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Пріоритети – формування системи прогнозування та узгодження 

попиту та пропозиції на кваліфіковану робочу силу (на 

середньострокову та довгострокову перспективу) на основі 

посилення міжвідомчої координації та покращення інформаційного 

забезпечення 

Мета:  

-  функціонування інформаційного сервісу для забезпечення 

інформування населення щодо потреб у професійних 

кваліфікаціях (сервіс для людини) 

- функціонування інформаційного сервісу для забезпечення 

потреб роботодавців у кваліфікованих кадрах (сервіс для 

роботодавців) 

- функціонування інформаційного сервісу для удосконалення  

державної політики зайнятості, формування державного 

замовлення (сервіс для суспільства) 

Завдання: 

- прогнозування перспективних потреб в освіченій та 

висококваліфікованій робочій силі (кількісні методи, що базуються 

на економіко-математичному моделюванні) 

- проведення секторальних опитувань роботодавців з питань  

перспективних потреб у навиках та кваліфікаціях (якісні методи, 

що базуються на опитуваннях роботодавців на пілотній основі) 



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 

Основні завдання: 

- Вибір стратегічних пріоритетів розвитку сектору, визначення його 

конкурентних переваг та ресурсного забезпечення їх реалізації 

(виробничого, кадрового, фінансового, інфраструктурного) 

- Покращення бізнес-планування з метою підвищення 

конкурентоспроможності сектору, забезпечення адаптації продукції 

(послуг) до європейських стандартів 

- Розроблення методології секторальних опитувань роботодавців з 

питань перспективних потреб у навиках та кваліфікаціях із 

залученням організацій роботодавців, галузевих рад  

- Прогнозування потреб сектору в робочій силі за професіями та 

кваліфікаціями з метою забезпечення кадрових потреб на 

перспективу, з урахуванням пріоритетів розвитку сектору 

 

 

 

 

 



- Нерозвиненість бізнес-середовища, нестабільність 

макроекономічна та політична 

 

- Повільні темпи актуалізації професій ІТ – сектору 

 

- Недостатньо ефективна координація між основними 

зацікавленими сторонами (державою, роботодавцями 

та освітніми інституціями) щодо розроблення та 

впровадження професійних та освітніх стандартів  

 

- Методологічні проблеми ідентифікації зайнятих в ІТ - 

секторі  

- Недостатня послідовність регуляторної та 

фіскальної політики щодо стимулювання розвитку 

ІТ - сектору 

- Зниження якості технічної освіти; недостатній 

практико орієнтований зміст навчальних курсів та 

програм 

- Слабкість стимулів для роботодавців щодо 

покращення технічного оснащення лабораторій 

навчальних закладів 

- Достатньо високий рівень конкурентоспроможності 

ІТ - продуктів та кадрового потенціалу сектору 

- Висока професійна мобільність ІТ спеціалістів  

- Мотивація до саморозвитку, високий рівень участі у 

системі безперервної освіти (оновлення знань) 

- Зацікавленість у розробленні та запровадженні 

професійних стандартів з боку роботодавців, 

визначенні перспектив зміни професійно-

кваліфікаційної структури зайнятих в ІТ - секторі 

- Інноваційність ІТ – сектору (застосування інновацій, 

оновлення знань, кваліфіковані спеціалісти, 

розвиненість спеціалізованих когнітивних умінь, 

зокрема: креативного мислення, комунікабельності, 

вирішення проблем)  

- Зацікавленість роботодавців ІТ – сектору у 

прогнозуванні обсягу та структури потреби у 

кваліфікованій робочій силі за професіями та 

кваліфікаціями 

- Наявність інституційних можливостей для 

застосування якісних методів прогнозування 

(секторальних опитувань)   



Код за КП Назва професії ISCO-08 Назва професії 

2131.2 Розробники обчислювальних систем 21 Професіонали в галузі обчислень (комп’ютеризації) 

2131.2 Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом 2166 Дизайнери графіки та мультимедіа 

2131.2 Адміністратор даних 2166 Дизайнери комп'ютерних ігор 

2131.2 Адміністратор бази даних 2434 Професіонали у сфері продажу IKT 

2131.2 Адміністратор доступу 25 Професіонали у сфері інформаційно-комунікаційних технологій 

2131.2 Адміністратор доступу (груповий) 251 

Розробники та аналітики у сфері розробки програмного забезпечення і 

додатків 

2131.2 Адміністратор задач 252 Професіонали (бази даних та мережі) 

2131.2 Адміністратор системи 2521 Дизайнери і адміністратори (бази даних) 

2131.2 Аналітик з комп'ютерних комунікацій 2521 Адміністратор бази даних 

2131.2 Аналітик комп'ютерних систем 2522 Адміністратор системи 

2131.2 Аналітик комп'ютерного банку даних 2522 Адміністратор системи (комп'ютери) 

2131.2 Інженер з комп'ютерних систем 2522 Адміністратор мережі 

2131.2 Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів 2522 Адміністратор комп'ютерних систем 

2131.2 Конструктор комп'ютерних систем 251 Розробники і аналітики (програмне забезпечення і додатки) 

2131.2 Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення 2513 Розробники (WEB та мультимедіа) 

2131.2 Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа 2514 Програмісти (додатків) 

2131.2 Інженер-дослідник з комп'ютеризованих систем та автоматики 2519 Розробники і аналітики (програмне забезпечення і додатки), не зазначені  

2132.1 Розробники комп'ютерних програм 2523 Професіонали (комп'ютерні мережі) 

  Інженер-програміст 2523 Аналітик з комп'ютерних комунікацій 

  Програміст (база даних) 2511 Аналітик комп'ютерних систем 

  Програміст (прикладний) 2511 Аналітик мережі 

  Програміст (системний) 2512 Дизайнер програмного забезпечення 

2139.2 Професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютеризації) 2512 Аналітик-програміст 

  Інженер із застосування комп'ютерів 2512 Розробник програмного забезпечення 

2419.2 Професіонал з економічної кібернетики 2529 Розробники і аналітики (бази даних та мережі), не зазначені раніше 

2433 Інженер з науково-технічної інформації     

2433 Аналітик консолідованої інформації 

311 Технічні фахівці у галузі прикладних наук та техніки  31 Технічні фахівці у галузі прикладних наук та техніки  

3114 Технік-технолог (електроніка) 3114 Інженери-техніки (електроніка) 

3114 Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру 35 Фахівці (інформація та комунікація) 

3114 Технік-конструктор (електроніка) 351 Фахівці з клієнтської підтримки користувачів (IKT) 

3121 Технік-програміст 3513 Фахівці (комп'ютерні мережі та системи) 

3121 Технік із системного адміністрування 3511 Фахівці із забезпечення діяльності (ІКТ) 

3121 Фахівець з інформаційних технологій 3514 Техніки (Web програми) 

3121 Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну) 3512 

Техніки з клієнтської підтримки користувачів (інформаційно-комунікаційні 

технології) 

3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення 352 Фахівці (телекомунікації  і телерадіомовлення) 

3121 Фахівець з розроблення комп'ютерних програм 3521 Фахівці (радіомовлення та аудіовізуальні) 

3439 Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом 3522 Інженери-техніки (телекомунікації) 

3439 Фахівець із організації інформаційної безпеки     

41 Технічні службовці 41 Технічні службовці 

4112 Оператор комп'ютерного набору 4132 Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ) 

4112 Оператор комп'ютерної верстки     

4112 Оператор інформаційно-комунікаційних мереж     

4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення     



- Нерозвиненість бізнес-середовища, недостатня 

захищеність прав інвесторів 

- Слабка мотивація до високопродуктивної праці, 

розвитку інфраструктури сільської місцевості 

- Недостатньо висока зацікавленість в оновленні 

знань, підвищенні кваліфікації – значна частка 

неконкурентоспроможних робочих місць (ОСГ) 

- Повільні темпи актуалізації професій 

- Методологічні проблеми ідентифікації зайнятості та 

рівня кваліфікації в аграрному секторі  

- Достатньо висока конкурентоємність аграрного 

сектору (ресурсні переваги)  

 

- Значні можливості підвищення продуктивності праці 

різноукладного аграрного сектору за рахунок 

впровадження прогресивних технологій 

 

- Поступове посилення зацікавленості роботодавців 

великих сільськогосподарських підприємств у залученні 

кваліфікованої праці 

- Певна невизначеність стратегії реформ аграрного сектору 

(у частині вибору пріоритетів інерційного або інноваційного 

розвитку ) 

-  Недостатня послідовність регуляторної та фіскальної 

політики розвитку аграрного сектору  

- Звуження демографічної бази пропозиції робочої сили 

(постаріння населення, значний міграційний відплив 

найбільш продуктивних груп населення) 

- Недостатньо висока якість практичної підготовки  

працівників, слабка координація між освітніми інституціями 

та аграрними підприємствами 

- Обмежена інформаційна база для прогнозування навиків у 

аграрному секторі 

- Поширення прогресивних моделей організації 

виробництва та праці  

- Поступове збільшення попиту на кваліфіковану 

працю (агрономія, логістика, бізнес-консультування, 

зовнішньоекономічна діяльність), обслуговуванні 

сучасних технологій, машин  

 

- Зацікавленість роботодавців аграрного сектору у 

визначенні професійно-кваліфікаційної структури 

робочої сили та перспектив її змін, застосування 

якісних методів прогнозування (секторальних 

опитувань)   



Вікова структура населення, зайнятого у сільському господарстві, 

лісовому господарстві та рибному господарстві (за формами 

господарювання), % 

 15-24 

років 

 25-29 

років 

 30-34 

років 

 35-39 

років 

 40-49 

років 

 50-59 

років 

 60-70 

років 

Державна (комунальні) підприємства, організація, 

установа, яке перебуває у під порядкуванні міністерства, 

відомства, інших органів державної влади та місцевого 

самоврядування 

7,29 10,96 11,63 15,24 25,29 25,93 3,65 

Господарське товариство, асоціація, корпорація, 

концерн, консорціум, компанія, спільне підприємство 8,50 12,10 10,28 12,43 28,86 24,71 3,12 

Приватне, орендне, сімейне підприємство, приватна 

організація (установа,заклад), фермерське господарство, 

оформлені як юридична особа 
10,47 12,86 10,87 11,88 26,89 25,29 1,73 

Суб’єкти підприємництва з оформленням або без 

оформлення своєї діяльності як фізичної особи 8,82 11,10 11,65 12,44 32,20 22,59 1,20 

Праця за наймом у домогосподарствах окремих громадян 

(особистий водій, няня, домашня прислуга тощо) 10,26 30,29 17,49 12,53 12,59 16,83 0,00 

Праця за наймом у фізичних осіб-підприємців 15,58 14,44 14,98 13,32 26,27 15,00 0,41 

Особисте селянське господарство 9,65 9,23 8,28 9,51 21,88 25,57 15,88 

Представництво міжнародної організації або 

підприємство, установа, організація іншої 

держави,розташовані на території України 
11,26 31,34 5,30 34,43 0,00 17,68 0,00 



- Зниження конкурентних переваг сектору внаслідок 

погіршення зовнішньоекономічної кон'юнктури, 

військових дій на території Донецької та Луганської 

областей 

- Нерозвиненість бізнес-середовища, недостатня 

захищеність прав інвесторів 

- Старіння кадрів 

- Дефіцит за окремими професіями, пов'язаними з 

обслуговуванням високотехнологічного устаткування 

- Повільні темпи актуалізації професій 

- Збереження значного виробничого потенціалу, 

зацікавленість бізнесу у підвищенні 

конкурентоспроможності продукції 

 

- Поширення прогресивних моделей організації 

виробництва та праці  

 

- Розвиненість інституційного середовища - Галузева 

Рада Металургів (збір та аналіз інформації, 

розроблення професійних стандартів)  

 

-  

- Проблеми реструктуризації галузі, збереження залежності 

від зовнішньоекономічної кон'юнктури, обмежені можливості 

залучення інвестицій та участі у розбудові інфраструктури 

- Недостатня послідовність регуляторної та фіскальної 

політики держави 

- Звуження демографічної бази пропозиції робочої сили 

(постаріння населення, незацікавленість молоді в отриманні 

робітничих професій) 

- Недостатньо висока якість практичної підготовки  робочої 

сили, слабка координація між освітніми інституціями та 

підприємствами металургії 

- Поступове збільшення попиту на кваліфіковану 

працю при обслуговуванні сучасних технологій, 

машин  

- Значні масштаби підготовки кадрів на виробництві 
 

- Зацікавленість роботодавців металургії у визначенні 

професійно-кваліфікаційної структури робочої сили та 

перспектив її змін, застосуванні якісних методів 

прогнозування (секторальних опитувань)   



Можливості урахування реальних змін та економічних зв’язків, умови 

залучення галузевих асоціацій та відповідних інституцій до 

секторальних обстежень 

 

- Послідовність державної регуляторної політики, покращення бізнес 
середовища 

- Визначення пріоритетів розвитку сектору (галузі) з урахуванням 
перспектив розвитку кадрового потенціалу  

- Розвиненість інституційного середовища (наявність галузевих асоціацій, 
активність галузевих рад, зацікавлених у зборі та аналізі інформації 
стосовно галузевої професійної та кваліфікаційної структури робочої 
сили)  

- Зацікавленість у розробленні методології секторальних опитувань 
роботодавців з питань перспективних потреб у навиках та кваліфікаціях, 
проведенні секторальних досліджень з метою визначення потреби 
галузі у працівниках за професіями та кваліфікації 

- Налагодження координації дій між центральними та місцевими 
органами влади, галузевими асоціаціями та освітніми закладами щодо 
посилення практико орієнтованого змісту навчальних програм, 
розширення можливостей стажування молоді 

 

 

 

 

 


