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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРЕБ У ПРОФЕСІЙНИХ  

НАВИКАХ ТА КВАЛІФІКАЦІЯХ В УКРАЇНІ.  

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ЩОДО РОЗРОБКИ КІЛЬКІСНОЇ МОДЕЛІ  

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРЕБ У ПРОФЕСІЙНИХ НАВИКАХ ТА КВАЛІФІКАЦІЯХ. 

 

16 лютого 2016 р., 10:00 – 16:15 

м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 60, Інститут демографії та соціальних  

досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 11 поверх  

 

ЦІЛІ СЕМІНАРУ 

 

Зацікавлені сторони України підтримують позицію щодо формування та впровадження 

ефективної й узгодженої системи визначення попиту на професії й професійні навики та 

прогнозування відповідних перспективних потреб. Створення такої системи вимагає 

налагодження співпраці та взаємодії між інституціями щодо збору даних, аналізу, звітування та 

поширення отриманих результатів. В Україні вже сформовано певні елементи, які можуть бути 

корисними для такої системи прогнозування, а впродовж останніх двох років було розроблено 

модель для довгострокового прогнозування за технічної підтримки Європейського Фонду 

Освіти (ЄФО). Україна є активним членом мережі «MakeitMatch», розвитку якої сприяє ЄФО, і 

яка є невід’ємною складовою заходів, передбачених Програмою дій Платформи 2 Східного 

партнерства на 2014-2017 роки.  

На цьому семінарі передбачено обговорення українськими партнерами та командою ЄФО 

наступних питань: 

- сучасний стан та основні висновки стосовно розробленої кількісної моделі 

прогнозування: досягнення, виклики та перспективи;  

- можливості забезпечення функціональності моделі та її застосування у реальних 

умовах: пропозиції щодо подальших дій;  

- формування системи визначення та прогнозування потреб у професійних навиках (на 

коротко- та середньострокову перспективу, а також на національному, регіональному 

та секторальному рівнях): ідеї та пропозиції від зацікавлених сторін та інституцій-

учасників. 

 

Результати семінару буде використано під час планування відповідних заходів ЄФО у 

2016 році, а, можливо, й у 2017 році.   
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9:30- 10:00 Реєстрація учасників, вітальна кава  

10:00 – 10:30 

Вітальне слово 

Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень  

імені М.В. Птухи НАН України 

Тімо Куусела, експерт Європейського фонду освіти  

Юлія Клименко, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - 
керівник апарату (за згодою) 

Валерій Ярошенко, заступник Міністра соціальної політики України (за згодою) 

Інна Совсун, перший заступник Міністра освіти і науки України (за згодою) 

10:30 – 11:10 

Секція 1. Модератор – Елла Лібанова  

Презентація удосконаленої методології та математичної моделі для 

прогнозування перспективних потреб в освіченій та висококваліфікованій робочій 

силі в Україні  

Основна презентація: Володимир Саріогло, Український центр соціальних 
реформ 

Учасник дискусії: Бен Кріхель, експерт з прогнозування, Economix Research & 
Consulting, Німеччина 

11:10 – 11:30 Обговорення: питання й відповіді 

11:30 – 12:00  

Функціональність, життєздатність та можливості застосування моделі в реальних 

умовах: стратегічні та практичні питання, зобов’язання та виклики 

Інтерактивне обговорення 

 

Модератор: Едуарда Кастель-Бранко, експерт Європейського фонду освіти  

12:00 – 12:40 Перерва на легкий обід  

12:40 – 13:10 

Секція 2. Як покращити прогнозування перспективних потреб в освіченій та 

висококваліфікованій робочій силі в Україні? 

- Якими є пріоритетні напрями? 

- Питання щодо методології та потенціалу  

- Створення мережі та налагодження співпраці  

- Платформа для розміщення публічної інформації та поширення 
результатів  

Коротка презентація, модератор: Едуарда Кастель-Бранко  

13:10 – 14:10 

Секторальний підхід, протестований в Україні: експертне опитування в ІТ, 

аграрному та металургійному секторах. Можливості урахування реальних змін та 

економічних зв’язків. Реагування галузевих асоціацій та відповідних інституцій 

Презентація: Лариса Лісогор, Український центр соціальних реформ 

Учасники дискусії: експерти відповідних секторів  

Запитання та обговорення  

14:10 − 14:25 

Динамічні зміни у суспільстві, економіці, технологіях та глобальному середовищі: 

які професійні навики та кваліфікації необхідні для того, щоб відповідати 

сучасним викликам?  



European Training Foundation | Ошибка! Текст указанного стиля в документе 
отсутствует. 

3 

 

Олексій Мірошніченко, Виконавчий Віце-Президент Конфедерації Роботодавців 

14:25 – 14:40 Перерва на каву  

14:40 – 15:20 

Прогнозування та узгодження: інструменти та методологічні посібники  

(спільна ініціатива ЄФО-МОП-Cedefop) 

Відповідність оновленим акцентам політики ЄС (нові ініціативи – 2016 р.) 

 

Презентація: Едуарда Кастель-Бранко, експерт Європейського фонду освіти  

15:20 – 15:40 

Презентація методологічного посібника щодо передбачень та прогнозів  

Бен Кріхель, експерт з прогнозування, Economix Research & Consulting, Німеччина  

15:40 – 16:00 Запитання, обговорення  

16:00 – 16:15 Основні висновки, подальші кроки  

 


