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Методологічні посібники 
ЄФО/МОП/Cedefop щодо збалансування 
попиту на професійні навики та їх 
пропозиції на ринку праці 

Методи у сфері прогнозування потреб у професійних 
навиках: Посібник з питань передбачень, аналізу 
сценаріїв та кількісного прогнозування.  
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Прогнозування та збалансування попиту 
на професійні навики та їх пропозиції 

Збалансування, тобто узгодження пропозиції та 
попиту, вимагає розуміння ситуації на ринку щодо 
професійних навиків.  

• На які професійні навики існує попит на ринку?  

• Пропозиція яких професійних навиків 
сформувалася на ринку?  
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Моніторинг ринку праці 

Системи моніторингу ринку праці та відповідні 
інформаційні системи забезпечують збір даних та 
інформації щодо пропозиції робочої сили у кількісному та 
кваліфікаційному вираженні та щодо попиту на робочу 
силу – тобто стосовно того, скільки осіб є 
працевлаштованими за конкретними професіями, 
секторами та кваліфікаціями.  
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Посібник з прогнозування майбутнього:  
форсайт та прогнози 

 

Складається з двох частин:  
Частина 1: Форсайт 
Частина 2: Кількісне прогнозування 
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Якісний форсайт у порівнянні з кількісними 
прогнозами 

 

Обидві методології спрямовані на окреслення 
можливого майбутнього. Вони допомагають 
визначити основні стимулюючі фактори. Через 
фокусування на майбутньому ми можемо 
визначити поточні заходи, які необхідно вжити 
з метою вирішення перспективних та поточних 
критичних проблем, що існують на ринку 
праці.  
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Передбачення та прогнозування попиту 
та пропозиції професійних навиків  
Зіставлення якісного та кількісного підходів 

Якісні підходи 

• Форсайт та/або розробка 
сценаріїв 

• Менш інформаційно місткі 
(офіційні дані). Але 
можуть передбачати 
застосування багатьох 
різних форм даних. 

 
 

Кількісні підходи 

• Формалізовані моделі 
прогнозування. 

• Є значно інформаційно 
місткими та насичені 
складною методологією. 
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Форсайт 

Форсайт можна визначити як систематичний збір даних 
щодо майбутнього та як засіб для здійснення процесу 
формування довгострокового бачення, спрямованого 
на визначення можливостей та слабких місць з метою 
сприяння поточним процесам ухвалення рішень 
 
• Передбачає застосування якісного підходу до 

передбачення майбутнього 
• Передбачає визначення ключових стимулюючих 

факторів 
• Допомагає визначити заходи 
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Прогнозування 

Процес прогнозування попиту та пропозиції 
професійних навиків можна визначити як систематичне 
кількісне моделювання майбутніх змін на ринку праці.  
 
Таке прогнозування зазвичай базується на 
спостереженні в часі співвідношень щодо економічних 
змін, що стосуються пропозиції та попиту на 
кваліфікації, наприклад, на спостереженні структури 
зайнятості в секторах за професіями та кваліфікаціями.  
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Чому кількісне прогнозування? 

• Розуміння комплексних змін, розробка “бачень 
ймовірного майбутнього”. 

• Інформування учасників – забезпечення розуміння 
як суспільне благо 

• Прогнозування не є “точним передбаченням”, 
натомість можна лише приблизно окреслити зміни 
та надати своєчасні попередження. 

• Ймовірно, що учасники прореагують на проблеми, 
визначені в рамках прогнозу. 
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Чому прогнозування (продовження…) ? 

• Заповнення наявного інформаційного дефіциту та 
попередження потенційних дисбалансів на ринку 
праці; 

• Інформування різноманітних учасників ринку про 
перспективні потреби ринку праці як сприяння у 
здійсненні ними вибору та ухваленні рішень; 

• Надання підтримки процесам формування політики 
на національному та регіональному рівнях у сфері 
зайнятості та соціального захисту, навчання 
впродовж всього життя, профорієнтації та 
міграційних процесів.  
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Чому прогнозування? – Ключові 
запитання 

Надання відповідей на ключові запитання: 
• В яких секторах та професіях показники зайнятості 

будуть зростати? 
• На які кваліфікації зросте або зменшиться попит? 
• А що з приводу потреб у заміщенні робочої сили? 
• Яким чином це буде співвідноситися з пропозицією? 
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Види прогнозів 

• Загальнонаціональний прогноз щодо структури 
зайнятості за професіями та кваліфікаціями;  

• Прогноз щодо професії (одиничний) / розвитку сектору 
(частковий) 

• Прогноз щодо “найбільш важливих” професій / 
кваліфікацій 
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Підсумок:  
 Методологічний посібник 
ЄФО/МОП/Cedefop 

• Надає детальний та актуальний опис процесів та 
методів прогнозування та передбачення (форсайту) з 
питань ринку праці, попиту/пропозиції професійних 
навиків та дисбалансів між попитом та пропозицією;  

• Містить найактуальніші приклади практичного 
впровадження в різноманітних контекстах;  

• Цільова аудиторія посібника: спеціалісти-практики, 
особи, відповідальні за ухвалення рішень, та 
користувачі прогнозів та форсайтів.   

 


