
проект 

 

МЕМОРАНДУМ 

про співпрацю та принципи взаємодії 

між Федерацією роботодавців України  

та фаховими об’єднаннями України 

 

щодо формування та розвитку Національної системи кваліфікацій 

 

Федерація роботодавців України та об’єднання, які представляють 

фахівців та учасників ринків за різними галузями (далі – Сторони), 

усвідомлюючи необхідність підвищення конкурентоспроможності фахівців, 

наближення змісту освіти до сучасних вимог ринку праці, налагодження 

партнерства між учасниками ринків та інтеграцією інтелектуального ресурсу 

у процес розвитку національного бізнесу, прагнучи наближення системи 

освіти і професійної підготовки України до стандартів Європейського Союзу, 

дійшли згоди про наступне: 

 

1. Усвідомлюючи важливість залучення усіх заінтересованих сторін 

(державних органів, об’єднань учасників ринків, організацій роботодавців, 

фахових спільнот тощо), що мають досвід з розроблення та впровадження 

міжнародних і власних професійних стандартів, кваліфікаційних вимог та 

кваліфікаційних іспитів, навчальних і тренінгових програм, організації 

іспитів з визнання (сертифікації) професійних компетентностей фахівців, 

розроблення та присвоєння кваліфікацій різних кваліфікаційних рівнів, 

Сторони домовилися співпрацювати з метою формування та розвитку 

Національної системи кваліфікацій та впровадження Національної рамки 

кваліфікацій. 

 

2. Беручи  до  уваги   законодавчу   невизначеність в Україні статусу 

фахового саморегулювання та самоврядування, розроблення і впровадження 

національних стандартів, кваліфікаційних вимог та кваліфікаційних іспитів, 

Сторони домовилися докласти спільних зусиль для розробки механізму 

визнання (акредитації) установ і організацій, які здійснюють розроблення 

кваліфікаційних вимог, визнання результатів професійного навчання та/або 

присвоєння кваліфікацій. 

  

3. Беручи до уваги завдання Програми економічних реформ на 2010-

2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 

ефективна держава»; положення Рекомендації Європейського Парламенту і 

Ради ЄС від 23 квітня 2008 р. щодо затвердження Європейської рамки 

кваліфікацій для навчання впродовж життя, Сторони взаємодіють з питань: 

впровадження європейських принципів забезпечення якості освіти і 

професійної підготовки; 



впровадження компетентнісного підходу до розроблення та 

оновлення професійних та освітніх стандартів, програм підготовки; 

розроблення і впровадження процедур оцінювання і визнання 

результатів професійного (фахового) навчання, у тому числі набутих поза 

межами формальної освіти; 

впровадження механізму офіційного визнання результатів 

професійного (фахового) навчання; 

здійснення інформаційної підтримки впровадження Національної 

рамки кваліфікацій; 

забезпечення міжнародної порівнянності й прозорості українських 

кваліфікацій. 

4. З метою практичного виконання цього Меморандуму Сторони 

домовилися про: 

-       залучення представників фахових об’єднань до підготовки проектів 

нормативно-правових актів з питань, що є предметом цього Меморандуму; 

-       спільне вироблення пропозицій з питань забезпечення формування та 

розвитку Національної системи кваліфікацій 

-       залучення представників фахових об’єднань до проведення експертизи 

проектів нормативно-правових актів у сфері розвитку системи кваліфікацій 

(розроблення, забезпечення якості та присвоєння кваліфікацій) 

-       спільну участь в інформаційній підтримці впровадження Національної 

рамки кваліфікацій. 

 5. Сторони будують свої відносини на наступних принципах: 

 А) добровільності, що передбачає право кожної Сторони на вільну 

участь або неучасть у діяльності, пов’язаній із реалізацією положень 

Меморандуму; 

 Б) самоврядності, що передбачає право Сторін самостійно 

здійснювати управління діяльністю своїх об'єднань відповідно до їх мети 

(цілей), визначати напрями діяльності, а також невтручання органів 

державної влади в діяльність фахових об'єднань, крім випадків, визначених 

законом; 

 В) прозорості, що передбачає право Сторін мати вільний доступ до 

документів та їх проектів, іншої інформації про діяльність, пов’язану із 

реалізацією положень Меморандуму;  

 Г) публічності, яка означає, що Сторони інформують одне одну та 

громадськість про свої мету (цілі) та діяльність, пов’язані із реалізацією 

положень Меморандуму;  

 Д) відкритості, яка означає, що учасником Меморандуму може стати 

кожен заінтересований державний орган, а також кожне заінтересоване 

фахове об’єднання, що має досвід з розроблення та впровадження 



міжнародних і власних стандартів, кваліфікаційних вимог та кваліфікаційних 

іспитів, навчальних і тренінгових програм, організації іспитів з визнання 

(сертифікації) професійних компетентностей фахівців, розроблення та 

присвоєння кваліфікацій різних кваліфікаційних рівнів. 

 

6. З метою зміцнення партнерських взаємовідносин та підтримки 

постійного  діалогу  Сторони  домовилися проводити не рідше одного разу на 

3  місяці  зустрічі (засідання «круглих столів») для  обговорення  стану  та  

динаміки виконання положень Меморандуму. 

7. У процесі узгодження позицій, форм і методів співробітництва 

Сторони, відповідно до Меморандуму можуть, у разі необхідності, 

утворювати спільні робочі групи, комісії, інші експертні та дорадчі органи, 

надавати підтримку у проведенні заходів (форумів, семінарів, «круглих 

столів» тощо),  що належать до компетенції Сторін. 

8. Цей Меморандум про співпрацю та  принципи  взаємодії  набуває 

чинності з дня його підписання. 

 

 

 

Вчинено у м. Києві, __________________ 2014 року. 

 
 


