
Резюме 

звіту «Напрямки гармонізації існуючих в Україні національних професійно-

класифікаційної, професійно- і освітньо-кваліфікаційних стандартизованих систем з 

нормами й положеннями Національної системи кваліфікацій: проблеми й рішення». 

Частина 1 «Аналіз існуючої практики регулювання професійних кваліфікацій», 

підготовлений під егідою Європейського фонду освіти. 

 

Одним з найбільш перспективних напрямків реформування сфери підготовки кадрів, 

як у ЄС, так й у багатьох інших країнах світу, є підготовка кадрів, заснована на 

компетентнісному підході. Цей підхід припускає визнання кваліфікацій різних типів, 

отриманих через різні форми освіти (формальна, неформальна, самостійне (спонтанне, 

інформальне) навчання) шляхом чіткого, прозорого процесу оцінювання наявних знань, 

умінь, навичок, здатності застосовувати їх на практиці, як того вимагають  професійні 

стандарти. 

Це й визначило мету проведеного дослідження - вивчення існуючої в Україні 

практики формування, використання, визнання (оцінювання) професійних кваліфікацій і 

пошук напрямків їх модернізації відповідно до вимог Національної системи кваліфікацій. 

Для виконання поставленої мети було  передбачене рішення таких завдань:  

 аналіз існуючої професійно-кваліфікаційної системи; 

 аналіз існуючої освітньо-кваліфікаційної системи; 

 вивчення взаємодії між провайдерами освітніх послуг і представниками сфери праці в 

частині підготовки, визнання (оцінювання) і використання професійних кваліфікацій; 

 дослідження інноваційних вітчизняних практик  з розробки професійних й освітніх 

стандартів нового типу; 

 вивчення реального положення справ з використання на практиці Національної рамки 

кваліфікацій; 

 розробка пропозицій з модернізації існуючої в Україні «системи кваліфікацій» у 

контексті європейського, закордонного й міжнародного досвіду реформування. 

Звіт складається з 6 розділів й 7 Додатків. Статистична інформація представлена в 7 

Таблицях. Всі статистичні дані, норми, положення взяті з офіційних джерел, доступної 

довідкової, науково-дослідної, аналітичної літератури, попередніх досліджень ДУ НДІ 

соціально-трудових відносин Мінсоцполітики України, до яких є офіційний доступ. У 

багатьох випадках статистична інформація збиралася, узагальнювалася й розраховувалася 

автором дослідження, за вірогідність якої він несе відповідальність.  

Проведений аналіз ситуації в Україні з функціонуванням «світу кваліфікацій» 

дозволяє зробити 10 ключових висновків: 

1. Професійно-класифікаційна (Класифікатор професій), професійно - кваліфікаційна 

(Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП)) і освітньо-

кваліфікаційна (Державні стандарти професійно-технічної освіти за конкретними професіями, 

галузеві стандарти вищої освіти, переліки спеціальностей)  системи країни  : 

 виконували й виконують певну роль на ринку праці й ринку освітніх послуг; 

 не охоплюють всієї номенклатури. Потрібна розробка: кваліфікаційних характеристик 

на 28,0% професій (професійних найменувань робіт, посад); Державних стандартів 

професійно-технічної освіти за конкретними професіями на 60,1% позицій, 

розміщених у відповідному Переліку; галузевих стандартів вищої освіти - на 64,3% 

напрямків підготовки й спеціальностей за «старими» 3 Переліками;  

 мають слабкий рівень взаємодії через досить узагальнений характер викладу в КХ, 

виписані у відриві від конкретних кваліфікаційних вимог до компетенцій, у т.ч.  за 

категоріями, а також, у зв'язку з тим, що була використана стара методологічна база 

побудови освітніх стандартів, не зорієнтована на результати навчання. 

2. КП виконує 4 (з 8) функцій, не характерних для більшості країн ЄС. Його 

«прив'язування» до записів у трудових книжках, у пільгових списках на одержання 

дострокової пенсії, скорочену тривалість робочого тижня, додаткові відпустки, записи 



професійної кваліфікації в посвідченнях (дипломах, сертифікатах) про освіту й ін., свідчить 

про те, що цей національний стандарт буде продовжувати грати свою розширену  роль ще 

певний період.. 

3. КП вимагає оперативної адаптації до нової версії Міжнародної стандартної 

класифікації занять (ISCO-08), що передбачає, крім усього іншого, і включення в нову версію 

КП деталізованого опису його розділів, груп професій і самих професій , що дозволить 

поступово відходити від ДКХП нинішнього формату. 

4. КП, як й ISCO, має 4 рівні кваліфікації, пов'язані з Міжнародною стандартною 

класифікацією освіти (ISCED) і в значній мірі з рівнями Європейської й Національної рамок 

кваліфікацій (ЄРК і НРК відповідно). Варто розглянути питання про додаткове кодування в 

КП (де це можливо) повних і часткових професійних кваліфікацій із вказівкою інформації про 

рівні НРК. 

5. ДКХП, виступаючи типовим описом професійної діяльності, дає можливість 

роботодавцеві через посадову (робочу) інструкцію розширити коло завдань, обов'язків і вимог 

до працівника в обсязі до 50% випадків поєднання подібних трудових функцій. Разом з тим, у 

КХ в основному відсутні структуровані за ключовими компетенціями вимоги до знань, умінь, 

навичок і здатностей, які можна було б чітко оцінити на практиці, насамперед, за 

кваліфікаційнии категоріями, у першу чергу, професіоналів і фахівців. 

6. Оцінювання формальної й неформальної освіти проводиться, як правило, 

безвідповідально й «формально». Система оцінювання застаріла, збереглася ще із часів СРСР. 

Поряд із цим у країні вже існує 25 груп, що поєднують близько 150 регульованих професій, за 

якими здійснюється незалежне зовнішнє оцінювання (сертифікація) професійних 

кваліфікацій. Украй важливим є поширення цього досвіду на інші сфери трудової діяльності. 

Найцікавішим є досвід підготовки й визнання профкваліфікацій моряків, представників 

професій льотного складу, архітекторів і  т.д. 

7. В Україні ні професійно-стандартизаційна система, ні роботодавці, ні провайдери 

освітніх послуг не готові до оцінювання (визнання) часткових кваліфікацій, насамперед, у 

сфері формальної освіти. Слід зазначити, що  визнання й підготовка за частковими 

кваліфікаціями на виробництві в країні придбали досить масовогохарактеру. 

8. Спільний представницький орган сторони роботодавців й окремі професійні 

асоціаціації пропонують ряд інноваційних підходів у цій сфері діяльності. Разом з тим, через  

цілий ряд об'єктивних і суб'єктивних причин результативність цієї діяльності, у т.ч. і щодо 

імплементації НРК, недостатня. 

9. Державні органи управління в сфері праці й зайнятості за останнє десятиліття 

втратили інституціональну базу в цій сфері діяльності (згортання діяльності нормативних 

центрів, інституцій з продуктивності праці й т.д.). Важливість й актуальність реформування 

системи підготовки кадрів, формування кваліфікованої робочої сили ставить на порядок 

денний питання про підвищення ролі цих напрямків у діяльності Мінсоцполітики України й 

Державної служби зайнятості. 

10. Ринок освітніх послуг в Україні девальвувався за останні 20 років з «ринку 

кваліфікацій» в «ринок дипломів». Відбувся істотний відрив від потреб ринку праці, відмова 

від виробничого (прикладного) навчання, має місце закріплення в студентів/учнів у 

найкращому разі знань, але ніяким чином не вмінь, навичок і здатностей. 

У цьому контексті викликають крайню стурбованість останні реформи МОН України, 

у т.ч.  у законодавчо-нормативній сфері, які ще далі відсувають ринок освітніх послуг від 

вимог, інтересів, викликів і потреб ринку праці й економіки країни в цілому, у тому числі від 

ефективної (на якісному рівні) підготовки кваліфікованих працівників. 

На основі проведеного дослідження пропонуються наступні рекомендації, строки 

реалізації яких будуть визначені зацікавленими сторонами:  

1) у частині методичного забезпечення: 

 розробити Методичні рекомендації з використання КХ при підготовці професійних 

стандартів нового типу, передбачивши групування трудових дій у трудові функції, 



визначення до них вимог у розрізі базових компетенцій (нормативна, професійна (основна), 

соціальна (міжособистісна), управлінська, працеохоронна (включаючи й інші види безпеки) і 

особистісна з виділенням необхідних знань, умінь і навичок за кожною з них; 

 розробити Методичні рекомендації з адаптації освітніх стандартів до нових вимог КХ і 

профстандартів через результати навчання й стандарти їх оцінювання; 

 провести інвентаризацію ДКХП, КХ і КП із позицій їх  використання при розробці 

стандартів нового типу; 

 використовуючи існуючу нормативну базу, розробити реєстр повних професійних 

кваліфікацій з найбільш перспективних професій (де це можливо) з їх розбивкою за рівнями 

НРК, у тому числі, у розрізі кваліфікаційних категорій; 

 розробити перелік базових освітніх і професійних компетенцій, які носять наскрізний 

характер у розрізі всіх / декількох / одного виду трудової діяльності; 

 підготувати, погодити й впровадити на практиці відповідно до прийнятої процедури нову 

редакцію КП, у тому числі з використанням пропозицій, викладених у Звіті; 

 сформувати єдині (оптимальні для всіх зацікавлених сторін): методичні рекомендації з 

розробки професійних стандартів,  заснованих на компетентнісній основі; Порядок розробки, 

узгодження,  супроводу професійних стандартів в Україні; методичні рекомендації з 

підготовки стандартів вищої й професійно-технічної освіти, розроблені відповідно до 

компетентнісного підходу; методологічні підходи з розробки стандартів оцінювання 

професійних кваліфікацій (виділення їх окремо, включення в професійний , або освітній 

стандарт). Направити погоджений матеріал на затвердження до КМУ; 

 сформувати: а) переліки КХ за професіями, які можуть бути використані при розробці 

стандартів нового типу; б) перелік професій, для яких не розроблені КХ, де можлива 

безпосередня розробка профстандартів; в) перелік освітніх стандартів, «придатних» для 

розробки нових стандартів, підготовлених на основі результатів навчання; г) перелік 

професійних кваліфікацій за погодженою типізацією (повні, часткові, змішані, додаткові й 

т.д.) і з вказівкою рівнів НРК, необхідних для підготовки кадрів за випитаними професіями, у 

тому числі й у сфері неформальної освіти; д) перелік регульованих професій, за якими буде 

здійснюватися зовнішня (за межами навчальних закладів) оцінка сертифікації одержувачів 

професійних кваліфікацій; 

2) у частині інформаційного забезпечення:  

 закінчити розробку профстандарту професії «Оцінювач професійних кваліфікацій» й освітніх 

програм для підготовки за нею і т.д.  Визначити коло провайдерів з підготовки відповідних 

фахівців, умови й порядок сертифікації їхніх одержувачів; 

 зацікавленим сторонам визначити  порядок доступу до національної бази  професійно-

освітніх стандартів й кваліфікацій; зібрати в повному обсязі всю вітчизняну інформацію 

відповідного спрямування, у тому числі, на паперових носіях; 

3) у частині інституціонального забезпечення, уряду країни: 

 визначитися з питанням про створення окремого органу національного рівня з розробки, 

узгодження, затвердження й супроводу професійних стандартів, розробки стандартів з 

оцінювання профкваліфікацій, ліцензування діяльності розроблювачів стандартів й 

оцінювачів профкваліфікацій, використання в цій діяльності КП, наявних КХ, освітніх 

стандартів й т.д.; 

 надавати фінансову й матеріальну допомогу сторонам соціального діалогу на національному 

й галузевому рівнях, іншим зацікавленим органам у створенні галузевих (професійних) рад з  

розробки професійних стандартів і професійних кваліфікацій. Як варіант, пропонується 

використання для цих й інших  цілей і завдань  регіональної мережі Державної служби 

зайнятості; 

 сприяти Мінсоцполітики й МОН України у відновленні (при необхідності - створенні) 

структурних підрозділів і науково-методичних установ (центрів) відповідного напрямку. 

Забезпечити для цього можливість підбору й підготовки, у тому числі й за межами країни,  

відповідних кадрів. 



Крім того, зацікавленим сторонам варто визначитися з порядком взаємодії, планом 

(програмою) роботи на середню перспективу, доступом й обміном інформації й т.д. 

4) у частині фінансового й матеріального забезпечення: 

 зацікавленим сторонам розглянути  можливість створення Фонду фінансування робіт з 

модернізації вітчизняної системи регулювання професійних кваліфікацій з визначенням  

порядку їх участі , в тому числі залученні коштів міжнародних (закордонних) донорів; 

 уряду вирішити питання щодо фінансування відповідних робіт як заходів щодо інтеграції 

України в ЄС, у тому числі в частині інституціонально-організаційного забезпечення цього 

процесу; 

5) у частині кадрового забезпечення: 

 залучення провідних вітчизняних і закордонних (міжнародних) експертів до розробки 

стандартів нового типу, оцінювання (визнання) професійних кваліфікацій, у тому числі, 

отриманих у неформальній освіті; 

 навчання представників зацікавлених сторін, включаючи членів галузевих рад, 

представників профільних центральних органів виконавчої влади, членів Національного 

агентства з оцінювання якості вищої освіти, членів науково-методичної ради й науково-

методичних комісій з галузей знань й ін. основам  регулювання «світу кваліфікацій»; 

 навчання розроблювачів стандартів нового типу методикам використання (трансформації) 

норм діючих кваліфікаційних й освітніх стандартів. 

 

 


