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ЗАСАДИ РОЗРОБКИ І ВПРОВАДЖЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ 

 

 

Об’єднання, які представляють роботодавців, фахівців і учасників 

ринків за різними галузями, та Федерація роботодавців України (далі – 

Сторони), усвідомлюючи необхідність підвищення конкурентоспроможності 

фахівців, наближення змісту освіти до сучасних вимог ринку праці, 

налагодження партнерства між учасниками ринків та інтеграцію 

інтелектуального ресурсу у процес розвитку національного бізнесу, прагнучи 

наближення системи освіти і узгодження стандартів України до стандартів 

Європейського Союзу, у питаннях розробки і впровадження професійних 

стандартів дійшли згоди про наступне: 

 

1. Професійні стандарти профільної галузі, сектору чи сфери діяльності 

розробляють об’єднання, які представляють учасників відповідного ринку – 

роботодавців та/або фахові спільноти – фахівців що працюють за наймом або 

ж є суб’єктами підприємницької діяльності (надалі – Об’єднання). Такі 

Об’єднання мають відповідати наступним мінімальним вимогам 

інституційної спроможності:  

 творять суспільні цінності (розробляють і впроваджують 

профільні стандарти, кодекси і правила діяльності, представляють 

учасників профільного ринку, реалізують програми соціальної 

допомоги, сприяють здоровому способу життя та задоволенню 

культурних і духовних потреб суспільства чи окремих суспільних 

груп, захищають екологію, опікуються правами людини тощо); 

 діють на засадах відкритого членства, прозорості, публічності та 

внутрішньої демократії; 

 реалізують програми і види діяльності зокрема завдяки членським 

внескам та/або пожертвам своїх членів, а також завдяки пожертвам 

інших громадян та суб’єктів господарювання; 

 мають досвід членства та/або взаємодії з профільними 

міжнародними і закордонними національними об’єднаннями, 

знайомі з профільними міжнародними та закордонними 

національними професійними стандартами (наприклад, мають 

досвід роботи за такими стандартами, отримали відповідні 

повноваження на підготовку і сертифікацію фахівців на основі 

таких стандартів, отримали та реалізували право перекладу таких 

стандартів українською мовою, адаптували такі стандарти для 

потреб розвитку ринку в Україні тощо).    

 



2. Розробка професійного стандарту здійснюється на основі рішення 

вищого органу Об’єднання (з’їзду, конференції, загальних зборів членів 

тощо). Відповідне рішення оформлюється протоколом і обов’язково  

оприлюднюється на сайті Об’єднанні та на шпальтах друкованих видань 

Об’єднання (в останньому випадку - за наявності таких видань). Загальне 

керівництво розробкою професійного стандарту може здійснювати керівний 

орган Об’єднання (рада, президія), вищий виконавчий орган (дирекція) або 

спеціально створений для цього орган Об’єднання (наприклад, 

кваліфікаційний комітет тощо) – відповідно до рішення вищого органу 

Об’єднання.   

 

3. Розробка професійного стандарту може здійснюватися спільно двома 

та більше профільними Об’єднаннями, які у такому випадку формують 

галузеву раду (або раду за певною сферою діяльності). Статус та механізм 

діяльності такої Ради визначається профільними Об’єднаннями, які її 

формують. 

 

4. З метою розробки проекту професійного стандарту Об’єднання чи 

галузева рада формує робочу групу. До складу робочої групи обов’язково 

включаються практики (роботодавці – власники та керівники профільних 

підприємств і установ, а також відомі фахівці, що працюють на профільних 

підприємствах чи установах). До складу робочої групи можуть включатися 

представники профільних навчальних закладів та наукових установ. Також 

до складу робочої групи можуть залучатися представники консалтингових 

компаній тощо. Діяльність членів робочої групи може здійснюватися як на 

безоплатній, так і на оплатній основі. Порядок діяльності робочої групи 

затверджується відповідальним органом Об’єднання чи галузевої ради. 

Персональний склад робочої групи оприлюднюється на сайті (сайтах). 

 

5. Робоча група опрацьовує проект професійного стандарту. Цей проект 

оприлюднюється на сайті Об’єднання (у випадку формування галузевої ради 

– на сайтах об’єднань, які є учасниками такої галузевої ради) з метою його 

публічного обговорення. Обговорення є відкритим для участі всіх учасників 

ринку, членів профільних Об’єднань, заінтересованих громадян. Зазвичай 

таке обговорення може тривати 2-3 місяці. Зауваження, доповнення, 

заперечення, інші пропозиції щодо проекту оприлюднюються на сайті 

(сайтах). Робоча група за підсумками публічного обговорення приймає свої 

рекомендації.  

 

6. З метою затвердження професійного стандарту Об’єднання (або 

галузевої ради) розгляд питання виноситься на вищий керівний орган 

організації (з’їзд, конференцію, загальні збори членів тощо) або ж на 

конференцію галузевої ради. Рішення стосовно затвердження професійного 

стандарту приймаються кваліфікованою більшістю (не менше двох третин 



голосів) від учасників засідання вищого керівного органу за умови 

правомочності цього засідання.  

 

7. Затверджений професійний стандарт оприлюднюється на сайті 

Об’єднання чи сайтах учасників галузевої ради, є доступний для копіювання 

та публічного обговорення впродовж всього терміну своєї дії. Пропозиції, 

зауваження, доповнення, заперечення тощо, які надійшли у електронному 

режимі, оприлюднюються на відповідному сайті (сайтах).  

 

8. Термін дії професійного стандарту визначається вищим керівним 

органом Об’єднання чи галузевої ради, але зазвичай не перевищує 5 років. 

Кожен професійний стандарт підлягає періодичному перегляду, оновленню 

чи перезатвердженню. Перегляд професійного стандарту здійснюється за 

процедурою, аналогічною до процедури його розробки та затвердження. 

 

9. За наявності професійного стандарту Об’єднання (окремі учасники 

галузевої ради, галузева рада в цілому) можуть створювати кваліфікаційні 

програми для профільних суб’єктів господарювання (підприємств, установ, 

організацій, які здійснюють діяльність на профільному ринку і мають статус 

юридичної особи) та фахівців (фізичних осіб). Кваліфікаційні програми 

мають на меті підтвердження діяльності суб’єктів господарювання 

відповідно до вимог професійного стандарту – на основі певної процедури 

сертифікації юридичних осіб, а також підтвердження персональної 

кваліфікації фахівців відповідно до вимог професійного стандарту – на 

основі кваліфікаційного іспиту. Розробка і затвердження кваліфікаційних 

програм здійснюється за процедурою, аналогічною до процедури розробки та 

затвердження професійного стандарту. 

 

10. Процедуру сертифікації юридичних осіб та прийом кваліфікаційних 

іспитів у профільних фахівців здійснюють Об’єднання, які затвердили 

відповідний професійних стандарт. Процедура сертифікації юридичних осіб 

та прийом кваліфікаційних іспитів регулюються окремими положеннями, 

затвердженими вищим органом об’єднання. Члени сертифікаційних та 

екзаменаційних комісій затверджуються відповідно до процедури та вимог, 

визначених вищим керівним органом об’єднання (наприклад, безпосередньо 

їх може призначати рада об’єднання, президія, дирекція чи кваліфікаційний 

комітет тощо – відповідно до рішення вищого керівного органу або Статуту 

Об’єднання ).  

 

11. Підготовка до проходження сертифікації (юридичними особами) та 

складання кваліфікаційних іспитів (фізичними особами) може здійснюватися 

здобувачами самостійно, або ж за своїм вибором – за допомогою навчальних 

закладів, учбових центрів, тренінгових та консалтингових компаній тощо, які 

пройшли у профільному Об’єднанні процедуру сертифікації на право 



надання такої послуги. Процедура сертифікації визначається рішенням 

вищого керівного органу Об’єднання. 

 

12.  Об’єднання, які мають затверджені професійні стандарти, можуть 

на добровільних засадах створити представницький уповноважений орган 

(умовна назва – Кваліфікаційна агенція). Завданнями Кваліфікаційної агенції 

можуть бути:    

1. Узгодження прозорих механізмів, процедур розробки і затвердження 

професійних стандартів, кваліфікаційних вимог, вимог до складання 

кваліфікаційних іспитів, порядку можливого оскарження результатів 

іспитів тощо.  

2. Розробка методології об’єктивного оцінювання результатів навчання 

відповідно до вимог визначених стандартів. 

3. Опрацювання загальних вимог до галузевих кваліфікаційних 

центрів. 

4. Опрацювання загальних кваліфікаційних вимог до навчальних 

закладів, тренінгових компаній тощо, які готують здобувачів до 

складання кваліфікаційних іспитів. 

5. Формування реєстру професійних стандартів як всеукраїнської 

інформаційної системи. 

6. Надання експертно-консультативної допомоги з метою 

методологічного забезпечення діяльності заінтересованих 

Об’єднань, спрямованої на розроблення професійних стандартів і 

кваліфікаційних програм. 

7. Розгляд скарг та інших конфліктних ситуацій. 

8. Розробка у взаємодії з органами державної влади проектів 

нормативно-правових актів, які регулюють сферу професійних 

стандартів та неформальної фахової освіти. 
 

13. Кваліфікаційна агенція не втручається у зміст професійних 

стандартів, а перевіряє обов’язкові процедури їх розробки та затвердження. 
 

14. Організаційними засадами діяльності Кваліфікаційної агенції 

можуть бути: 

 Агенція діє на підставі Статуту і є неприбутковою організацією. 

 Вищий орган – конференція учасників (проводиться щороку або 

один раз на 2 роки). 

 Конференція шляхом таємного голосування обирає керівний 

орган (правління, президію тощо) та голову. Одна організація – 

один голос. 

 На кожній конференції – часткова ротація складу керівного 

органу. 

 Голова – не може працювати більше 2-х термінів (2-4 роки). 



 На перехідний період (очевидно, тривалістю до 10 років) у 

частині регульованих професій Кваліфікаційна агенція діє на 

підставі Указу Президента України та/або Постанови КМУ. 

 На перехідний період у частині регульованих професій загальний 

нагляд за діяльністю Кваліфікаційної агенції здійснює Кабінет 

міністрів України (у частині дотримання визначених процедур). 

 Після завершення перехідного періоду діє на підставі окремого 

Закону України.  
 

14. Фінансовою основою діяльності Кваліфікаційної агенції може бути: 

 Об’єднання, які є членами, сплачують річний внесок (очевидно, 

символічний). 

 За кожний платний іспит за сертифікованими програмами 

сплачується відсоток на користь Кваліфікаційної агенції 

(наприклад, в межах 1 відсотку від вартості іспиту). 

 За розгляд скарги позивач сплачує збір (у випадку задоволення 

скарги сторона, яка допустила порушення, компенсує позивачеві 

усі витрати).   

 НКА залучає пожертви юридичних та фізичних осіб, може 

отримувати державні гранти та гранти донорських установ – на 

розвиток статутної діяльності. 
 

            

 

 

 


