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Основні питання

На порядку денному розвитку СПК є два 
основних питання:

1. Чи на належному рівні врегульовано 
розвиток СПК?

2. Хто відповідає за реалізацію СПК і в якому 
обсязі?



СПК: нормативне регулювання

• Постанова КМУ “Про затвердження Національної рамки кваліфікацій” (2011)
• Закон України (ЗУ) “Про професійний розвиток працівників” (2012)

– Неформальне професійне навчання та підтвердження кваліфікацій працівників (ст.14)

• ЗУ “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права та гарантії їх діяльності” (2012):
– участь у розробці стандартів освіти;
– контроль знань, умінь і навичок учнів, їх кваліфікаційна атестація
– зміни класифікатора професій та Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах;
– формування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників

• ЗУ “Про зайнятість населення” (2012)
– підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими 

професіями (ст. 34)

• Постанова КМУ “Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального 
професійного навчання осіб за робітничими професіями” (2013):
– засоби вимірювання, критерії оцінювання, анкета самооцінювання за робітничою професією 

розробляються та затверджуються згідно з вимогами кваліфікаційних характеристик професій, 
професійних стандартів (п.11)

• ЗУ “Про віщу освіту” (2014)
– Зв’язок стандартів вищої освіти, освітніх програм та професійних стандартів (ст. 10)



СПК: законопроекти

• З 2009 р. за ініціативи роботодавців України 
відбуваються спроби комплексного 
нормативного регулювання СПК:
– 2009 – 2010 - проект ЗУ “Про національну 

систему кваліфікацій” (реєстрац. № 4843);

– 2011 – 2012 - проект ЗУ “Про систему 
професійних кваліфікацій” (реєстрац.№ 0957)

– 2013 – прийняття законопроекту “Про систему 
професійних кваліфікацій” (реєстрац.№ 0957) у 
першому читанні



Система професійних кваліфікацій. 
Бачення роботодавців

Галузева рада Кваліфікаційний
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Орган координації
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Роботодавець
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Система професійних кваліфікацій. 
Поточний стан

Галузеві ради
1. Металургія

2. Хімія

3. Енергогенерування

4. Вугледобича

5. С/г машинобудування

Кваліфікаційний центр

Орган координації

(Федерація роботодавців України)

Система освіти

Роботодавець (ФРУ)
Аналіз ОКХ стандартів вищої освіти

Аналіз проектів ДСПТО

Агентство Вищої освіти

Розробка та затвердження ПС

Державне замовлення

Професійні стандарти (20)

Металлргія

Інженер конвертерного виробництва

Майстер конвертерного виробництва

Сталевар конвертера

Підручний сталевара конвертерного виробництва

Енергетика

Інженер-електрик в енергетичній сфері 

Інженер-електрик горний

Журналістика

Журналіст мультимедійних видань

Редактор мультимедійних видань

Сфера обслуговування

Продавець непродовольчих товарів

Людина 
Профорієнтація

Зв’язок кваліфікації та 

рівня заробітної плати



Система професійних кваліфікацій. 
Нормативне регулювання

Галузеві ради
ЗУ «Про організації роботодавців, 

їх об'єднання, права і гарантії їх 

діяльності»
Кваліфікаційний центр

Орган координації

(Федерація роботодавців України) 
1. ЗУ «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності»

2. ЗУ «Про вищу освіту»

3. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального 

професійного навчання осіб за робітничими професіями»

Система освіти
ЗУ «Про професійно-

технічну освіту», 

ЗУ «Про вищу освіту»

Роботодавець (ФРУ)

1. ЗУ «Про професійно-технічну освіту», 

2. ЗУ «Про вищу освіту»

3. ЗУ «Про організації роботодавців, їх об'єднання, 

права і гарантії їх діяльності»

4. ЗУ «Про формування та розміщення державного 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»

5. Постанова КМУ  «Про затвердження

Державної цільової програми розвитку

професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки»

Професійні стандарти 

1. ЗУ «Про організації роботодавців, 

їх об'єднання, права і гарантії 

їх діяльності»

2. ЗУ «Про професійно-технічну освіту», 

3. ЗУ «Про вищу освіту»

4. Постанова КМУ «Про затвердження

Порядку підтвердження результатів

неформального професійного навчання

осіб за робітничими професіями»

Людина
ЗУ «Про професійно-технічну освіту», 

ЗУ «Про вищу освіту», 

ЗУ «Про зайнятість»

Постанова КМУ «Про затвердження

Порядку підтвердження результатів

неформального професійного

навчання осіб за робітничими

професіями»



Які аспекти СПК регулюються сьогодні 
і як?

• Підтримка життєдіяльності НРК:
– МОН (загальне управління, переважно для сфери вищої 

освіти) роботодавці
– роботодавці (участь у підвищенні рівня якості освіти, 

зокрема, через аналіз стандартів освіти);

• Розробка інструментів для забезпечення відповідності 
НРК вимогам професійних стандартів та вимогам ринку 
праці:
– МОН України (розробка стандартів для ПТО, Агентство з 

якості вищої освіти (?)
– Мінсоцполітики України (підтримка Класифікатору професій)
– Державна служба зайнятості України (як уповноважений 

орган з питань реалізації системи підтверджння результатів 
неформального навчання)



Які аспекти СПК регулюються сьогодні 
і як (1)?

• Підтримка діалогу між заінтересованими сторонами 
та досягнення консенсусу
– МОН України (через роботу над реалізацією НРК, але 

робота фактично зупинилася)

• Робота з галузевими радами
– СПО роботодавців власними силами

• Визначення потреб у розробці нових кваліфікацій
– МОН та Мінекономіки України (через державне 

замовлення на підготовку фахівців та спеціалістів)
– Мінсоцполітики (через державне замовлення на 

підготовку фахівців та спеціалістів + підтримка 
Класифікатору професій)



Які аспекти СПК регулюються сьогодні 
і як (2)?

• Забезпечення інформування щодо НРК та її розвиток
– МОН (але здійснюється формально, жодних активних дій 

щодо популяризації чи наповнення НРК за останній рік не 
відбувається)

• Забезпечення використання єдиної термінології
– МОН (але лише в конексті вищої освіти)

• Ведення національних реєстрів (кваліфікацій, галузевих 
рад, професійних стандартів, центрів оцінювання, 
оцінювачів, кваліфікаційних центрів, студентів, учнів, 
викладачів, навчальних закладів, освітніх стандартів, 
програм тощо) 
– МОН (реєстри студентів, учнів, навчальних закладів)
– Мінсоцполітики (реєстр кваліфікаційних центрів для цілей 

підтвердження результатів неформального навчання)



Які аспекти СПК сьогодні 
не регулюються?

• Ідентифікація переліку кваліфікацій, що мають 
знаходити своє місце у НРК

• Акредитація органів сертифікації
• Підготовка та сертифікація оцінювачів 

кваліфікацій
• Перевірка дотримання процедури розробки та 

затвердження професійних стандартів
• Моніторинг діяльності заінтересованих у 

розвитку СПК сторін  
• Оцінка ефективності впливу СПК



Які аспекти СПК сьогодні регулюються 
кількома акторами?

• Розробка інструментів зв'язку НРК з кваліфікаціями ринку праці 
(Мінсоцполітики України, Державна служба зайнятості)

• Ідентифікація необхідності розробки нових кваліфікацій (МОН, 
Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку)

• Розповсюдження інформації про кваліфікації (МОН, 
Мінсоцполітики, Державна служба зайнятості)

• Ведення національних реєстрів (МОН, Мінсоцполітики)
• Підтримка розвитку стандартів і кваліфікацій (МОН, 

Мінсоцполітики, СПО роботодавців)
• Підтримка розвитку системи підтвердження результатів 

неформального навчання (МОН, Мінсоцполітики, Державна 
служба зайнятості СПО роботодавців та профспілок, навчальні 
заклади )

• Забезпечення відповідності кваліфікацій (МОН, Мінсоцполітики, 
СПО роботодавців)



Проміжний висновок

• В Україні є лише окремі елементи СПК:
– забезпечення реалізації елементів СПК здійснюється 

різними акторами, в різних нормативних актах часто 
без координації і  системності у діях 

– є функції, які взагалі не реалізуються жодним з акторів

– є функції, які реалізуються різними акторами 
(дублювання)

• Разом з цим окремі елементи СПК досить успішно 
реалізуються

• Є потреба у координації та сприянні подальшому 
розвитку цих заходів



Сценарій 1: орган регулювання 
(SWOT-аналіз)

(S) Сильні сторони (W) Слабкі сторони

• Чітка реалізація політичної волі – утворення (Агентство
з питань розвитку кваліфікацій) або уповноваження 
(наприклад, Державна служба зайнятості) 
спеціального державного органу регулювання системи 
професійних кваліфікацій

• відповідність Рекомендації Ради Європи щодо 
впровадження Європейської рамки кваліфікацій у 
сфері вищої освіти та реалізація відповідних положень 
Угоди про асоціацію України та ЄС

• Консолідація функцій по реалізації СПК  (у т.ч.
забезпечення обов'язковості реалізації професійного 
стандарту)

• Збільшення бюджетних витрат (у випадку утворення 
нового Агентства особливо)

• Статус регулюючого органу може становити загрозу 
динамічному розвитку НРК та СПК

• Час на формування необхідних компетенцій державних 
службовців

(O) Можливості (T) Виклики 

• Інституційна співпраця з аналогічними структурами ЄС
• Проекти TWINNING, TAIEX
• Забезпечення державницького підходу до реалізації

СПК 
• Координація, підтримка і контроль забезпечення

якості кваліфікацій в рамках НРК
• Можливість фінансування програм розвитку окремих 

елементів СПК (розробка професійних стандартів, 
підготовка оцінювачів кваліфікацій, розробка 
документів для оцінки результатів неформального 
навчання тощо)

• Потенційно насторожене ставлення ринку праці 
(найбільш активних гравців у СПК) до новоутвореного 
регулятора

• Формування професійної команди, в т.ч. необхідність 
пошуку і залучення якісних фахівців з 
нормопроектування (у зв'язку із великим обсягом 
нормопроектувальної роботи);

• Складність у залученні додаткового фінансування 
розвитку СПК та/або її окремих елементів;



Сценарій 2: орган координації 
(SWOT-аналіз)

(S) Сильні сторони (W) Слабкі сторони

• Уповноваження Федерації роботодавців України (ФРУ) 
бути координуючим органом - реалізація державно-
приватного партнерства

• Довіра з боку ринку праці, міжнародних організацій  та 
органів влади

• Відносно легке залучення роботодавців до процесів 
розвитку СПК

• Інституційне залучення ФРУ та СПО роботодавців до 
багатьох процесів формування та реалізації державної 
політики у сфері розвитку освіти та зайнятості

• Напрацювання досвіду супроводження окремих 
процесів та механізмів СПК

• Утворення експертної площадки (Інститут професійних 
кваліфікацій) та спеціалізованого веб-ресурсу
(Репозитарій професійних кваліфікацій)

• Неможливість реалізації регуляторних (обов'язкових) 
функцій (обов'язковість застосування професійних 
стандартів)

• Відсутність сталих механізмів державно-приватного 
партнерства (правові та організаційні складнощі взаємодії 
ЦОВВ і громадської організації  у сфері реалізації НРК та 
СПК);

• Нестійке фінансування діяльності по підтримці реалізації 
СПК (складнощі у залученні бюджетного фінансування та 
можливість взагалі його не отримати)

(O) Можливості (T) Виклики 

• Оперативність залучення експертного середовища та 
експертних потужностей бізнесу

• Гнучкість в отриманні грантового та проектного 
фінансування

• Визнання важливості реалізації заходів з підтримки 
розвитку СПК з боку суспільства, органів влади та 
інших заінтересованих сторін;

• Формування професійних кваліфікацій
• Забезпечення зв’язку між професійними та освітніми 

кваліфікаціями
• Реалізація Угоди про асоціацію України та ЄС



Функції координуючого органу

1. Підтримка інфраструктури розвитку Національної рамки кваліфікацій (НРК), включаючи перевірку 
того, що всі рівні Рамки зрозумілі всім учасникам процесу і НРК застосовується коректно

2. Надання технічної допомоги галузевим радам, до компетенції яких входитиме розробка 
професійних стандартів

3. Створення нормативної бази для розробки різних типів кваліфікацій у співпраці із 
заінтересованими особами

4. Надання рекомендацій з розроблення професійних кваліфікацій, забезпечення їх зв'язку із 
освітніми кваліфікаціями 

5. Підтримка національних реєстрів (професійних кваліфікацій, професійних стандартів, центрів 
оцінювання компетенцій, оцінювачів компетенцій та інш.)

6. Гарантування відповідності всіх кваліфікації, які входять до НРК актуальним вимогам ринку праці 
та  відповідності технічним вимогам

7. Реалізація заходів з функціонування системи підтвердження результатів неформального навчання 
осіб за робітничими професіями, розширення цієї системи на сферу вищої школи

8. Збір інформації від установ, суб'єктів ринку праці що займаються розробкою і присвоєнням 
кваліфікацій

9. Інформування громадськості про стан розвитку НРК та СПК, в тому числі ведення спеціалізованого 
веб-ресурсу «Репозитарій професійних кваліфікацій»

10. Просування НРК в Україні та за кордоном, забезпечення відповідності вітчизняних професійних 
кваліфікацій Європейській рамці кваліфікацій та іншим міжнародним і регіональним 
кваліфікаційним рамкам

11. Надавати акредитації організаціям з сертифікації
12. Сертифікація оцінювачів компетенцій 
13. Проведення моніторингу та оцінки впливу діяльності різних учасників процесів розвитку СПК



Наші очікування від Конференції

• Визначення напрямку інституційної підтримки 
реалізації СПК в Україні (орган влади / 
державно-приватне партнерство)

• Визначення функцій, що має реалізовувати 
орган, відповідальний за підтримку розвитку 
СПК

• Визначення способів забезпечення сталості 
діяльності такого органу (фінансування, 
людські ресурси, підтримка з боку держави, 
суспільства та інших заінтересованих суб'єктів)



Дякую за увагу!

Інститут професійних кваліфікацій

Київ, вул. М. Коцюбинського, 1,  
01030, Україна 

Тел. +38 044 251 70 21
Факс: +38 044 251 70 62
www.ipq.org.ua

http://www.fru.org.ua/

