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Прогнозування перспективних потреб 
в освіченій та висококваліфікованій 

робочій силі в Україні: необхідність та 
доцільність  

Демографічні передумови (з боку пропозиції робочої сили) 

 обмеження контингенту працездатного населення 

  зростання інтенсивності міграційних потоків 

Соціально-економічні передумови (з боку потреби у 
робочій силі) 

 потреби, що стосуються економічного / технологічного 
розвитку 

 потреби у заміщенні робочої сили, обумовлені 
невідповідністю кваліфікацій працюючих вимогам робочих 
місць, швидкими темпами старіння знань  

 потреби, пов'язані з необхідністю заміщення кадрів 

Організаційні передумови – необхідність ефективного 
використання ресурсів та поліпшення якості управління 

 

 

 

 

 



Прогнозування перспективних 
потреб в освіченій та 

висококваліфікованій робочій силі в 
Україні: виклики та ризики 

- Необхідність визначення пріоритетів економічного розвитку 
(збереження орієнтації на отримання конкурентних переваг 
ресурсного типу – або – перехід до інноваційної моделі 
розвитку) 

- Недостатня увага до проблем прогнозування потреб у 
кваліфікованій робочій силі з боку соціальних партнерів  

- Невисока мотивація суб‘єктів ринку праці до поліпшення 
якості інформаційного забезпечення процесу прогнозування 

- Слабкість координаційних зв‘язків між ринком праці та 
ринком освітніх послуг 

 

 

 

 

 

 

 



Досвід прогнозування потреб в робочій 
силі за професіями в Україні 

Міжгалузева МакроМодель «SONIA (Structural Occupational National 
Industry Analysis)», розроблена «Inforum» (Douglas S. Meade, 2009): 
прогнозування попиту на робочу силу за професіями та видами економічної 
діяльності, на основі розробки прогнозів продуктивності праці з використанням 
матриць за професіями та видами економічної діяльності) 

Пілотний проект у Дніпропетровській області щодо прогнозування потреб у 
робочій силі за професіями на регіональному рівні (Інститут демографії та 
соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2012): аналіз професійної 
структури зайнятих на підприємствах, визначення перспектив змін обсягів 
виробництва, темпів змін продуктивності праці на більшості підприємств 

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України: відповідно до Закону 
України № 5499-VI від 20 листопада 2012 року «Про формування та розміщення 
державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 
робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», передбачено 
формування державного замовлення з урахуванням середньострокового прогнозу 
потреби у фахівцях і робітничих кадрах на ринку праці та обсягів видатків 
Державного бюджету України 

Державна служба зайнятості України: моніторинг динаміки та збалансованості 

зареєстрованого ринку праці у професійно-кваліфікаційному розрізі 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання проекту «Розробка методології та 
математичної моделі для прогнозування 

перспективних потреб в освіченій та 
висококваліфікованій робочій силі в Україні» 

1. Розробка методології прогнозування на національному рівні 
перспективних потреб в освіченій та висококваліфікованій 
робочій силі на середньостроковий період 

2. Розробка математичної моделі, що дозволятиме здійснювати 
прогнозування на національному рівні перспективних 
потреб в освіченій та висококваліфікованій робочій силі на 
середньостроковий період. 

3. Пілотний запуск методології та моделі для прогнозування 
на національному рівні перспективних потреб в освіченій та 
висококваліфікованій робочій силі на середньостроковий 
період 

4. Створення Технічного консультаційного комітету, що буде 
надавати підтримку та здійснювати контроль за реалізацією 
проекту 



- Опис статистичних параметрів робочої сили, економічно 
активного та неактивного населення, щодо яких мають бути 
розроблені прогнози (структура за віком, професіями/ 
кваліфікаціями, рівнями освіти, за секторами економіки тощо) 

- Визначення логіки та послідовності етапів процесу 
прогнозування, у т.ч. фундаментальних факторів 
перспективних потреб стосовно: 

    - потреб у заміщенні робочої сили; 
    - потреб, що стосуються економічного / технологічного 
      розвитку; 
    - потреб, що стосуються плинності кадрів 
- Обґрунтування напрямів покращення доступності та якості 

даних 
- Розробка прогнозів у вигляді різних прогнозних сценаріїв, 

пов’язаних з оптимістичними та песимістичними 
прогнозованими значеннями змінних, таких як, наприклад, 
індекс економічного зростання, індекс продуктивності, зміни в 
освітній структурі 
 

Методологія прогнозування на національному 
рівні перспективних потреб в освіченій та 

висококваліфікованій робочій силі 


