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5 основних тез
1. Працівникам потрібне поєднання умінь і навичок

2. Освіті бракує зв’язку з сучасними стандартами

3. Інституційна неефективність стримує використання і
розвиток умінь

4. Невідповідність умінь обмежує ефективність фірм та
загальну продуктивність

5. Політичні заходи можуть бути поділені на 3 
компоненти

 Розвиток базових умінь нових учасників ринку праці

 Сприяння розвитку спеціалізованих умінь для нинішніх та нових
працівників

 Удосконалення інституційного середовища для полегшення використання
умінь



Короткий опис

1. Навички, потрібні для мінливого ринку праці

2. Інституційні перешкоди розвитку та використання
умінь

3. Варіанти політики



Уміння, необхідні в сучасній Україні

1



Технічні уміння
Професійні знання, наприклад, 
знання методів, матеріалів і 
знарядь, і дрібна моторика

Соціоемоційні 
уміння

Поведінка, ставлення та 
особисті якості, які 

допомагають людям 
ефективно орієнтуватися в 

особистих і соціальних 
ситуаціях

Когнітивні 
уміння

Психічна здатність до 
розуміння та формування 

суджень, а також здатність 
набувати знання 

Професійні уміння є комплексними



Дослідження використовує унікальну 
сукупність даних 

Опитування домогосподарств з метою 
визначення рівня професійних умінь (2012)

Опитування працедавців з метою визначення 
рівня професійних умінь (2014) Пошук даних в Інтернеті з 

вибірки онлайн вакансій (2015)

• Список умінь, які асоціюються з успішністю на ринку 
праці

• Список умінь, затребуваних працедавцями
• Посадові вимоги за секторами (освіта, уміння, досвід)
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На ринку праці України цінується поєднання умінь

Працедавці шукають... 
Працівники 

успішніші, якщо 
мають кращі... 

Спеціалізовані когнітивні уміння Соціоемоційні уміння Технічні уміння

Вирішення проблем
Контроль

(Самоорганізація)
Обробка даних і програмування

Комунікабельність
Стійкість

(Стресостійкість і наполегливість)
Знання ринків і законів

Креативне та критичне мислення Моральність Уміння продавати

Організація робочого часу
Мотивація досягнень

(Цілеспрямованість і бажання вчитися)
Проектування

Здатність до навчання Командна робота Керування автомобілем

Джерело: Опитування працедавців в Україні в рамках дослідження STEP (2014), Опитування домогосподарств у рамках дослідження ULMS-STEP 
(2012), набір даних про вакансії з порталу Headhunter (2015).



8Джерело: Опитування працедавців в Україні в рамках дослідження STEP (2014). 

Найбільш затребувані професійні уміння майже не 
відрізняються за секторами...

Оцінка найважливіших умінь для нових працівників працедавцями за чотирма 
основними секторами 

Агровиробництво Агропереробка
Відновлювана 

енергетика
Інформаційні технології

1 Спеціальні технічні уміння Спеціальні технічні уміння Спеціальні технічні уміння Спеціальні технічні уміння

2 Професійність Професійність Вирішення проблем Вирішення проблем

3 Вирішення проблем Вирішення проблем Креативне та критичне мислення Професійність

4 Здатність до самостійної роботи Командна робота Професійність Здатність до самостійної роботи

5 Командна робота Здатність до самостійної роботи Командна робота Командна робота

Технічні уміння
Соціоемоційні уміння
Спеціалізовані когнітивні уміння



9Джерело: Опитування працедавців в Україні в рамках дослідження STEP (2014) 

... та види професій

Оцінка найважливіших умінь для нових працівників працедавцями за чотирма 
основними секторами 

Категорія умінь Уміння

Вид професії

Висококваліфі-
ковані професії

Мало- та 
середньокваліфікован

і професії Усі

Технічні уміння Спеціальні технічні уміння Дуже високий Дуже високий
Дуже 

високий

Соціоемоційні уміння

Професійність Високий Високий Високий

Здатність до самостійної роботи Середній Високий Високий

Командна робота Середній Високий Високий

Лідерські якості Середній Середній Середній

Спеціалізовані 
когнітивні уміння

Вирішення проблем Високий Високий Високий

Комунікабельність Середній Середній Середній

Креативне та критичне мислення Середній Середній Середній

Організація робочого часу Низький Середній Середній

Знання інших іноземних мов Низький Низький Низький

Знання англійської мови Низький Низький Низький

Основні когнітивні 
уміння

Арифметична грамотність Середній Низький Середній

Знання української або російської мов Низький Низький Низький



Старші українці мають хороші базові когнітивні 
уміння...

Джерела: Опитування домогосподарств у рамках дослідження ULMS-STEP (2012) та STEP (2012-13), розрахунки ОЕСР для 23 країн-членів ОЕСР на 
основі даних програми PIAAC (2011-12). 10

Країни-члени ОЕСР

Вибрані країни з середнім доходом (лише міста)

Україна (лише міста)

ВВП на душу населення, 2012 (ПКС в тисячах доларів США)
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Джерело: Опитування працедавців в Україні в рамках дослідження STEP 2014.
Примітка: Примітка: Дослідження проводилося в таких 4 секторах: агровиробництво, агропереробка, відновлювана енергетика та ІКТ.

...проте, система освіти та підготовки не надає 
необхідних умінь
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Не задовольняють потреби роботодавців в уміннях
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Дефіцит умінь погано впливає на бізнес...

Джерело: Опитування працедавців в Україні в рамках дослідження STEP 2014.

Частка фірм, які повідомили, що певна бізнес-проблема викликана невідповідністю 
професійних умінь, %
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Зниження ефективності 
та збільшення збитків

Зниження якості послуг Втрата клієнтів або 
ринків

Втрата нових клієнтів 
або ринків

Збільшення розміру 
витрат на підбір 

персоналу

Втрата інноваційних 
можливостей

Агровиробництво
Агропереробка
Відновлювальна енергетика
Інформаційні технології
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... Та про набір працівників

Джерело: Опитування працедавців в Україні в рамках дослідження STEP 2014.

Проблеми, з якими зіштовхуються працедавці, коли намагалися найняти працівників, за 
професіями (%) — 4 ключові сектори

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Механіки

Працівники, пов’язані з наданням послуг та торгівлею

Кваліфіковані сільськогосподарські працівники

Канцелярські спеціалісти

Ремісники

Різноробочі

Старші спеціалісти та менеджери

Спеціалісти

Техніки

Кандидати, яким бракувало необхідних умінь
Відсутність або невелика кількість кандидатів
Кандидати очікували вищу заробітну плату, ніж ми могли запропонувати
Кандидатам не сподобалися умови роботи
Інше
Не зіштовхнулися з жодними проблемами



Інституційні перешкоди розвитку 
та використання умінь

2



16Джерело: Опитування домогосподарств у рамках дослідження STEP 2014.

Частка фірм з налагодженими контактами із закладами освіти 

Постачальники освітніх послуг та працедавці 
живуть в паралельних світах



Система розвитку робочої сили потребує кращого управління, більш 
ефективної системи фінансування, та повинна бути такою, що 

користується більшим попитом.

Джерело: Інструменти Світового банку для оцінки системи розвитку робочої сили (SABER) (2015).

Оцінка Світового банку стратегічної основи системи освіти та підготовки 

Потенційний З'являється Встановлений Спеціалізований

Таджикистан

Ємен

Ірак

Лаос

Східний Тимор

Західний берег 

та Газа

Грузія

Молдова

Соломонові 

Острови

Єгипет

Україна

Вірменія

Йорданія

Туніс

Македонія

Сент-Люсія

Марокко 

Шрі-Ланка

Гренада

Болгарія

Туреччина

Малайзія

Ірландія

Південна Корея

Сінгапур
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Джерело: Опитування домогосподарств у Вірменії, Грузії, Македонії та Україні в рамках дослідження STEP 2012-13.

Частка міського старшого населення, яке бере участь в 
підготовці, за статусом робочої сили

Підготовки за межами формальної освіти 
фактично не існує
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19Джерело: Опитування працедавців у Вірменії, Україні та Грузії в рамках дослідження STEP 2014.

Частка фірм, які визнали трудові проблеми серйозними перешкодами 

На думку працедавців, податки на робочу силу суттєво 
обмежують їхню господарську діяльність і зростання
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Варіанти політики

3



3 компоненти заходів з політики

Розвиток базових умінь 
нових учасників ринку 

праці

Сприяння розвитку 
спеціалізованих умінь для 

нинішніх і нових працівників

Удосконалення інституційного 
середовища для полегшення 

використання професійних умінь 
нинішніми працівниками 

1 2 3
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Компонент 1 — Розвиток базових умінь нових учасників ринку 
праці

Визначення стратегії розвитку умінь протягом життя

Джерело: Світовий банк (2010), Розвиток навичок для кращої зайнятості і вищої продуктивності.

Продуктив-

ність та 

розвиток

Направляти 

дітей на 

правильний  

старт

Забезпечувати 

навчання всіх 

студентів

Отримання 

відповідних  

умінь

Сприяти 

підприємництву 

та інноваціям

Сприяти мобільності 

трудових ресурсів та 

еквівалентних посад
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Компонент 1 — Розвиток базових умінь нових учасників ринку 
праці

Розвиток соціоемоційних умінь у ключові періоди життя

Джерело: Гуерра та ін. (2014), «Розвиток соціоемоційних навичок протягом всього життя: таксономія «PRACTICE».
Робоче політичне дослідження Світового банку».

Оптимальний вік для розвитку соціоемоційних умінь

Таксономія «PRACTICE» 
соціоемоційних навичок

Піднавички 
(уміння, погляди, переконання, 

поведінка)

Оптимальний вік для розвитку

0-5 6-11 12-18 19-29

Вирішення проблем

Навички обробки соціальної 
інформації 

Прийняття рішень 
Навички планування

Основоположн
ий етап
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Етап 

закріплення

Стійкість

Стресостійкість 
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Оптимізм 
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Частка опитаних фірм, які вважають, що суттєва підтримка держави 
потрібна в певних сферах (%)

Компонент 2 — Сприяння розвитку спеціалізованих умінь
Підтримка держави сприятиме покращенню якості освіти

Джерело: Опитування працедавців у Вірменії, Україні та Грузії в рамках дослідження STEP 2014.

Формальна система освіти, від якої очікується 
вирішення проблеми з уміннями 
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між фірмами 

та місцевими 

закладами 

освіти

Консульту-

вання з 

питань 

кар’єри

Комунікація 

фірм та уряду

Фінансування 

партнерських 

ініціатив

Верхня 

середня 

освіта

Інше або 

складно 

відповісти

Жодних 

потреб
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Компонент 2 — Сприяння розвитку спеціалізованих умінь
Створення сильнішого лідерства та ефективнішого фінансування закладів 

вищої освіти та підготовки

Джерело: Інструменти Світового банку для оцінки системи розвитку робочої сили (SABER) (2015).

Уміння

Продуктивність

Зростання
Вимір

Вимір

Надання послуги

Стратегічна програма

Стратегічний 

напрямок

Визначення 

стратегічних 

пріоритетів

Орієнтованість 

на попит

Оцінювання 

попиту на 

навички

Координування

Забезпечення 

реалізації 

політики

Фінансування

Забезпечення 

ефективного та 

рівномірного 

фінансування

Стандарти

Встановлення 

доцільних і 

надійних 

стандартів

Доступність 

Забезпечення 

доступу до 

можливості 

здобуття навичок

Диверсифікація 

та підвищення 

кваліфікації

Підтримка 

диверсифікації та 

якості навчання 

Актуальність

Забезпечення 

актуальності 

державної освіти 

для ринку

Підзвітність

Використання 

даних для 

моніторингу та 

покращення 

результатів

Чинники 

ефективності 

системи 

розвитку 

робочої сили

Вимір

Нагляд за системою
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Компонент 2 — Сприяння розвитку спеціалізованих умінь
Підвищення якості освіти та її відповідності шляхом встановлення 

тісних зв’язків між фірмами та надавачами освітніх послуг та послуг 
підготовки

Розробка програм, що 
адаптуються до попиту

Встановлення та 
підтримка стандартів 
класифікації професій
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Компонент 2 — Сприяння розвитку спеціалізованих умінь
Запровадження фінансових ініціатив для фірм для стимулювання 

професійної підготовки на робочих місцях
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Компонент 2 — Сприяння розвитку спеціалізованих умінь
Підготовка повинна зосереджуватися на уміннях, які можна 

використовувати в різних професіях та галузях

Спеціалізовані когнітивні уміння
Знання фізики, комунікабельність, аналітичні здібності, прийняття 
рішень, комплексне вирішення проблем

Соціоемоційні уміння
Активне слухання, активне навчання,обслуговування клієнтів та 
окремих осіб, навчання та підготовка інших

Технічні 
уміння

Проектування
Знання технологій проектування, інструментів та принципів, 
необхідних для розробки точних технічних планів, готових схем, 
креслень та моделей

Виробництво та 
обробка

Знання сировинних матеріалів, виробничих процесів, контролю 
якості, витрат та інших технологій для максимального збільшення 
виробництва та розподілу товарів

Моніторинг
Відслідковування того, наскільки добре люди та/або групи 
працюють для покращень

Приклад: Загальні компетенції серед техніків , висококваліфікованих службовців
(інженери-механіки, агротехніки, інженери-електротехніки)

Джерело: myskillsmyfuture.com, веб-портал, який фінансується урядом США



30

Компонент 2 — Сприяння розвитку спеціалізованих умінь
Систематичний збір даних про вакансії з усіх порталів для визначення 

попиту на уміння та працю 

Великий набір 
даних 

Перелік умінь, 
які користуються 

попитом

Аналіз 
невідповідності

Профіль потреб 
сектора

Пошук вакансій на онлайн порталах працевлаштування (приватних та державних)

Приклад пошуку вакансій в Інтернеті, проведений для цього дослідження
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Компонент 2 — Сприяння розвитку спеціалізованих умінь
Моніторинг попиту на працю для надання студентам та працівникам 

правильних умінь

Джерело: Світовий банк 2015 (2015), на основі даних вакансій з порталу Head Hunter.

Попит на професії за секторами
Найбільш зайняті високопрофесійні категорії —менеджери, інженери, 
технологи та інженери з охорони праці

Вимоги до освіти і досвіду
Вимагається переважно вища технічна освіта, мінімальний досвід роботи —
щонайменше 2 роки.

Спеціалізовані когнітивні уміння Комунікативні уміння та уміння мислити

Соціоемоційні уміння
Відповідальність, організованість, лідерські якості, проактивність та 
ініціативність, наполегливість та уважність

Технічні уміння

Комп’ютерні навички

Спеціалізовані комп’ютерні навички та знання спеціального програмного 
забезпечення для дво- та тривимірного моделювання та дизайну 
(Solidworks, KOMPAS) або для графічного дизайну (Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator та CorelDraw).

Знання технологічних і 
виробничих процесів

Підготовка технологічної документації, уміння читати креслення, знання 
технологій, виробничих процесів та матеріалів

Знання законодавства
Знання нормативно-правової бази виробництва певної продукції; знання
законодавства України про охорону праці, пожежну та промислову безпеку,
будівництво та монтажні роботи

Приклад: попит та вимоги з вакансій у секторі виробництва в Україні
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Компонент 2 — Сприяння розвитку спеціалізованих умінь
Оновлення інформаційної системи ринку праці 

Тенденції та характеристики 
ринку праці

Надання 
відповідальним за 

політику та 
постачальникам 

освітніх послуг аналізу 
та очікування умінь та 

праці, яка 
користується попитом

Інформаційна 
система ринку 

праці

Посадові вимоги
(освіта, уміння, досвід)Вакансії

Типова 
заробітна 
плата за 

професією 
Перспективи 
ринку праці

Допомога студентам 
та батькам обрати

професійну 
орієнтацію
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Компонент 3 — Удосконалення інституційного середовища
Скорочення трудових затрати та уможливлення укладання різних 

договорів для захисту працівників, а не робочих місць

Сфера впливу
Середній вплив на країни із 

середнім та високим доходом
Вплив на країни із надто 

жорсткими положеннями 

Сукупний рівень зайнятості
Помірно негативний або 

відсутній вплив
Негативний

Вплив зайнятості на певні групи
Чоловіки у розквіті сил та висококваліфіковані працівники 

отримують найбільше вигоди; молодь та менш кваліфіковані 
працівники ймовірніше зазнають впливу

Заробітна плата
Зменшення ґендерної 

відмінності в оплаті праці
Негативний

Продуктивність Змішаний Негативний

Вплив законодавства про зайнятість

Батчерман (2014), Регулювання ринку праці: Що ми знаємо його вплив в країнах, що розвиваються?, Світовий банк.
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Компонент 3 — Удосконалення інституційного середовища
Скорочення трудових затрати та уможливлення укладання різних 

договорів для захисту працівників, а не робочих місць — продовж.
Реформування процедури виплат: розвинуті країни-реформатори, наприклад, Польща, 

досягнули чистого створення робочих місць (зліва)
у той час як скорочення робочих місць перевищує створення робочих місць в країнах, 

які несвоєчасно проводять реформи, наприклад, в Україні (справа) 

Джерело: Аріас та ін. (2015) «Знову до роботи: Як розвиватися у роботі в Європі та Центральній Азії», Світовий банк.

Рання реформа: Польща Пізня реформа: Україна

%
 з

а
й
н
я
то

с
ті

 н
а
 п

о
ч
а
тк

у
 р

о
ку

%
 з

а
й
н
я
то

с
ті

 н
а
 п

о
ч
а
тк

у
 р

о
ку

Нові 

робочі

місця

Ліквідовані 

робочі

місця

Чиста к-ть нових 

робочих місць

Чиста к-ть нових 

робочих місць

Ліквідовані 

робочі

місця

Нові 

робочі

місця

рік рік
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Компонент 3 — Удосконалення інституційного середовища
Підвищення посередництва між особами, які шукають роботу, та 

працедавцями шляхом створення інструмента статистичного 
профілювання для Державної служби зайнятості
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Підтримка доходів/еквівалентна посада

Джерело: Локса та Морганді (2014) Профілювання безробітних: огляд досвіду ОЕСР та значення для перехідних економік, Світовий банк.
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Компонент 3 — Удосконалення інституційного середовища
Усунення перешкод для внутрішньої міграції

Джерело: Аріас та ін. (2015) «Знову до роботи: Як розвиватися у роботі в Європі та Центральній Азії», Світовий банк.

Розвиток ринків житла і кредитування «Портативні» соціальні пільги Скорочення адміністративних 

вимог до переміщення

Удосконалення 

інформаційних систем 

ринків праці

Реформування 

регіональної політики, 

наприклад щодо с/г 

субсидій

Інвестування у міжгалузеві 

передавані навички

Покращення взаємодії та 

доступу до базових послуг



Overview of policy proposals
Policy pillar Components Horizon Policy actors

Build 
foundational 

skills

Integrate socio-emotional development in 
traditional learning

Medium term 
(6-12 months) Ministry of Education and Science

Ministry of Social Policy
State Employment Service

Develop a lifelong skill development strategy
Long term 
(over 12 
months)

Enhance the 
development 
of advanced 

skills

Build and upgrade qualification and occupation 
standards

Short Term
(3 months)

Ministry of Education and Science
Ministry of Eco. Dev. and Trade

Ministry of Social Policy
State Employment Service

Ministry of Finance
Employers’ associations

Trade unions

Introduce financial incentives for firms to 
promote training

Set up a labor market information system

Build stronger tertiary-education leadership 
structure Medium term 

(6-12 months)Introduce result-based funding of post-
secondary education and training institutions

Improve the 
institutional 
environment

Reform the labor code—labor costs, contracts, 
worker protection

Short Term
(3 months) Ministry of Social Policy

State Employment Service
Employers’ associations

Trade unions

Build a statistical profiling tool for employment 
services

Medium term 
(6-12 months)

Remove the barriers to internal migration
Long term 
(over 12 
months)

1

2

3
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