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ВСТУП

Аналітична записка «Аналітичний огляд підходів щодо модернізації
інструментарію для проведення моніторингових досліджень щодо реального
працевлаштування випускників вищих і професійних (професійно-технічних)
закладів освіти» підготовлена як початковий етап реалізації підпункту 4.1.
«Модернізація інструментарію для проведення моніторингових досліджень
щодо

реального

працевлаштування

випускників

вищих

і

професійних

(професійно-технічних) закладів освіти» Плану заходів із впровадження
національної

рамки

кваліфікацій

на

2016-2020

роки,

затвердженого

розпорядженням КМУ від 14 грудня 2016 року за № 1077-р).
Цей початковий етап досліджень виконано в ДНУ «Інститут освітньої
аналітики» МОН України в межах науково-дослідної роботи на тему
«Удосконалення звітності в професійній (професійно-технічній) освіті в рамках
регулювання взаємодії ринку освітніх послуг і ринків праці».
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1. Ключові підходи до проведення моніторингових досліджень із
визначення реального рівня працевлаштування випускників
закладів освіти
Перш за все, слід зазначити, що з дуже багатьох суб'єктивних та
об'єктивних причин в Україні за весь період її незалежності, так і не створено
систему моніторингових досліджень фактичного рівня працевлаштування
випускників закладів освіти. Серед них (причин) можна виділити:
- розбалансованість інтересів між ключовими учасниками процесу
підготовки кадрів;
- незацікавленість до останнього часу закладів освіти у визначенні
ринком праці реального рівня якості освітніх послуг, що надаються;
- розпорошеність ресурсів, механізмів та підходів щодо проведення
статистичних

обстежень,

комплексного

формування

баз

даних,

відповідальності за їх достовірність;
- відсутність вітчизняної системи прогнозування потреби в кадрах та
професійних кваліфікаціях на середньострокову перспективу;
-

відсутність

будь-якої

відповідальності

закладів

освіти

та

їх

випускників за нецільове, неефективне та помилкове (хибне) використання
коштів державного та регіональних бюджетів, що направляються на
формування, розміщення та виконання державного (регіонального, відомчого)
замовлення на підготовку кадрів тощо.
Таким чином, перед заінтересованими сторонами стоїть завдання щодо
розроблення
нормативного,

та

запровадження

на

практиці

фінансово-матеріального,

механізмів

методичного,

законодавчоінформаційно-

статистичного та кадрового забезпечення нової системи моніторингових
досліджень рівня працевлаштування випускників закладів освіти.
Ключовими напрямками, завданнями та етапами цієї роботи виділимо:
-

вивчення

зарубіжного

та

вітчизняного

досвіду

відповідного

спрямування;
- розроблення концептуальної моделі проведення моніторингових
досліджень працевлаштування випускників (далі – МПВ);
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- опис ключових інформаційних моніторингових потоків;
- формування переліку індикаторів та показників МПВ для різних
категорій випускників, фахів, професійних кваліфікацій, закладів освіти,
регіонів тощо;
- створення шкали оцінювання процесів працевлаштування випускників
закладів освіти;
- розроблення інструментарію МПВ та нових форм статистичної
звітності;
- формування Реєстру персоніфікованих професійних кваліфікацій,
гармонізованого з іншими інформаційними системами, перш за все, базою
даних застрахованих осіб Пенсійного фонду України.
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2. Удосконалення існуючого законодавчо-нормативного
забезпечення процедури визначення фактичного рівня працевлаштування
випускників закладів освіти

Формування і розміщення державного замовлення на підготовку фахівців,
наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів регулюється Законом
України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку
фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення
кваліфікації та перепідготовку кадрів» від 20.11.2012.
Інформація про виконання державного замовлення на підготовку
фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення
кваліфікації та перепідготовку кадрів збирається Держстатом України в рамках
державного статистичного спостереження "Виконання державного замовлення"
щоквартально за формою № 1-держзамовлення (квартальна) "Звіт про
виконання державного замовлення". Державним статистичним спостереженням
"Виконання державного замовлення" передбачено отримання даних щодо
найменування, місцезнаходження (юридичної адреси), виконання державного
замовлення звітної одиниці. Основними вхідними показниками державного
статистичного спостереження є:


затверджені обсяги державних замовлень на звітний рік;



фактично виділені кошти для виконання державних замовлень у

звітному періоді;


обсяги державних замовлень за укладеними контрактами на рік;



обсяги виконаних державних замовлень за звітний період.



відсоток виконання державних замовлень, %



причини невиконання державних замовлень (як то - відсутність

коштів, відсутність матеріально-технічних ресурсів, відмова виконавця, інші
причини).
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Звертаючи увагу та те, що у даному Законі відсутнє законодавчонормативне

закріплення

процедури

визначення

фактичного

працевлаштування випускників закладів освіти, авторами

рівня

пропонується

внесення певних змін до його змісту, а саме:
Розділ І Загальні положення
Цей Закон спрямований на забезпечення процесів формування,
розміщення та виконання державного замовлення на підготовку кадрів
(керівників, професіоналів, фахівців та службовців різних рівнів освіти,
наукових

та

науково-педагогічних

працівників

вищої

кваліфікації

та

кваліфікованих робітників). Він встановлює правові, організаційні, фінансові та
інші засади здійснення процедур державного замовлення для задоволення
потреб суспільства та держави у кадрах.
Стаття 1. Законодавство України про формування, розміщення та
виконання державного замовлення на підготовку кадрів
Законодавство України про формування, розміщення та виконання
державного замовлення на підготовку кадрів базується на Конституції України
і складається із Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про
професійно-технічну освіту”, Кодексу законів про працю України, «Про
професійний розвиток працівників» цього Закону та інших нормативноправових актів, прийнятих відповідно до нього.
Якщо міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких
надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що
передбачені

законодавством

України

про

формування

та

розміщення

державного замовлення на підготовку кадрів, то застосовуються правила
міжнародних договорів.
Стаття 2. Критерії формування державного замовлення на підготовку
кадрів
Основними критеріями, за якими формується державне замовлення на
підготовку кадрів, є:
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потреба

у

кадрах

у

професійно-кваліфікаційному

розрізі

для

перспективних ринків, технологій і видів економічної діяльності, які мають
стратегічне значення для держави;
регіонально-галузеві особливості потреби у кадрах, мережа закладів
освіти, яка зорієнтована на недопущення дублювання підготовки кадрів, що
призводить до їх суттєвого перевиробництва;
професійно-освітня структура та переліки спеціальностей, за якими
здійснюється державне замовлення на підготовку у відповідності до вимог
Національного класифікатора України ДК 003 : 2010 “Класифікатор професій”,
Національного класифікатора України ДК 009: 2010 „Класифікація видів
економічної

діяльності”,

Міжнародної

стандартної

класифікації

занять

(МСКЗ:2008), Міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО-2012) та
Національної рамки кваліфікацій;
відповідність

обсягів

та

професійно-кваліфікаційної

структури

підготовки кадрів перспективним потребам ринку праці, визначеними короткота середньостроковими прогнозами потреби видів економічної діяльності та
регіонів у кваліфікованих кадрах відповідних професій та кваліфікацій, та з
урахуванням реального рівня працевлаштування (за 5 років, що передують
плановому) випускників закладів освіти за присудженими професійними
кваліфікаціями, які навчалися за рахунок коштів державного чи регіональних
бюджетів;
конкурсний розподіл державного замовлення на підготовку кадрів у
закладах освіти, які мають право надавати освітні послуги відповідного
спрямування.
Стаття 3. Принципи формування та розміщення державного замовлення
на підготовку кадрів
Формування та розміщення державного замовлення на підготовку кадрів
ґрунтується на принципах:
економічного стимулювання громадян у виборі ними фаху (професії,
професійної кваліфікації);
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доступності

здобуття освітніх та/чи професійних кваліфікацій у

закладах вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної)
освіти;
досягнення відповідності рівня присудженої освітньої та/чи професійної
кваліфікації потребам громадянина, суспільства та держави;
випереджувального характеру професійної підготовки за пріоритетними
напрямами розвитку економіки;
цілеспрямованої підготовки кадрів за спеціальностями (професійними
кваліфікаціями), що забезпечують стратегії розвитку видів економічної
діяльності;
прозорого та на конкурсних засадах розміщення державного замовлення
на підготовку кадрів.
Стаття 4. Завдання державного замовлення на підготовку кадрів
Основними завданнями державного замовлення на підготовку є:
забезпечення конституційних прав громадян України на безоплатну
професійну освіту;
забезпечення

кваліфікованими

кадрами

потреб

економіки

та

вітчизняного і регіональних ринків праці;
сприяння формуванню інтелектуального потенціалу нації;
сприяння забезпеченню стійкого соціально-економічного розвитку
України;
підвищення ефективності підготовки кадрів у інтересах держави.
Розділ ІІ Організація формування державного замовлення на підготовку
кадрів
Стаття 5. Основні напрями формування та види державного замовлення
на підготовку кадрів
1. Державне замовлення на підготовку кадрів формується за такими
пріоритетними напрямами:
підготовка керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців;
підготовка кваліфікованих робітників;
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підвищення

кваліфікації,

перепідготовка

та

підготовка

кадрів

(післядипломна освіта).
2. Державне замовлення на підготовку кадрів складається з таких видів:
державне замовлення національного рівня;
відомче державне замовлення;
регіональне державне замовлення (централізоване та на рівні регіону).
Стаття 6. Державні замовники на підготовку кадрів
1.

Функції державних замовників на підготовку кадрів виконують:

центральні органи виконавчої влади;
регіональні органи управління та органи місцевого самоврядування;
керівники державних підприємств, у яких частка держави складає більш
як 50,0%; керівники інших об'єктів господарювання, громадських, у т.ч.
міжнародних організацій, за умови наявності можливості працевлаштування
випускників закладів освіти.
2.

У регіонах формуються комісії з визначення потреб у підготовці

кадрів за державним замовленням за спеціальностями та професійними
кваліфікаціями (професіями) із включенням до їх складу представників
зацікавлених міністерств та відомств, інших державних органів управління,
підприємств та організацій, керівників та викладачів закладів вищої, фахової
передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, провідних вчених,
представників соціальних партнерів, центрів зайнятості тощо.
3.

Державні

замовники

на

підготовку

кадрів

формують

види

державного замовлення у такій послідовності:
регіональний(централізоване та на рівні регіону);
відомчий;
національний.
Стаття 7 Порядок формування регіонального державного замовлення на
підготовку кадрів
1.

Регіональне державне замовлення (централізоване та на рівні

регіону) на підготовку кадрів формується на основі потреби економіки регіону
у кадрах за винятком потреби у фахівцях для Збройних сил України,
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Прикордонних військ України, правоохоронних та митних органів тощо,
підготовка яких здійснюється за відповідним відомчим замовленням.
2.

Координаторами централізованого та на рівні регіону регіонального

замовлення на підготовку кадрів є Міністерство соціальної політики та
Міністерство економіки Автономної Республіки Крим, департаменти праці та
соціального захисту населення та департаменти економіки обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3.

Регіональне

державне

(централізоване

та

на

рівні

регіону)

замовлення на підготовку кадрів формується регіональними органами
виконавчої влади на підставі заявок від виконавчих органів місцевого
самоврядування районів і міст Автономної Республіки Крим та областей, міст
Києва та Севастополя щодо потреби підприємств, установ та організацій за
видами економічної діяльності у кадрах, погоджених з відповідними
міністерствами
відповідними

Кабінету

Міністрів

структурними

Автономної

підрозділами

Республіки

обласних,

Крим

Київської

та
та

Севастопольської міських державних адміністрацій.
4.

Комісії з визначення потреби у підготовці кадрів за галузями знань,

спеціальностями, професійними кваліфікаціями (професіями) розглядають
подані органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
районів і міст замовлення на підготовку кадрів і подають до регіональних
органів виконавчої влади пропозиції щодо обсягів регіонального замовлення на
підготовку

кадрів

за

галузями

знань,

спеціальностями,

професійними

кваліфікаціями (професіями), виходячи із перспектив розвитку економіки
регіонів та регіонального ринку праці.
5.

Порядок та терміни подання заявок на підготовку кадрів за

централізованим

регіональним

державним

замовленням

та

терміни

їх

узгодження встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 8. Порядок формування відомчого державного замовлення на
підготовку кадрів
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1.

Відомче державне замовлення на підготовку кадрів формується на

підставі інформації щодо розвитку Збройних Сил України, Прикордонних
військ України, правоохоронних, митних та інших органів.
2.

Координаторами відомчого державного замовлення на підготовку

кадрів є Міністерство економіки та Міністерство соціальної політики України.
Стаття 9. Органи, які забезпечують формування державного замовлення
на підготовку кадрів на національному рівні
1. Формування державного замовлення на підготовку кадрів на
національному рівні здійснюється Міжвідомчою комісією з організації
конкурсного порядку формування державного замовлення на підготовку кадрів.
2. Міжвідомча комісія з організації конкурсного порядку формування
державного замовлення на підготовку кадрів створюється із представників
Міністерства соціальної політики, Міністерства економічного розвитку та
торгівлі, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів
виконавчої влади, ректорів закладів вищої освіти, директорів закладів фахової
передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, депутатів Верховної
Ради України, соціальних партнерів національного рівня, науковців і
затверджується Кабінетом Міністрів України. Діяльність Міжвідомчої комісії
забезпечується Мінекономіки, Мінпраці та МОН України (почергово щорічно).
Стаття 10. Порядок формування державного замовлення на підготовку
кадрів на національному рівні
1.

Державне замовлення на підготовку кадрів на національному рівні

формується на основі потреби економіки держави у кадрах, виходячи з
коротко- середньострокових прогнозів потреби в кадрах у професійнокваліфікаційному та регіонально-галузевому (за видом економічної діяльності)
розрізах та програм соціально-економічного розвитку України.
2.

Координаторами державного замовлення на підготовку кадрів є

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, Міністерство
соціальної політики України та Міністерство фінансів України.
3.

Державні замовники щорічно до 15 липня подають до Міжвідомчої

комісії з організації конкурсного порядку формування державного замовлення
12

на підготовку кадрів заявки на підготовку кадрів згідно із критеріями та
напрямами, визначеними у ст. 2 і 5 цього Закону, на підставі пропозицій,
наданих регіональними комісіями з визначення потреб у їх підготовці за
галузями знань, спеціальностями та професійними кваліфікаціями (професіями)
щодо централізованого регіонального державного замовлення.
У заявці державного замовника зазначається чисельність кадрів, яка
замовляється у розрізі

галузей знань, спеціальностей та професійних

кваліфікацій (професій).
4.

Міжвідомча комісія з організації конкурсного порядку формування

державного замовлення на підготовку кадрів на підставі розгляду заявок, які
надійшли від державних замовників, до 15 вересня року, який передує року, на
який формується державне замовлення (плановий рік), формує разом із
замовниками проект державного замовлення на підготовку кадрів за галузями
знань, спеціальностями та професійними кваліфікаціями (професіями) на
національному, відомчому та регіональному рівнях, виходячи із схвалених
Кабінетом Міністрів України проектів Державного бюджету України та
Державної програми економічного та соціального розвитку України, та подає
його на опрацювання до Міністерства економічго розвитку та торгівлі України.
5.

Міністерство фінансів України в установлені терміни повідомляє

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України про показники проекту
Державного бюджету України на наступний фінансовий рік для збалансування
показників проекту державного замовлення на підготовку кадрів із коштами на
їх підготовку (за виключенням коштів на підготовку кадрів, яка здійснюється за
рахунок частки регіонального державного замовлення за кошти регіональних
бюджетів).
6.

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України:

опрацьовує сформований проект державного замовлення на підготовку
кадрів і визначає загальну суму коштів, необхідних для їх підготовки;
у разі подання пропозицій щодо залучення позабюджетних джерел
фінансування проекту державного замовлення на підготовку кадрів ураховує їх
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у загальних обсягах фінансування проекту державного замовлення на
підготовку кадрів і виділяє окремим рядком;
включає зведені показники обсягів проекту державного замовлення на
підготовку кадрів та загальну суму коштів, необхідних для підготовки, до
проекту Державної програми економічного та соціального розвитку України;
після затвердження Верховною Радою України Державного бюджету
України вносить до проекту державного замовлення на підготовку кадрів
відповідні зміни.
7.

Міністерство соціальної політики України спільно з Міністерством

економічного розвитку та торгівлі України узгоджує проект державного
замовлення на підготовку кадрів із Міністерством фінансів України і в
місячний термін з дня набрання чинності Закону України про Державний
бюджет України подає його до Кабінету Міністрів України на затвердження.
Стаття 11. Порядок розрахунків державного замовлення на підготовку
кадрів
Державне

замовлення

на

підготовку

кадрів

за

професійними

кваліфікаціями різних рівнів Національної рамки кваліфікацій здійснюється на
основі:
балансових розрахунків потреби у кадрах за спеціальностями на
коротко- та середньострокову перспективи;
наявних методичних матеріалів щодо визначення обсягів підготовки
кадрах у закладах освіти за галузями знань, спеціальностями та професійними
кваліфікаціями (професіями);
наявних статистичних даних щодо фактичного профільного рівня
працевлаштування випускників кожного (окремого) закладу освіти в розрізі
спеціальностей, професійних кваліфікацій (професій) за останні 5 років, що
передують плановому року;
Реєстру професійних кваліфікацій (професій), за якими здійснюється
державне замовлення на підготовку керівників, професіоналів, фахівців та
технічних службовців;
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Реєстру професійних кваліфікацій (професій), за якими може додатково
здійснюватися державне замовлення на підготовку керівників, професіоналів,
фахівців та технічних службовців;
Реєстру професійних кваліфікацій (професій), за якими здійснюється
державне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників;
Реєстру професійних кваліфікацій (професій), за якими може додатково
здійснюватися державне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників.
Реєстри професійних кваліфікацій (професій), за якими здійснюється або
може додатково здійснюватися державне замовлення на підготовку кадрів,
готуються Національним агентством кваліфікацій із щорічним внесенням змін
та доповнень.
Розділ ІІІ Організація розміщення державного замовлення на підготовку
кадрів
Стаття 12. Розміщення державного замовлення на підготовку кадрів
1.

Розміщення

державного

замовлення

на

підготовку

кадрів

здійснюється державними замовниками між закладами вищої, фахової
передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти усіх форм власності
на засадах оголошеного Міністерством освіти і науки України конкурсу.
2. При проведенні конкурсного відбору виконавців державного
замовлення на підготовку кадрів пріоритет в отриманні державного замовлення
надається закладам освіти, які:
а) мають висококваліфікований професорсько-викладацький персонал;
сучасні технології навчання та науково-технічної діяльності; відповідний набір
навчально-методичних та науково-технічних матеріалів; володіють майном, яке
є в оперативному управлінні вищого, фахового передвищого чи професійного
(професійно-технічного)

закладу освіти (будівлями, спорудами, навчально-

науково-лабораторною базою, аудиторним фондом, бібліотекою, читальним
залом тощо); доступом до національних і міжнародних інформаційних ресурсів;
можливостями забезпечення мешкання іногородніх студентів на весь період
навчання;
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б) розміщені в регіонах, де формується найбільша потреба у відповідних
кадрах (за аналогічних умов, викладених у пункті „а”);
в) характеризуються високим (вищим за середній по країні) рівнем
фактичного (на протязі 5 останніх років) працевлаштування своїх випускників
(за фахом та/чи присудженою професійною кваліфікацією).
3. Заявки навчальних закладів вищої, фахової передвищої, професійної
(професійно-технічної) освіти на участь у конкурсному відборі подаються до
Міжвідомчої комісії до 15 липня передпланового року. Міжвідомча комісія має
право

запросити

у

вищого,

(професійно-технічного)

фахового

закладу

освіти

передвищого
додаткову

чи
або

професійного
уточнювальну

інформацію, а також проводити експертну оцінку поданих на конкурс
документів чи аудиторську перевірку закладу освіти безпосередньо на місці.
4. Міжвідомча комісія розглядає подані заявки, на конкурсній основі
приймає рішення щодо розміщення державного замовлення серед закладів
вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти,
проводить за необхідності відповідні перевірки закладів освіти та до 15
листопада передпланового року визначає вищим, фаховим передвищим та
професійним (професійно-технічним) закладам освіти, які виграли конкурс,
державне замовлення у вигляді контрольних цифр прийняття за визначеними
галузями

знань,

спеціальностями)та

професійними

кваліфікаціями

(професіями).
Учасники та переможці конкурсу на державне замовлення на підготовку
кадрів

визначаються

окремо

для

реалізації

державного,

відомчого

і

регіонального його видів.
Стаття 13. Фінансування державного замовлення на підготовку кадрів
1. Формування видатків на реалізацію державного замовлення на
підготовку

кадрів

централізованим

з

вищою,

фаховою

регіональним

передвищою

державним

та

замовленням)

частково

(за

професійною

(професійно-технічною) освітою здійснюється за рахунок Державного бюджету
України з урахуванням типу, виду та категорії закладів освіти, рівня та термінів
реалізації

освітніх

програм

(стандартів

освіти).

Регіональне

державне
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замовлення на рівні регіону фінансується за рахунок коштів регіонального
бюджету.
2. Обсяги фінансування державного замовлення на підготовку кадрів
затверджуються Міжвідомчою комісією переможцям конкурсу не пізніше, як
через один місяць після прийняття Державного бюджету України.
Стаття 14. Порядок реалізації державного замовлення на підготовку
кадрів
1.

Державне замовлення реалізується шляхом цільової контрактної

підготовки кадрів у закладах вищої, фахової передвищої та професійної
(професійно-технічної) освіти у межах контрольних цифр прийняття студентів
та учнів за рахунок коштів Державного бюджету України.
2.

Заклади вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-

технічної) освіти виділяють місця згідно з контрольними цифрами прийняття
студентів і учнів за державним замовленням, організовують на ці місця
окремий конкурс. Правила прийняття на виділені місця встановлюють заклади
освіти.
3.

Студенти та учні, зараховані за умовами конкурсу на цільові місця

до закладів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної)
освіти, укладають контракти (договори) на цільову контрактну підготовку за
державним замовленням. Контракт оформлюється між студентом (учнем),
закладом освіти та замовником, в особі якого виступають Мінекономіки
України, Мінсоцполітики України, інші центральні органи виконавчої влади,
регіональні органи виконавчої влади чи відомства, крупні роботодавці та інші
представники ринку праці, що надають

вакансії

(робочі місця) для

працевлаштування. Професійна кваліфікація (професія), яка пропонується
випускнику у відповідності до контракту та присуджується на момент його
закінчення, повинна відповідати рівню та профілю його професійної освіти
(підготовки). Випускники, які виїжджають на роботу у відповідності з
укладеним контрактом за межі місць постійного мешкання, а також члени їхніх
сімей мають право на гарантоване працевлаштування в іншій місцевості.
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4.

Студентам (учням), що навчаються за контрактом, замовником

можуть встановлюватися доплати, розмір яких визначається контрактом.
5.

У разі відрахування студента (учня), який навчався за контрактом,

його місце може бути заміщено іншим студентом (учнем) з подальшим
укладанням з ним контракту. Заміщення повинно здійснюватися лише за тією
спеціальністю чи професійною кваліфікацією (професією), за якими навчався
відрахований студент (учень).
6.

Замовники кадрів (Мінекономіки України, Мінпраці України, інші

центральні органи виконавчої влади, регіональні органи виконавчої влади та
відомства, інші представники ринку праці) на основі вивчення потреб ринку
праці у кадрах та розвитку економіки проводять заходи з підбору (відбору)
підприємств, установ та організацій для подальшого працевлаштування
підготовлених кадрів.
Стаття 15. Контроль за виконанням державного замовлення на
підготовку кадрів
Контроль за організацією та проведенням формування, розміщення та
виконання державного замовлення на підготовку кадрів із вищою, фаховою
передвищою та професійною (професійно-технічною) освітою здійснюється
Міжвідомчою комісією з організації конкурсного порядку формування
державного замовлення на підготовку, Міністерством економічного розвитку та
торгівлі України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством
освіти і науки України та Міністерством фінансів України (щодо контролю за
використанням бюджетних коштів, передбачених на фінансування державного
замовлення на підготовку кадрів).
Розділ ІV Виконання державного замовлення на підготовку кадрів
Стаття

16.

Відповідальність

державних

замовників,

виконавців

державного замовлення та студентів (учнів) за виконання державного
замовлення на підготовку кадрів
1.

Замовники (посадові особи, установи та організації) несуть

адміністративну та фінансову відповідальність за відповідність затверджених
обсягів державного замовлення на підготовку потребам національного та /чи
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регіональних

ринків

праці.

Зазначена

норма

Закону

встановлює

відповідальність за такі види правопорушень:
за незабезпечення проходження виробничої переддипломної практики
студентом (учнем) у відповідності з навчальним планом (освітньою програмою)
на посадових осіб, відповідальних за формування державного замовлення в
регіонах (відомствах), накладається адміністративний штраф;
за ненадання випускникам закладів вищої, фахової передвищої та
професійної (професійно-технічної) освіти, які навчалися за державним
замовленням, перших робочих місць (посад) за набутим фахом (професійною
кваліфікацією, професією), на посадових осіб та установи, відповідальні за
формування державного замовлення в регіоні (відомстві), накладається
адміністративний

штраф.

Розміри

штрафів

та

порядок

відшкодування

визначається постановою Кабінету Міністрів України.
2.

Виконавці державного замовлення на підготовку кадрів несуть

адміністративну та фінансову відповідальність за такі види правопорушень:
за порушення умов та низьку якість підготовки кадрів за державним
замовленням виконавцям замовлень зменшується державне замовлення на
наступний рік на 30,0%;
за нецільове або неефективне використання коштів Державного
бюджету України, спрямованих на фінансування державного замовлення на
підготовку

кадрів,

виконавцям

замовлень

зменшується

замовлення на

наступний рік на 50,0%.
Якщо виконавець державного замовлення раніше притягався до
відповідальності за аналогічне правопорушення, він позбавляється права на
підготовку кадрів за державним замовленням на п'ятирічний термін.
3.

Студенти (учні) несуть фінансову відповідальність за дотримання

умов контракту. У разі відрахування студента (учня) із закладу освіти за
неуспішність, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу
освіти, його неприбуття на місце роботи, обумовлене контрактом, або
дострокове розірвання трудового договору не з вини замовника, студентом
(учнем) відшкодовуються державі витрати, пов'язані з його підготовкою.
19

Порядок та розміри відшкодування витрат на підготовку за державним
замовленням фізичними особами встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Відшкодування витрат не застосовується до випускників закладів освіти,
які не прибули на місце роботи, обумовлене контрактом, з об'єктивних причин.
До чинників об'єктивного характеру належать:
відмова роботодавця у працевлаштуванні на замовлене робоче місце
(посаду);
призов випускників на службу до Збройних Сил України та інших
воєнізованих формувань;
декретні відпустки та народження дітей випускниками-дівчатами;
вступ до закладів вищої освіти випускників закладів фахової передвищої
та професійної (професійно-технічної) освіти;
сімейні обставини, за яких випускник став єдиним годувальником сім'ї;
виїзд за межі України на постійне місце мешкання із зміною
громадянства.
4.

У разі невиконання замовником або виконавцем умов контракту

студент (учень) звільнюється від виконання взятих на себе зобов'язань.
Розділ V Заключні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний термін зі дня набрання чинності цього Закону підготувати
та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення
чинних законів у відповідність з цим Законом;
у шестимісячний термін з дня вступу в силу цього Закону забезпечити
розробку та прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
у тримісячний термін з дня вступу в силу цього Закону привести свої
нормативно-правові акти, а також забезпечити приведення нормативноправових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у
відповідність з цим Законом.
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3. Визначення рівня працевлаштування випускників закладів освіти
через вивчення думки роботодавців та випускників стосовно рейтингу
закладів освіти України
Цей підхід є найбільш суб’єктивним та відносним із тих, що
застосовуються в моніторинговій практиці багатьох країн світу. Дійсно, він не
показує фактичних статистичних показників стосовно працевлаштування
випускників, їхнього працевлаштування за фахом, періоду закріплення за
робочим місцем (посадою) тощо. Він у більшій мірі виступає суб’єктивною
якісною характеристикою якості освітніх послуг з боку їх користувачів та
носіїв на ринку праці.
Прикладом

практичного

застосування

такого

методу

виступають

результати аналізу функціонування вітчизняної рейтингової системи «Рейтинг
ВНЗів (абревіатура, прийнята на той час) України «Компас», проведені автором
спільно з

партнерами у

2012 році. Цей рейтинг формується на основі

спеціально розробленої методології, яка враховує дані, отримані в результаті
комплексу

проведених

соціологічних

досліджень.

Так,

проаналізовані

результати польового етапу дослідження "Рейтинг ВНЗів України "Компас"
проводився у січні – березні 2011 року із застосуванням методів особистого і
телефонного інтерв’ю, опитування за допомогою електронної пошти та онлайнопитування. Така дослідницька методологія була обрана з огляду на те, щоб
досягнути якомога більше випускників різних ВНЗів та "важко досяжних"
респондентів (роботодавців, експертів). Відповідно до мети дослідження його
методологія передбачала дослідження таких цільових аудиторій:
● Представників компаній-роботодавців;
● Експертів;
● Випускників ВНЗів, що беруть участь у рейтингу.
Стосовно

всеукраїнського

опитування

представників

компаній-

роботодавців слід зазначити, що воно проводилося методом особистого
інтерв’ю

за

місцем

роботи

респондента.

У

компаніях

потенційними

респондентами були керівники відділів кадрів та HR-відділів (менеджери з
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персоналу), а також керівники компаній. У перебігу польового етапу
дослідження було опитано представників 964 компаній.
Стосовно опитування експертів зазначено, що в ньому брали участь
представники провідних компаній, які до своєї діяльності постійно залучають
фахівців певних напрямків спеціалізації, без яких діяльність цих компаній
неможлива (наприклад, будівельна компанія не може функціонувати без
фахівців з будівництва, архітекторів тощо). Опитування проводилося методом
онлайн-опитування і, частково, методом опитування за допомогою електронної
пошти та особистого інтерв’ю за місцем роботи респондента. Для проведення
онлайн-опитування використовувався сайт SurveyMonkey.com. У компаніях
потенційними респондентами були керівники відділів кадрів та HR-відділів
(менеджери з персоналу), а також керівники компаній. Усього у перебігу
польового етапу дослідження було опитано представників 344 компаній.
Опитування випускників ВНЗів 2005 – 2010 рр. проводилося методом
особистого та телефонного інтерв’ю. Для проведення особистого опитування
використовувалась мережа інтерв’юерів Київського міжнародного інституту
соціології. У результаті реалізації цього компонента дослідження було опитано
1182 випускників із 233 ВНЗів України.
Як

зазначалося

вище,

при

підготовці

рейтингу

"Компас-2011"

ураховувалася думка представників 964 середніх і великих компанійроботодавців (респондентами були HR-менеджери і представники керівництва
організацій). Компанії представляють різні сфери бізнесу (оптова та роздрібна
торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту, обробна
промисловість, виробництво електроенергії, транспорт, фінансова діяльність,
нерухомість, видобувна промисловість, телекомунікації та ін.), а також
представляють усі регіони України, що дозволяє більш надійно оцінювати вищі
навчальні заклади, які надають освітні послуги по всій країні.
Як показали результати дослідження, п’ятірка лідерів за підготовкою
фахівців бізнес-економічних спеціальностей за минулий рік практично не
змінилася. За результатами проведених опитувань, перше місце за підготовкою
фахівців бізнес-економічних спеціальностей отримав Київський національний
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університет імені Тараса Шевченка (90 балів). Із незначним відставанням, другу
сходинку бізнес-економічного рейтингу отримав Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана (86 балів). Як і раніше, КНУ
ім. Т. Шевченка користується найбільшим авторитетом в компаніях-експертах,
а також у середовищі випускників, проте за оцінками роботодавців він дещо
поступається КНЕУ. Третю сходинку рейтингу за підготовкою фахівців бізнесекономічних спеціальностей отримав Національний університет «КиєвоМогилянська академія» (52 бали). Четверте місце поділили Київський
національний торговельно-економічний університет (44 бали) і Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (42 бали).
На п’ятій сходинці розмістилися Львівський національний університет імені
Івана Франка (24 бали), Харківський національний економічний університет (23
бали), Донецький національний університет (22 бали).
Щодо підготовки фахівців юридичних спеціальностей, найсильніші
позиції в Україні, як і раніше, має Національна юридична академія ім. Ярослава
Мудрого (90 балів), яка однаково високо оцінюється як випускниками, так і
роботодавцями. Друге місце за цим напрямком підготовки впевнено тримає
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (82 бали).
Наступні три позиції, із помітним відставанням від лідерів, займають
Національний університет «Києво-Могилянська академія» (37 балів, третє
місце за спеціальністю), Одеська національна юридична академія (37 балів,
третє місце), Львівський національний університет імені Івана Франка (22 бали
четверте місце), Академія адвокатури України (12 балів, п’яте місце) і
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (12
балів, п’яте місце).
До рейтингу вітчизняних ВНЗів за підготовкою фахівців інженернотехнічних спеціальностей, до п’ятірки найсильніших потрапило 6 вищих
навчальних закладів. Так, перше місце за підготовкою фахівців інженернотехнічних спеціальностей третій рік поспіль впевнено займає Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (86 балів).
На другому місці — Донецький національний технічний університет (58 балів),
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причому експерти цей ВНЗ оцінюють найвище, але випускники і роботодавці
набагато рідше визначали його серед найкращих за підготовкою фахівців
інженерно-технічних спеціальностей. Третє місце у рейтингу за напрямком
підготовки

ділять

Національний

технічний

університет

«Харківський

політехнічний інститут» (41 бал) і Національний гірничий університет (40
балів).

Четверте

місце

отримав

Національний

університет

«Львівська

політехніка» (35 балів). На п’ятому місці за підготовкою фахівців інженернотехнічних спеціальностей – Національна металургійна академія України (30
балів).
Стосовно підготовки фахівців з інформаційних технологій першу позицію
рейтингу впевнено тримає Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут» (100 балів), який за цим напрямком
найвище оцінюється як роботодавцями, так і випускниками. Наступним у
рейтингу за підготовкою фахівців із інформаційних технологій слідує
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (44 бали). Серед
інших ВНЗів, які були високо оцінені за підготовкою фахівців із інформаційних
технологій – Національний університет «Львівська політехніка» (34 бали),
Харківський

національний

університет

радіоелектроніки

(28

балів),

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (25
балів), Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (21
бал), Національний авіаційний університет (20 балів).
Окрім цього, «Рейтинг ВНЗів України "Компас" також ураховує такий
напрям підготовки, як "архітектура та будівництво". Так, за підготовкою
фахівців архітектурно-будівельних спеціальностей перше місце за оцінками
усіх груп респондентів має Київський національний університет будівництва і
архітектури (100 балів). Із помітним відставанням від лідера, другу позицію
рейтингу

ВНЗів

за

підготовкою

фахівців

архітектурно-будівельних

спеціальностей третій рік поспіль посів Харківський державний технічний
університет будівництва та архітектури (49 балів). Наступні позиції в рейтингу
за спеціальністю займають Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури (38 балів), Одеська державна академія будівництва та архітектури
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(34 бали) і Національний університет «Львівська політехніка» (30 балів). Усі ці
ВНЗи

непогано

оцінюються

роботодавцями,

і

готують

якісних

конкурентоздатних фахівців архітектурно-будівельних спеціальностей.
Як відмічають експерти, географічне розташування вищого навчального
закладу може відігравати вагому роль як для абітурієнтів при виборі місця
навчання, так і для роботодавців при побудові системи співпраці із ВНЗом. Із
огляду на це, фахівцями було складено окремі рейтинги вищих навчальних
закладів для різних регіонів:
● ЗАХІДНИЙ РЕГІОН: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська,
Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області.
● ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІОН: м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська,
Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області.
● ПІВДЕННИЙ РЕГІОН: АР Крим, Дніпропетровська, Запорізька,
Миколаївська, Одеська, Херсонська області та м. Севастополь.
● СХІДНИЙ РЕГІОН: Донецька, Луганська, Харківська області.
Процедура підрахунку регіонального рейтингу аналогічна до процедури
підрахунку загального рейтингу. При розрахунку, використовувалися ті ж самі
критерії їх "вагові" значення ваги. Загалом, регіональний рейтинг ВНЗів має 10
позицій (місць). Отримані бали нормувалися відносно до максимального
показника у регіоні. Усього у рейтингу було представлено:
— 43 ВНЗи Західного регіону;
— 82 ВНЗи Центрального регіону;
— 62 ВНЗи Південного регіону;
— 47 ВНЗи Східного регіону.
Таким чином, на фоні підвищення уваги, дискусій та суперечок навколо
рейтингів університетів і навчальних програм, протягом останніх років вони
продовжували з’являтися. Визначення рейтингів університетів та навчальних
програм не одразу почало сприйматися вітчизняними академічними колами,
проте воно, безперечно, відповідало потребам українського суспільства,
зокрема роботодавців, з одного боку, та абітурієнтів з їхніми батьками, з
іншого. Виняткової важливості набула проблема експертного оцінювання цього
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явища й окремих систем рейтингів і забезпечення укладачів та користувачів
рейтингів можливістю обміну інформацією про підходи й методи, які
застосовувалися при їх визначенні. Важливими також виступають вибіркові
оцінки якості освітніх послуг з боку колишніх їх отримувачів.
Крім зазначеного вище підходу через соціологічне опитування та/чи
інтерв’ювання ключових стейкґолдерів, що представляють ринок праці та
виступають споживачами та отримувачами освітніх послуг, для якісної
характеристики успішності закладів освіти, окрім іншого, стосовно рівня
працевлаштування випускників за фахом, окремі країни застосовують такі
показники:
•

питома вага працевлаштування випускників за фахом, у тому числі

через 6, 12, 18 та 24 місяці після закінчення закладу освіти;
•

середній термін, через який колишній студент (учень), що працює

за фахом, отримує підвищення за посадою (робочим місцем);
•

питома вага випускників, що успішно пройшли незалежне визнання

(сертифікацію)

їхньої

професійної

кваліфікації

(окремих

професійних

компетентностей (часткових професійних кваліфікацій)), тобто підтвердили їх
відповідність вимогам професійного стандарту до «первинної посади»
9базового рівня кваліфікації за робітничою професією) за фахом;
•

термін «заробляння» випускником після працевлаштування за

фахом суми, витраченої на навчання, у тому числі через держзамовлення
(термін досягнення самоокупності);
•

питома вага студентів (учнів) - випускників конкретного закладу

освіти, конкретного року випуску в загальній чисельності студентів (учнів), які
стоять на обліку у центрах зайнятості як безробітні;
•

рівень регіональної та професійної мобільності випускників;

•

рівень «відсіву» студентів (учнів) у період навчання, як таких що

незадовільно навчалися;
•

рівень концентрації працевлаштування випускників (на багатьох

підприємствах, видах економічної діяльності чи «монопідготовка» кадрів);
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•

питома вага випускників, які відпрацювали (працюють більше 3

років) за фахом після навчання за держзамовленням (зразковий рівень
виконання держзамовлення);
•

частка студентів (учнів), які мають стаж роботи за фахом більше

•

співвідношення між витратами ресурсів

року;
закладу освіту на

навчання, наукову та практичну (виробничу, господарську тощо) діяльність.
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4. Визначення рівня працевлаштування випускників закладів освіти
під час проведення балансових розрахунків потреби регіонального ринку
праці в кваліфікованих кадрах та професійних кваліфікаціях
Визначення

рівня

працевлаштування

випускників

закладів

освіти

проводиться за напрямком «знизу – до гори», тобто від територіальних громад,
адміністративних районів, міст обласного підпорядкування до області та країни
в цілому. Такий підхід дозволяє рівномірно розподілити навантаження та
витрати між територіальними утвореннями. Збір даних проводиться за всіма чи
за найбільш випитаними, чи проблемними, професійними кваліфікаціями з
виділенням кожної (окремої) професійної кваліфікації (професії) чи їх
професійними групами відповідно до кодів Національного класифікатора
України ДК 003 «Класифікатор професій», що дозволяє звести подібну
інформацію як за територіальним утворенням (країною), так і за

закладом

освіти (їх групою).
Таблиця 1
Форма для подання роботодавцями, закладами освіти, центрами
зайнятості даних про випускників за 4 роки, що передують розрахунковому, до
регіональних робочих груп із прогнозування потреби в кваліфікованих кадрах
та професійних кваліфікаціях на середньострокову перспективу
Найменування показника

Одиниця
вимірювання

Заклад освіти.
Професійна кваліфікація
(професія)
Чисельність випускників
Чисельність
працевлаштованих
випускників у місті (районі),
області, країні
Чисельність випускників, які
не були працевлаштовані у
місті (районі), області, країні
Чисельність випускників, які
вибули з регіонального ринку
праці з причин:

-

2015

2016

2017

2018

2018
до
2015
%

осіб
осіб

осіб
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призвані до Збройних Сил
України
пішли у декретну відпустку
або відпустку з догляду за
дитиною
вступили до інших закладів
освіти

осіб

змінили місце проживання у
зв'язку з направленням на
роботу та з інших причин
Рівень можливої
самозайнятості за
професійною кваліфікацією
( професією, фахом)
Планова чисельність
випускників на розрахунковий
рік

осіб

Рівень
(професією,

осіб
осіб

можливої
фахом)

%

осіб

самозайнятості

застосовується

за

для

професійною
можливого

кваліфікацією

коригування

(за

необхідності) рівня фактичного працевлаштування випускників на повних
ринках праці, тобто з урахуванням сегменту «тіньової» зайнятості.
Таблиця 2
Орієнтовна шкала рівнів диверсифікації професій за видами економічної
діяльності
Приналежність професій за видами
економічної діяльності
а) професійні кваліфікації (професії) у
сферах:

Коефіцієнт
урахування
можливої
самозайнятості

Характеристика
рівня диверсифiкацiї

0,71- 1,00

дуже високий

0,51- 0,70

високий

0,31 - 0,50

середній

торгiвлi, сільського господарства, з водіння
та ремонту автомобiлiв, надання інших
послуг тощо
б) професійні кваліфікації (професії) у
сферах:
будівельного та електротехнічного
профілю, легкої промисловості, харчової
промисловості, рибного та водного
господарства тощо
в) професійні назви роботи (професії) у
сферах:
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соціального захисту, медицини, житловокомунального господарства тощо
г) професійні кваліфікації (професії) у:

0,01 – 0,30

низький

машинобудуванні, металургії, хімічної
промисловості та в інших технологічно
складних та працевитратних видах
економічної діяльності

Орієнтовна процедура збирання даних відповідного спрямування
виписана в Таблиці 3 поряд із іншим масивом інформації, що оброблюється для
прогнозування потреби в кадрах та професійних кваліфікаціях.
Таблиця 3
Орієнтовна процедура формування бази даних, необхідних для прогнозування
потреби в кадрах та професійних кваліфікаціях
Найменування функції

Періодичність
виконання

Департамент праці та соціального захисту населення регіонального
органу виконавчої влади (АР Крим, області, мм. Києва та Севастополя)

Здійснює в регіоні координацію робіт щодо визначення відповідності обсягів та Постійно
професійно-кваліфікаційної структури випускників потребам регіонального
ринку праці та оптимізації напрямів підготовки кадрів у системі закладів освіти з
урахуванням фактичного рівня працевлаштування їх випускників на
підприємства регіону, в тому числі за фахом, за останні 4 роки, що передують
плановому періоду.
Видає керівні матеріали щодо запровадження на практиці відповідних
Методичних рекомендацій (МР) на території регіону.

При
запровадженні на
практиці МР

Визначає управлінські структури, які здійснювали б балансові розрахунки
додаткової потреби галузей економіки регіону в кадрах на перспективу із
залученням регіонального комітету соціального партнерства (за згодою) та
науково-дослідних установ, терміни проведення цих розрахунків та перелік їх
користувачів.

Раз на п'ять років

Отримує від регіонального (АР Крим, обласного, мм. Києва та Севастополя)
центру зайнятості результати розрахунків, здійснених за МР міськими та
районними центрами зайнятості, та визначає шляхи приведення у відповідність
обсягів та професійно-кваліфікаційної структури випускників закладів освіти
згідно з балансовими розрахунками додаткової потреби галузей економіки
регіону у кваліфікованих працівниках на перспективу. Узгоджує шляхи
приведення у відповідність обсягів та професійно-кваліфікаційної структури
випускників закладів освіти згідно з потребами регіонального ринку праці із

Щорічно після
проведення
відповідних
розрахунків згідно
з МР
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департаментом економіки регіонального органу виконавчої влади (АР Крим,
області, мм. Києва та Севастополя), регіональним комітетом соціального
партнерства, виходячи з потреби економіки регіону у кваліфікованих кадрах на
середню перспективу. Забезпечує цими матеріалами департамент освіти і науки
регіонального органу виконавчої влади (АР Крим, області, мм. Києва та
Севастополя) та регіональний (АР Крим, області, мм. Києва та Севастополя)
центр зайнятості.
Здійснює контроль за запровадженням на практиці МР та використанням
розрахунків щодо оптимізації напрямів підготовки кадрів у системі закладів
освіти як засобу регулювання зайнятості населення.

Постійно

Департамент освіти і науки регіонального органу виконавчої влади
(АР Крим, області, мм. Києва та Севастополя)
Видає керівні матеріали щодо запровадження на практиці МР у системі закладів При
запровадженні МР
освіти регіону.
на практиці
Призначає структури та осіб, відповідальних за виконання робіт, пов'язаних із
-"запровадженням на практиці МР як у департаменті освіти і науки, так і в закладах
освіти регіону.
Разом з департаментом праці та соціального захисту та регіональним (АР Крим, -"області, мм. Києва та Севастополя) центром зайнятості встановлює терміни та
забезпечує подання навчальними закладами регіону вихідних первинних даних, у
тому числі щодо фактичного працевлаштування їх випускників, у тому числі за
фахом за останні 4 роки, що передують плановому періоду, до центрів зайнятості
базового рівня для здійснення розрахунків згідно з МР.
Організовує спільно з регіональним комітетом соціального партнерства (за
згодою) розробку таблиці (шкали) характеристики рівнів самозайнятості за
професіями для регіону та забезпечує цією інформацією навчальні заклади
регіону.
Отримує від департаменту праці та соціального захисту дані, узгоджені з
департаментом економіки регіонального органу виконавчої влади (АР Крим,
області, мм. Києва та Севастополя) та регіональним комітетом соціального
партнерства, щодо оптимізації напрямів підготовки кадрів у системі закладів
освіти регіону та дані щодо перспективи застосування нових професійних
кваліфікацій (професій, фахів) в економіці регіону, дані від регіональних
(АР Крим, обласних, мм. Києва та Севастополя) центрів зайнятості щодо
кон'юнктурних професій (посад, професійних назв робіт), приймає відповідні
рішення щодо коригування обсягів та професійно-кваліфікаційної структури
підготовки кадрів у закладах освіти регіону.

Щорічно, в міру
появи нових
професійних
кваліфікацій
(професій)

Згідно з
установлени-ми
термінами

Регіональний (АР Крим, обласний, мм. Києва та
Севастополя) центр зайнятості
Видає керівні матеріали щодо запровадження на практиці МР у системі центрів
зайнятості регіону (АР Крим, області, мм. Києва та Севастополя).

При
запровадженні МР
на практиці
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Призначає структури та осіб, відповідальних за виконання робіт, пов'язаних із
-"запровадженням на практиці МР як в регіональному (АР Крим, області,
мм. Києва та Севастополя) центрі зайнятості, так і в центрах зайнятості базового
рівня.
Спільно з департаментом праці та соціального захисту населення та
-"департаментом освіти і науки регіонального органу виконавчої влади (АР Крим,
області, мм. Києва та Севастополя) встановлює терміни отримання вихідних
первинних матеріалів базовими центрами зайнятості від закладів освіти та
передавання ними вихідних даних до регіонального (АР Крим, обласного,
мм. Києва та Севастополя) центру зайнятості.
Забезпечує виконання розрахунків щодо визначення відповідності обсягів та
професійно-кваліфікаційної структури випускників закладів освіти потребам
ринку праці центрами зайнятості базового рівня у визначені терміни з
використанням комп'ютерної техніки.

Постійно

Передає отримані від центрів зайнятості базового рівня дані щодо оптимізації
напрямів підготовки кадрів у системі закладів освіти регіону до департаменту
освіти і науки та департаменту праці та соціального захисту населення
регіонального органу виконавчої влади (АР Крим, області, мм. Києва та
Севастополя).

Згідно з
установленим
порядком

Отримує від департаменту праці та соціального захисту населення узгоджені з
департаментом економіки регіонального органу виконавчої влади (АР Крим,
області, мм. Києва та Севастополя) та регіональним комітетом соціального
партнерства дані щодо шляхів приведення у відповідність обсягів та напрямів
підготовки кадрів у системі закладів освіти міст та районів, виходячи з потреб
економіки регіону у кваліфікованих кадрах на середню перспективу. Забезпечує
використання отриманих результатів у роботі центрів зайнятості базового рівня
щодо регулювання фіксованого ринку праці.

Згідно з
установленим
порядком

Визначає спільно з регіональним комітетом соціального партнерства (за згодою) На початку
кон'юнктурні, нові інтегровані професії (фахи) на підставі аналізу попиту на
календарного року
робочу силу та забезпечує цією інформацією департамент освіти і науки
регіонального органу виконавчої влади (АР Крим, області, мм.Києва та
Севастополя) у розрізі міст та районів.
Заклади освіти
Здійснюють підготовку первинних вихідних даних (за два – п’ять років, що
-"передують розрахунковому) за обсягами, професійно-кваліфікаційною
структурою, освітньою та професійною кваліфікаціями випускників закладів
освіти, їх реальним працевлаштуванням, обсягами об'єктивного їх вибуття з
професійного сегмента регіонального ринку праці, можливою самозайнятістю та
плановими обсягами випускників за професіями на розрахунковий рік.
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Отримують від департаменту освіти і науки регіонального органу виконавчої
влади (АР Крим, області, мм. Києва та Севастополя) керівні матеріали щодо
оптимізації напрямів підготовки кадрів у мережі закладів освіти міста (району)
та запровадження навчання за новими, кон’юнктурними та інтегрованими
професіями (фахами) на середню перспективу. Забезпечують використання цих
даних у коригуванні обсягів та кваліфікаційної структури підготовки
кваліфікованих кадрів.

У процесі роботи

Центри зайнятості базового рівня
Отримують первинні вихідні дані, необхідні для здійснення розрахунків щодо
Згідно з
визначення відповідності обсягів, та професійно-кваліфікаційної структури,
установленим
освітніх та професійних кваліфікацій, чисельності безробітних випускників
порядком
закладів освіти за отриманими фахами та кваліфікаціями випускників закладів
освіти потребам ринку праці, від закладів освіти, які розташовані у відповідному
місті або районі.
Передають результати розрахунків (шляхи оптимізації напрямів підготовки
кадрів у системі закладів освіти) до регіонального (АР Крим, області, мм. Києва
та Севастополя) центру зайнятості.

-"-

Використовують результати розрахунків при регулюванні фіксованого ринку
праці.

У процесі роботи

Визначають кон'юнктурні, нові та інтегровані професії на підставі аналізу
попиту на робочу силу, надають цю інформацію до регіонального (АР Крим,
області, мм. Києва та Севастополя) центру зайнятості та забезпечують нею
навчальні заклади міста (району).

На початку
календарного року
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