з книжок або просто 
виконуючи свої функціональні обов’язки. В сучасному світі головне – 
це інформація, а саме володіння певними знаннями – статичне, адже 
вони можуть швидко стати неактуальними та застарілими. Набагато 
важливіше здобути необхідну інформацію в потрібний момент. 
Відповідь на цю жорстку вимогу ринку праці можуть дати ті люди, які 
зможуть оволодіти «м’якими» навичками.  

Загалом відповідь на питання «Які навички є важливішими?» 
залежить від сфери професійної діяльності людини. У міжнародній 
практиці виділяють три групи професій за співвідношенням hard і 
soft skills:  

1) hard skills превалює над soft skills: наприклад, фізик-
ядерник, який може бути чудовим фахівцем, однак при цьому не 
вміти працювати у команді;  

2) превалюють soft skills: наприклад, сфера продажів, бізнес, 
політика або творчі професії; 
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3) рівною мірою необхідні обидва види навичок. До них 
належать і бухгалтери. Цим фахівцям потрібен набір професійних 
навичок, а також комунікабельність, організованість, терплячість, 
доброзичливість, так як вони працюють з людьми [41]. 

В цьому контексті заслуговує на увагу побудована С. Наход 
координатна площина перспектив спеціалістів соціономічних 
професій при прийомі на роботу залежно від рівня розвитку їх hard 
та soft skills (рис. 1). 

Відтак, слід визнати справедливість тези Т.А. Гарднер: м’які 
навички не тільки зміцнюють кваліфікацію працівника, але й 
формують професіоналів, здатних підтримувати довготривалі 
взаємовідносини із задоволеними клієнтами у бізнесі [4]. Це, в свою 
чергу, мотивує керівництво до утримання відповідного фахівця і 
створення кращих умов для його роботи і мотивації. 

Варто відмітити, що концепція «soft skills» за останні 20 років 
стала невід’ємною складовою частиною світового ринку праці у 
різних сферах економіки та суспільства. У багатьох контекстах «soft 
skills» прирівнюються або використовуються як повні синоніми таких 
понять, як «employability skills» (навички для працевлаштування), 
«people skills» (навички спілкування з людьми), «non-professional 
skills» (непрофесійні навички), в Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР) – «key skills» (основні навички), а 
останнім часом – «skills for social progress» (навички для 
соціального розвитку), також ці навички описуються в документах 
ОЕСР як «навички XXI-го століття», у Міжнародній організації 
охорони здоров’я – «life skills» (життєві навички) [23].  

В динаміці нормативне підкріплення важливості soft skills та 
забезпечення їх розвитку можна простежити завдяки прийняттю 
цілого ряду документів. Зокрема, у 2009 р. ОЄСР був підготовлений 
робочий звіт «Навики та компетенції ХХ століття для учнів нового 
тисячоліття у країнах ОЄСР» [23]. У 2018 році були прийняті 11 
директив, які передбачають впровадження нових методів навчання і 
викладання для розвитку у студентів університетів ЄС «soft skills», 
особливо пов’язаних з цифровою і технологічної діяльністю. До 
європейських ініціатив з розвитку навичок можна також віднести 
«Rethinking Education» – консультування країн-членів ЄС щодо 
інвестування в розвиток навичок для отримання оптимальних 
соціально-економічних результатів. Крім того, для функціонування 
нової політики та її інститутів у 2017 р. була розроблена офіційно 
прийнята класифікація та пояснення до неї, що отримала назву 
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«Європейські навички, компетенції, кваліфікація та види занять» 
(ESCO) та включає в себе 1 384, на вимогу ринку праці (Довідник 
ESCO, 2017). Подібні тенденції в освітній і кадровій політиці мають 
місце у Північній Америці, Австралії, а також у країнах, що 
розвиваються (наприклад, у Китаї, Малайзії). 
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Тип спеціаліста, що 
гарно виконує свою 

роботу, але, як правило, 
працює на межі своїх 

можливостей, вимагає 
постійного 

самовдосконалення. 
Нині менш затребуваний 

тип спеціаліста 

Затребуваний 
спеціаліст на ринку 

праці, що має великий 
потенціал для розвитку 

та кар’єрного 
зростання, потребує 

вдосконалення 
особистісних умінь та 

навичок 

Найбільш затребуваний 
спеціаліст на ринку 

праці, якого залучають 
до стратегічних ініціатив. 

Йому властиві 
особливий професійний і 
особистісний розвиток, 

швидке кар’єрне 
зростання 
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Тип спеціаліста, що 
затребуваний для 

виконання 
алгоритмізованої роботи. 

Такий фахівець не 
використовує свої 

здібності та потенціал, 
вимагає додаткового 

мотивування 

Спеціаліст, що 
відповідає вимогам 
роботодавця, має 

потенціал для 
розвитку, вимагає 

вдосконалення 
фахових умінь та 

особистісних навичок 

Затребуваний спеціаліст 
на ринку праці, має 
великий потенціал, 

гарний кандидат для 
кар’єрного зростання. 
Потребує практичного 

вдосконалення фахової 
підготовки 
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роботодавця та не 

затребуваний на ринку 
праці 

Майже не 
затребуваний тип 

спеціаліста, адже може 
виконувати тільки 

репродуктивну 
діяльність 

Найбільш оманливий тип 
спеціаліста. У разі 

небажання 
вдосконалюватися може 
бути швидко звільнений. 

Низький рівень Середній рівень Високий рівень

HARD SKILLS

Рис. 1. Площина перспектив спеціалістів соціономічних професій на ринку 
праці [28] 

 
Впродовж останніх 10 років у різних країнах світу приймаються 

міжнародні та державні програми, націлені на впровадження «soft 
skills» у навчальні плани університетів та інших ступенів професійної 
освіти. Такі політичні кроки відображають вимоги національних 
ринків праці, які у XXI столітті зазнають радикальних змін під 
впливом інформаційних процесів в економіці та суспільстві. 
Інформаційне середовище з великим масивом інформації, 
скороченим циклом створення й оновлення знань та інформаційних 
технологій призвело до значних прогалин у навичках і компетенціях 
випускників університетів, які дедалі частіше мають проблемами і 
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при працевлаштуванні, і у процесі професійної діяльності як 
невідповідні вимогам ринку [42]. 

Оскільки для різних видів діяльності пріоритетними є різні види 
soft skills, їх сталого переліку або вичерпної класифікації, що 
покриває усі галузі, не існує. У зарубіжних публікаціях є велика 
кількість моделей «soft skills», зокрема на думку Ю. Катели, 
американського експерта ринку праці, складниками «soft skills» 
працівників технічних спеціальностей є такі: професійне 
спілкування; критичне мислення; робота в команді; навчання 
протягом життя; навички підприємництва; лідерство [43; 44].  

Шведський дослідник А. Берглунд, зазначає, що для отримання 
ефективних результатів діяльності інженера потрібні такі «soft 
skills»: розуміння професійної та етичної відповідальності за 
прийняття інженерних рішень; здатність до критичної рефлексії 
прийнятих рішень; навички управління людськими ресурсами та 
самоорганізації; здатність брати на себе лідерські позиції у 
міждисциплінарній та мультикультурній команді; розуміння 
важливості навчання протягом життя; володіння прийомами 
аргументації і професійної комунікації; вміння працювати у 
багатопрофільній команді [43; 44]. 

Мамаєва С.В. та Давидова В.А. розглядають soft skills 
переважно як комунікативні навички: вміння вести бесіду, ставити 
питання, аргументувати свою думку, використовувати зворотний 
зв’язок [25]. Подібну позицію займає Іванов Д.А., який до soft skills 
відносить насамперед комунікативні та управлінські навички [45], 
що представлені на рис. 2. 

 
Рис. 2. Комунікативні та управлінські навички (за Д. А. Івановим) 
 

Міхаель Альбрехт, глава підрозділу рекрутменту BMW Group, 
вважає, що найголовнішою навичкою soft skills являється вміння 
працювати в команді. Чуланова О.Л. ключову роль операціоналізації 
поняття «soft skills» відводить емоційної компетентності особистості 
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[21]. 
Заслуговує на увагу поділ С.А. Наход комплексу «soft skills» на 

соціально-комунікативний, прогностичний, інноваційний та 
акмеологічний компоненти.  

Результати теоретичного аналізу, дозволили Степановій Л. та 
Зєєр E. виділити такі три основні групи soft skills студентів: базові 
комунікативні навички, навички self-менеджменту та навички 
ефективного мислення. Характеристики цих навичок представлені у 
табл. 3. 

Таблиця 3 
Основні групи soft skills студентів [46] 

Базові комунікативні 

навички 

Навички self-

менеджменту 

Навички ефективного 

мислення 

● вміння слухати, 
переконувати; 
● здатність 
аргументувати; 
● навички публічного 
виступу; 
● самопрезентація; 
● здатність до 
командної роботи; 
● ефективна 
поведінка у 
невизначених, 
критичних ситуаціях; 
● толерантність до 
невизначеності 

● управління власними 
ресурсами 
(саморозвиток, 
самоосвіта); 
● керування емоціями; 
● планування; 
● навички 
цілепокладання; 
● навички тайм-
менеджменту; 
● ініціативність; 
● самоорганізація; 
● рефлексія; 
● інформаційна 
грамотність 

● гнучкість;
● перспективність; 
● аналітичність; 
● доказовість; 
● усвідомленість; 
● прогностичність; 
● креативність; 
● інновативність 

 
Пігін В. виділяє три категорії м’яких навичок, а саме: особистісні 

якості (самоорганізація, особиста відповідальність, 
цілеспрямованість, робота в команді, гнучкість, вміння вирішувати 
проблеми, планування й організація, стресостійкість), поведінкові 
(аналітичність мислення, організованість і наполегливість) та 
мотиваційні (традиційність, утилітарність і теоретичний тип 
мислення) характеристики [47]. 

Жукова О. до складу м’яких навичок включає навички 
самонавчання і навчання інших, емоційного інтелекту, критичного 
мислення, рішення складних завдань, тайм-менеджменту і 
самоврядування, а також ті, що сприяють кар’єрному зростанню, 
тімбілдингу, лідерству й управлінню людьми. Дослідниця вважає, що 
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дані навички є надпрофесійними, надпредметними, і володіння ними 
дозволяє людині налагоджувати взаємовідносини з оточуючими, 
вирішувати складні завдання, знаходити шляхи розв’язання 
проблемних ситуацій, вибудовувати лінію кар’єри, навчатись 
впродовж життя, тренувати інших, відчувати себе впевненою та 
самодостатньою [32]. 

Длугунович Н. до «soft skills» відносить навички, вміння та 
характеристики, які дозволяють бути успішним незалежно від 
компаніı,̈ ıı̈̈ специфіки, діяльності та направлення бізнесу [29]. А 
Сосновенко Н., Ткачук І. зазначають, що це є соціальні, ментальні, 
організаційні та особистісні навички, навички груповоı ̈ взаємодіı,̈ 
критичного мислення, креативності та прийняття рішень [31]. 

Воночас Корнюш Г. послуговується типологією, за якою «soft 
skills» поділяються на персональні (особистісні) та інтерперсональні 
(міжособистісні). До перших авторкою віднесено самоорганізацію і 
самомотивацію; відповідальність; рішучість; готовність і здатність 
працювати в стресових ситуаціях, тайм-менеджмент тощо. До 
інтерперсональних належать навички спілкування; емоційний 
інтелект; емпатія; лідерські якості тощо [40]. 

Досить цікавою є класифікація м’яких навичок К. Коваль, котра 
виділяє: 1) індивідуальні якості (вміння приймати рішення та 
вирішувати проблеми, чітко ставити завдання та формулювати цілі, 
позитивне мислення та оптимізм, орієнтація на клієнта та кінцевий 
результат); 2) комунікаційні якості (вміння зрозуміло формулювати 
думки, вміння взаємодіяти з різними типами людей, структурувати й 
модерувати наради, відповідати аргументовано, зрозуміло, вчасно і 
ввічливо, готувати та робити якісні презентації, враховувати 
культурні та міжнаціональні особливості); 3) управлінські якості 
(працювати в команді, об’єднувати та мотивувати команду, навчати 
та розвивати членів команди, передбачати та запобігати ризикам, 
чітко планувати та керувати часом) [30].  

Комплексне масштабне дослідження із залученням експертів 
(як представників роботодавців, так і вчених, що займаються 
дослідженням кваліфікацій і навичок робочої сили), проведене в 
рамках програми ЄС «Безперервне навчання Еразмус» (Lifelong 
Learning Erasmus), виділив три групи навичок, що включають 22 
навички: 1) особистісні навички; 2) соціальні навички; 
3) методологічні навички.  

Наявність soft skills передбачає також уміння використовувати 
різні моделі поведінки навіть в однакових ситуаціях, глибоко 
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розуміти власні інтереси та інтереси зацікавлених сторін, швидко і 
чітко розставляти пріоритети, робити кращий вибір за наявності 
альтернатив, швидко прилаштовуватись відповідно до нових 
викликів та обставин, бути стресостійким до навантажень, вміти 
досягати поставленої мети.  

Висновки. Сучасне становлення економіки в умовах «нової 
нормальності» призвело до трансформації ринку праці та появи 
нових вимог до основного ресурсу будь-якої діяльності - працівників, 
що на додаток до професійних компетенцій включають цілий 
комплекс надпрофесійних гнучких навичок. Без переліку бажаних 
soft skills сьогодні не обходиться практично жодне оголошення про 
вакансії. Фактично при підборі персоналу перевіряється 
відповідність претендента вимогам, які поділяються на дві категорії: 
«жорсткі» вимоги (hard skills) та «м’які» вимоги (soft skills).  

Як наслідок, у країнах із ринковою економікою активно 
проводяться освітні реформи, які передбачають включення soft skills 
як значущих орієнтирів у програми підготовки бакалаврів та 
магістрів. Крім того, самі компанії виділяють значні ресурси для 
розвитку даних навичок у власних працівників включаючи їх у 
програми розвитку персоналу. 
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COMPONENTS 
 

The article considers the concepts of “soft skills” and “hard skills” and 
their importance in the formation of a competitive specialist in the labour 
market. Based on the analysis of the works of domestic and foreign 
researchers, the main approaches to determining the essence of “soft” and 
“hard” skills have been identified and characterized. Each author considers 
and defines the concepts of “soft skills” and “hard skills” in their own way, 
but all interpretations are interrelated. Hard skills are defined as a set of 
“basic” competencies inherent in a particular profession, which cannot only 
be demonstrated but also measured. It was found that soft skills are a set of 
“flexible” competencies that include social, emotional, cognitive and 
managerial components that are much more difficult to measure and give a 
quantitative and well-differentiated assessment. They are sometimes called 
personal qualities because they depend on a person’s character and in 
practice can only be discovered through personal communication. This 
article also presents the results of the study of the “soft skills” components 
according to different authors’ models. As different types of soft skills are a 
priority for different activities, there is no permanent list or comprehensive 
classification covering all areas. Basically, this group of skills includes 
sociability, ability to work in a team, creativity, punctuality, balance, 
analytical and critical thinking, leadership skills, attentiveness, etc. 
Employment opportunities are considered depending on the available “soft” 
and “hard” skills. It is concluded that developing “soft skills” and achieving a 
balance between professional and supra-professional competencies for 
successful professional activity at different stages of career are of great 
importance. It is noted that international and national programmes aimed at 
introducing “soft skills” in the curricula of universities and at other levels of 
vocational education are being adopted in various countries around the 
world. 
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SOFT И HARD SKILLS НА РЫНКЕ ТРУДА: СУЩНОСТЬ И СОСТАВНЫЕ 

 
В статье рассмотрены понятия soft skills и hard skills и их значение 

в формировании конкурентоспособного на рынке труда специалиста. На 
основе анализа работ отечественных и зарубежных ученых выявлены и 
охарактеризованы основные подходы к определению сущности «мягких» 
и «твердых» навыков. Представлены результаты исследования 
составляющих «soft skills» по разным авторским моделям. Рассмотрены 
возможности трудоустройства в зависимости от имеющихся «мягких» и 
«жестких» навыков. 

Ключевые слова: soft skills; hard skills; навыки; компетентность; 
рынок труда. 
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