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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ  

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Методичні рекомендації розроблено з метою надання методичної та практичної 

допомоги галузевим радам, організаціям роботодавців та їх об’єднанням, професійним, 

науковим, навчальним та громадським організаціям, іншим зацікавленим сторонам у 

розробленні та запровадженні проектів професійних стандартів. 

Структурування інформації в професійних стандартах передбачає формування вимог до 

знань, умінь та навичок, компетенцій працівника, що дозволяють йому якісно виконувати 

основні трудові функції в рамках відповідної сфери професійної діяльності. 

Структурою професійних стандартів передбачено, що професійна (трудова) діяльність 

розподіляється на структурні елементи – основні трудові функції, для кожної з яких 

встановлюються вимоги до знань, умінь та навичок, компетенцій працівника та критерії 

виконання цих вимог. 

Такий підхід дозволяє використовувати професійні стандарти при атестації та 

сертифікації персоналу, коли встановлюється рівень професійної здатності (компетентності) 

виконувати одну чи певний набір трудових функцій. 

Професійні стандарти спрямовані на: 

 підвищення ефективності роботи з управління трудовим потенціалом та 

підвищення якості праці зайнятих;  

 визначення посадових (робочих) завдань та обов'язків працівників, планування 

їхнього професійного зростання;  

 підвищення ефективності системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів, впливу на розвиток вимог до продуктивності праці та виробництва 

продукції (надання послуг);  

 підбір, розміщення та використання кадрів;  

 обґрунтування рішень, що ухвалюються під час проведення атестації працівників, 

тощо. 

Професійні стандарти використовуються заінтересованими сторонами для: 

 розроблення освітньо-кваліфікаційних стандартів, навчальних програм (модулів) 

для всіх форм та видів професійної підготовки, а також для розроблення навчально-методичних 

матеріалів до цих навчальних програм (модулів); 

 проведення оцінки відповідності отриманих кваліфікацій та компетентностей 

працівників, випускників навчальних закладів країни вимогам професійного стандарту; 

 вирішення питань у сфері управління персоналом, у т.ч. таких, як: підвищення 

ефективності праці, формування систем мотивації та стимулювання персоналу; розроблення 

посадових (робочих) інструкцій; тарифікація (категоріювання) посад і професій; відбір, підбір, 

розстановка та атестація (оцінювання) персоналу; планування кар'єри працівників тощо; 
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 проведення процедури сертифікації персоналу в межах виду (видів) економічної чи 

трудової (професійної) діяльності (встановлення та підтримка єдиних вимог до змісту та якості 

трудової (професійної) діяльності, узгодження найменувань професій (професійних назв робіт, 

посад), упорядкування видів трудової (професійної) діяльності тощо); 

 формування єдиних критеріїв виконання вимог до здатностей (компетентностей), 

незалежно від шляхів (формальний, неформальний чи інформальний) їх отримання. 

 

 

 

2 ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ 

Агентство кваліфікацій (АК) - орган, що реалізує політику у сфері регулювання 

професійних кваліфікацій. 

Вид економічної діяльності (ВЕД) – виробничий процес, створений шляхом об'єднання 

того чи іншого виду ресурсів (обладнання, робочої сили, технології та ін.) з метою виробництва 

продукції (надання послуг), призначеної для реалізації (споживання). 

Вид професійної діяльності – сукупність видів трудової діяльності, яка має спільну 

інтеграційну основу та передбачає подібний перелік здатностей (компетенцій) для їх 

виконання. 

Вид трудової діяльності – складова частина виду професійної діяльності, сформована 

цілісним набором трудових функцій та необхідних для їх виконання компетенцій. 

Галузева (міжгалузева) рада з розроблення професійних стандартів і стратегії 

розвитку професійних кваліфікацій – неприбуткова організація, що відповідає за 

розроблення та перегляд професійних стандартів, системний опис існуючих та перспективних 

професійних кваліфікацій відповідно до стратегії розвитку професійних компетентностей галузі 

(галузей). 

Компетентність – здатність особи до виконання певного виду діяльності, що 

виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості. 

Компетенції – сукупність знань, умінь, навичок, способів діяльності, досвіду, що задані 

певною вимогою чи нормою та після їх набуття визначають здатність особи до якісної 

продуктивної діяльності в певній сфері. 

Професійні компетенції – здатність виконувати трудові функції, швидко адаптуватися 

до змін у професійній діяльності; 

Загальні компетенції – загальні здібності й уміння, що дають змогу особі розуміти 

ситуацію, досягати успіху в професійній та/або соціальній діяльності та забезпечують 

ефективну професійну й міжособистісну взаємодію. 

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання уповноваженим органом 

компетентностей (результатів навчання), яких особа досягла у відповідності до стандарту. 

Область професійної діяльності - сукупність видів трудової діяльності, що має 

загальну інтеграційну основу і передбачає схожий набір компетентностей для їх виконання. 
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Може бути частиною одного виду економічної діяльності або бути пов'язана з декількома 

видами економічної діяльності. 

Професійний стандарт – затверджені в установленому порядку вимоги до кваліфікації 

працівників, їх компетентностей, що визначаються роботодавцями і слугують основою для 

формування професійних кваліфікацій. Професійні стандарти співвідносяться з рівнями 

національної і галузевих рамок кваліфікацій і групуються за галузевими ознаками. 

Трудова функція – складова частина виду трудової діяльності, що являє собою 

інтегрований (відносно автономний) набір трудових дій, що визначається технологічним 

процесом та передбачає наявність здатностей (компетенцій), необхідних для їх виконання.  

Трудова дія – найпростіша виробнича операція (складова частина трудової функції), яка 

здійснюється працівником разом з іншими трудовими діями для виконання окремої трудової 

функції. 

Функціональний аналіз – поетапне виявлення та послідовний опис ієрархії трудових 

функцій у сфері трудової (професійної) діяльності. Аналіз трудових функцій, які повинні бути 

виконані для досягнення основної мети виду економічної (професійної) діяльності. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРОБКИ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ. 

ВИМОГИ ДО РОЗРОБНИКІВ 

Процес створення професійного стандарту включає в себе наступні етапи: 

1. прийняття галузевою радою рішення про розробку професійного стандарту; 

2. подання галузевою радою в АК заявки на реєстрацію в якості розробника та 

одержання від АК номера реєстрації; 

3. формування галузевою радою робочої групи, призначення її керівника; 

4. підготовка програми розроблення професійного стандарту; 

5. проведення функціонального аналізу, перевірка результатів функціонального 

аналізу; 

6. підготовка проекту професійного стандарту; 

7. проведення професійної експертизи та громадського обговорення проекту 

професійного стандарту, коригування проекту професійного стандарту; 

8. прийняття рішення щодо проекту професійного стандарту Галузевою радою; 

9. реєстрація професійного стандарту в Національному реєстрі професійних 

стандартів та його оприлюднення. 

Залежно від ВЕД, галузевих і виробничих особливостей, можуть здійснюватися різні 

варіанти дій, що розрізняються обсягом попередніх досліджень з виявлення базового переліку 

трудових функцій. 

3.1. Прийняття галузевою радою рішення про розробку професійного стандарту 

Галузева рада приймає рішення про розробку професійного стандарту та ініціює його 

розроблення як з власної ініціативи, так і за зверненням окремих підприємств, професійних 

об’єднань та фізичних осіб, які обґрунтували необхідність розробки, розробили та представили 

галузевій раді відповідний проект професійного стандарту. 
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Ініціатором розробки професійного стандарту за наскрізними професіями, наприклад за 

робітничими професіями, загальним для групи галузей або ВЕД, може стати одна з галузевих 

(міжгалузевих) рад, погодивши своє рішення з іншими галузевими радами. 

 

3.2. Подання галузевою радою до АК заявки на реєстрацію 

Галузева рада розроблює проект професійного стандарту та здійснює заходи з його 

реєстрації. 

 Після прийняття Галузевою радою рішення щодо розроблення проекту професійного 

стандарту, вона, як розробник, направляє заявку про розроблення професійного стандарту за 

затвердженою формою до АК. 

По отриманні відповідного повідомлення, у триденний термін АК присвоює 

реєстраційний номер такій заявці, вносить відповідні дані до реєстру та направляє галузевій 

раді повідомлення про реєстрацію заявки щодо розробленні професійного стандарту. 

 

3.3. Формування галузевою радою робочої групи, призначення її керівника 

Після направлення заявки на розробку професійного стандарту, Галузева рада створює 

робочу групу відповідно до «Засад розробки і впровадження професійних стандартів». 

Робоча група формується з числа фахівців, що володіють знанням специфіки виду 

трудової діяльності в якій розроблюється професійний стандарт, кваліфікаційних вимог, що 

пред'являються до працівників, зокрема: 

1. фахівців виробничо-технологічного блоку (висококваліфікованих фахівців, керівників 

(лінійних, середньої ланки, функціональних (майстер, головний інженер, головний технолог 

тощо), які знають: 

- технологію виробництва, сучасні види обладнання, інструментів, засобів і предметів 

праці в досліджуваному виді трудової діяльності; 

- трудові функції працівників, основні виробничі операції; 

- положення чинних галузевих регламентів, нормативних документів, що визначають 

вимоги до змісту і якості професійної діяльності, критерії галузевої системи кваліфікацій та 

вимоги щодо сертифікації працівників (за наявності таких), найменування існуючих посад; 

- вимоги, що пред'являються до професійних знань та вмінь працівників. 

2. фахівців в галузі управління персоналом, які знають: 

- вимоги, що пред'являються до працівників даного виду трудової діяльності за станом 

здоров'я, досвіду роботи, рівнем освіти, наявністю спеціальних сертифікатів; 

- необхідні компетенції для виконання працівниками своїх трудових функцій, 

включаючи дескриптори компетенцій НРК. 

3. фахівців в галузі освіти (професійно-технічної та/або вищої), які знають: 

- технологію визначення критеріїв виконання вимог трудових функцій; 

- технологію підготовки освітніх стандартів на базі професійних стандартів; 

 - методику підготовки працівників відповідних професій. 
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Керівництво роботою групи здійснює керівник, який визначений рішенням галузевої 

ради. Керівник робочої групи повинен ознайомити членів групи з методикою розробки 

професійних стандартів. Керівник повинен володіти методикою складання професійних 

стандартів, вміти роз'яснювати її членам робочої групи. 

За рішенням галузевої ради, для учасників робочої групи проводиться навчання та 

консультування. 

 

3.4. Підготовка програми розроблення професійного стандарту 

Робоча група з розроблення професійного стандарту формує програму розробки 

професійного стандарту за затвердженою формою. 

Програма розроблення професійного стандарту підписується Керівником робочої групи. 

 

3.5. Проведення функціонального аналізу, перевірка результатів функціонального 

аналізу 

Відповідно до затвердженої Програми розроблення професійного стандарту, 

проводиться функціональний аналіз, метою якого є виявлення трудових функцій, визначення та 

опис трудових дій, уточнення необхідних умінь та знань тощо. 

Результати функціонального аналізу оформлюються у вигляді таблиці за затвердженою 

формою. 

У випадку, якщо проект професійного стандарту було представлено Галузевій раді 

іншим ініціатором, робоча група з розроблення професійного стандарту здійснює перевірку 

результатів проведеного ініціатором розробки проекту професійного стандарту 

функціонального аналізу. 

 

3.6. Підготовка проекту професійного стандарту 

За результатами функціонального аналізу, члени робочої групи формують проект 

професійного стандарту за затвердженим макетом шляхом виявлення трудових функцій та 

трудових дій, визначення необхідних знань, умінь та навичок, визначення критеріїв виконання 

вимог трудової функції та інше за наступною структурою: 

Структура професійного стандарту 

Професійний стандарт формується за наступною структурою. 

1. Паспорт професійного стандарту 

1.1. Основна мета виду професійної діяльності 

1.2. Вид економічної діяльності (код КВЕД ДК009: 2010) 

1.3. Назва професійної діяльності (код КП ДК 003: 2010) 

1.4 Узагальнена професія 

1.5. Професія (назва та код КП ДК 003: 2010) 

1.6. Вимоги до державної сертифікації 

1.7. Назви типових посад 

1.8. Освітньо-кваліфікаційний рівень 

 

2. Загальні вимоги до професійної діяльності 
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2.1. Загальні компетенції 

2.2. Базові професійні компетенції 

3. Узагальнений опис трудових функцій професійного стандарту 

4. Опис трудових функцій 

4.1. Найменування трудових дій 

4.2. Перелік умінь та знань, необхідних для виконання трудової дії  

5. Технічні характеристики 

5.1. Розробники професійного стандарту 

5.2. Номер стандарту 

5.3. Дата затвердження стандарту 
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Робоча група розглядає результати функціонального аналізу та проект професійного 

стандарту, вносить до них свої зауваження та пропозиції й передає їх до Галузевої ради на 

експертизу.  

 

3.7. Проведення професійної експертизи та громадського обговорення проекту 

професійного стандарту, коригування проекту професійного стандарту 

Після завершення формування Робочою групою проекту професійного стандарту, він 

подається на професійну експертизу до Галузевої ради. Для представлення професійного 

стандарту на експертизу в галузеву раду робоча група готує наступний пакет документів: 

1. Проект професійного стандарту на паперовому та електронному носіях. 

2. Протокол обговорення професійного стандарту професійним співтовариством. 

3. Пояснювальну записку про проведену роботу щодо створення та обговорення 

професійного стандарту, що містить: 

• склад робочої групи, включаючи найменування організацій та посад експертів; 

• перелік організацій, які увійшли у вибірку обстеження при проведенні аналізу 

трудових функцій; 

• опис етапів і процедур збору інформації і розробки професійного стандарту 

(терміни, послідовність етапів, методи збору та обробки даних, обсяг і структура вибірки 

підприємств, на яких проводилися дослідження); 

• опис процедури і результатів професійного обговорення проекту професійного 

стандарту; 

• коротке резюме за результатами розробки професійного стандарту (новизна 

порівняно з чинним професійним стандартом, пропозиції щодо внесення змін та інше). 

Професійна експертиза проекту професійного стандарту здійснюється Галузевою радою 

відповідно до Програми розроблення професійного стандарту але протягом не більше 3 місяців 

з моменту надіслання робочою групою з розроблення професійного стандарту його тексту 

Галузевій раді. 

Метою експертизи є оцінка відповідності розроблених проектів вимогам, що 

пред'являються до професійних стандартів.  

Предметом експертизи є проекти професійних стандартів і технологія їх розробки, 
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використана робочою групою. 

Експертиза проектів професійних стандартів проводиться за критеріями: 

• відповідність технології розробки професійного стандарту прийнятим підходам, 

визначеним з урахуванням специфіки обраної області професійної діяльності; 

• відповідність структури проекту вимогам Макета професійного стандарту; 

• репрезентативність (за кількісними та якісними параметрами) вибірок залучених 

до розробки організацій; 

• адекватність визначення і повнота опису видів трудової діяльності, одиниць 

професійного стандарту, встановлених кваліфікаційних рівнів; 

• порівнянність запропонованих у проекті кваліфікацій з дескрипторами НРК; 

• відповідність проекту нормативно-правовій базі в даній області; 

• можливість адаптації змісту проекту до вимог щодо результатів навчання і умов 

реалізації освітніх програм професійної освіти; 

• можливість використання змісту проекту для формування вимог до процедур 

сертифікації кваліфікацій. 

Професійна експертиза як правило проводитися у формі нарад, в яких беруть участь 

представники об'єднань організацій роботодавців, профспілок, професійних об’єднань, системи 

освіти, кадрових агентств, керівники підрозділів управління персоналом. На нараду має 

виноситися підготовлений проект професійного стандарту. 

Одночасно із початком проведення професійної експертизи, Галузева рада вживає 

заходів щодо проведення широкого фахового обговорення проекту професійного стандарту. 

Фахове обговорення проекту професійного стандарту може проводитися шляхом: 

• розміщення проекту професійного стандарту на сайті галузевої ради і сайтах 

учасників його розробки; 

• організації спеціальних форумів в мережі Інтернет; 

• проведення конференцій, круглих столів, семінарів і інших публічних заходів; 

• розміщення інформації про хід розробки професійного стандарту в засобах 

масової інформації. 

Результати обговорення протоколюються і використовуються робочою групою для 

доопрацювання проекту професійного стандарту. 

Надіслані до проекту професійного стандарту пропозиції та зауваження обговорюються 

робочою групою з розроблення професійного стандарту, за результатами чого проект 

професійного стандарту коригується та надсилається Галузевій раді на повторну експертизу та 

розгляд. 

До проекту професійного стандарту можуть додаватися окремі думки членів робочої 

групи, професійних асоціацій, інших заінтересованих суб’єктів.  

 

3.8. Прийняття рішення щодо проекту професійного стандарту Галузевою радою 

Після проведення повторної експертизи Галузевою радою, проект професійного 

стандарту виноситься на її засідання, на якому приймається рішення щодо його схвалення або 
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відхилення. За результатами засідання Галузевої ради підписується протокол щодо схвалення / 

відхилення проекту професійного стандарту, витяг з якого разом із супроводжувальними 

документами згідно Переліку надсилається АК у триденний термін.  

У випадку схвалення проекту професійного стандарту Галузевою радою, професійний 

стандарт вважається чинним. 

  

3.9. Реєстрація професійного стандарту в Національному реєстрі професійних 

стандартів та його оприлюднення 

АК після отримання витягу з протоколу Галузевої ради щодо схвалення / відхилення 

проекту професійного стандарту разом із супроводжувальними документами у десятиденний 

термін здійснює експертизу процесу розроблення професійного стандарту та його відповідності 

формальним вимогам щодо оформлення. 

У випаду дотримання процедурних вимог щодо розроблення проекту професійного 

стандарту та його відповідності формальним вимогам щодо оформлення, АК здійснює його 

реєстрацію та вносить відповідний запис до Національного реєстру професійних стандартів. 

У випадку не дотримання процедурних вимог щодо розроблення проекту професійного 

стандарту та/або його не відповідності формальним вимогам щодо оформлення, АК повідомляє 

про це відповідну Галузеву раду та надсилає аргументовані зауваження щодо відмови у 

реєстрації професійного стандарту. 

У випадку отримання витягу з протоколу про відхилення проекту професійного 

стандарту, АК вносить відповідний запис до Національного реєстру професійних стандартів. 

 

  

 


