


 
 

 
НАУКОВИЙ КОЛЕКТИВ АВТОРІВ 

 
 

Завідувач сектору дослідження якості освіти                               С. В. Мельник 
та забезпечення ринку праці, к.е.н., доц. 
  



 
 

Проєктні матеріали, зорієнтовані на подальше супроводження діяльності 

Міжвідомчої робочої групи із впровадження Національної рамки кваліфікацій, 

підготовлені завідувачем сектору дослідження якості освіти та забезпечення 

ринку праці ДНУ «Інститут освітньої аналітики», членом Міжвідомчої робочої 

групи із впровадження Національної рамки кваліфікацій, національним 

експертом Європейського фонду освіти, членом Національного агентства 

кваліфікацій Мельником Сергієм Вокторовичем за технічної та програмно-

аналітичної підтримки провідних співробітників Інституту у вигляді: 

 Проєкту Плану заходів із впровадження Національної системи 

кваліфікацій на 2020-2023 роки (на заміну Плану заходів із впровадження 

національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки, затвердженого 

розпорядженням КМУ від 14 грудня 2016 року за № 1077-р) (Додаток 1); 

 Моніторингу виконання Плану заходів із впровадження національної 

рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки ( за період з 2017 року по липень 2019 

року) (Додаток 2).  



 

Додаток 1 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від   2019 р. №  
 

ПРОЄКТ 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ  
із впровадження Національної системи кваліфікацій на 2020-2023 

 роки (на заміну Плану заходів із впровадження національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки, затвердженого розпорядженням 
КМУ від 14 грудня 2016 року за № 1077-р) 

Найменування заходу Зміст завдання  Відповідальні за виконання Строк виконання Індикатори виконання 
Координація роботи та нормативно-правове забезпечення формування і розвитку Національної системи кваліфікацій  

1. Створення 
нормативно-правової 
бази для 
функціонування 
Національної системи 
кваліфікацій 
 

1.1. Розроблення та внесення відповідних змін 
до законодавства, необхідних для 
імплементації норм та положень 
Національної системи кваліфікацій та 
Національної рамки кваліфікацій 

НАК 
Мінекономрозвитку 
МОН  
Спільний представницький орган 
сторони роботодавців на 
національному рівні (за згодою) 
Спільний представницький орган 
репрезентативних всеукраїнських 
об’єднань профспілок на 
національному рівні (за згодою)  
Заінтересовані центральні органи 
виконавчої влади Всеукраїнські 
професійні асоціації (за згодою) 
Національна академія наук (за 
згодою)  
Національна академія педагогічних 
наук (за згодою) 

2020-2021 роки Внесення відповідних змін та 
доповнень до законодавства 

2. Визначення ролі та 
обов’язків (функцій) 
усіх сторін, органів та 
організацій, 
заінтересованих в 
участі у формуванні та 
розвитку 
Національної системи 

2.1. Визначення потреб та можливостей (кадрові, 
функціональні) заінтересованих сторін та 
розроблення пропозицій щодо забезпечення їх 
участі у впровадженні Національної рамки 
кваліфікацій та Національної системи 
кваліфікацій 
 
 

НАК 
Мінекономрозвитку 
МОН 
Спільний представницький орган 
сторони роботодавців на 
національному рівні (за згодою) 
Спільний представницький орган 
репрезентативних всеукраїнських 

2020  рік 
 
 
 
 
 
 
 

Розроблення пропозицій щодо 
забезпечення участі заінтересованих 
сторін у впровадженні Національної 
рамки кваліфікацій та Національної 
системи кваліфікацій 
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Найменування заходу Зміст завдання  Відповідальні за виконання Строк виконання Індикатори виконання 
кваліфікацій  

 
 
 
 
 

об’єднань профспілок на 
національному рівні (за згодою)  
Заінтересовані центральні органи 
виконавчої влади всеукраїнські 
професійні асоціації (за згодою) 
Національна академія наук (за 
згодою) 
Національна академія педагогічних 
наук (за згодою) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2.2. Сприяння заінтересованим сторонам у 
створенні галузевих (професійних) рад з розвитку 
професійних кваліфікацій за галузевою та /чи 
професійною ознакою 

НАК 
Заінтересовані сторони 

Постійно Мережа галузевих (професійних) рад з 
розвитку професійних кваліфікацій 

2.3. Підготовка нормативно-правових актів та 
рекомендацій (внесення змін та доповнень до 
чинних)  щодо розроблення та затвердження 
професійних стандартів,  стандартів освіти, 
стандартів оцінювання результатів навчання, 
освітніх програм вищої, фахової передвищої і 
професійної (професійно-технічної ) освіти 

МОН 
НАК 
Мінекономрозвитку 
Заінтересовані центральні органи 
виконавчої влади Спільний 
представницький орган сторони 
роботодавців на національному рівні
(за згодою) 
Спільний представницький орган 
репрезентативних всеукраїнських 
об’єднань профспілок на 
національному рівні (за згодою) 
Всеукраїнські професійні асоціації 
(за згодою) Національна академія 
педагогічних наук (за згодою) 

2020 - 2021 роки Ухвалення актів та рекомендацій 
щодо розроблення та 
затвердженняпрофесійних стандартів, 
освітніх стандартів, стандартів 
оцінювання результатів навчання. 
освітніх програм вищої і фахової 
передвищої і професійної 
(професійно-технічної) освіти 
 

3. Періодичний 
перегляд Національної 
рамки кваліфікацій 
відповідно до потреб 
розвитку економіки, 
суспільства, вимог 
загально-
європейських рамок 
кваліфікацій  

3.1. Створення механізму періодичного перегляду 
Національної рамки кваліфікацій, оновлення її 
дескрипторів, рівнів та структури 

НАК  
Заінтересовані центральні органи 
виконавчої влади Спільний 
представницький орган сторони 
роботодавців на національному 
рівні (за згодою)  
Спільний представницький орган 
репрезентативних всеукраїнських 
об’єднань профспілок на 
національному рівні (за згодою) 
Національна академія педагогічних 

2020 рік Підготовка пропозицій щодо 
можливого перегляду дескрипторів, 
рівнів Національної рамки 
кваліфікацій та її структури 
відповідно до загальноєвропейських 
рамок кваліфікацій 
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Найменування заходу Зміст завдання  Відповідальні за виконання Строк виконання Індикатори виконання 
наук (за згодою) 
Національна академія наук (за 
згодою) 

Модернізація системи прогнозування потреби в кваліфікаціях та розроблення професійних стандартів 
4. Створення системи 
прогнозування 
потреби у 
кваліфікаціях 
 
 
 

4.1. Модернізація інструментарію для проведення 
моніторингових досліджень щодо реального 
працевлаштування випускників закладів вищої, 
фахової передвищої і професійної (професійно-
технічної) освіти 
 
 
 
 
 
 

МОН 
Мінекономрозвитку Спільний 
представницький орган сторони 
роботодавців на національному 
рівні (за згодою) 
Спільний представницький орган 
репрезентативних всеукраїнських 
об’єднань профспілок на 
національному рівні (за згодою) 
Місцеві органи виконавчої влади 
Національна академія наук (за 
згодою) 
Національна академія педагогічних 
наук (за згодою) 

2020 рік 
 
 
 
 
 

 
 

Модернізований інструментарій для 
проведення моніторингових 
досліджень щодо реального 
працевлаштування випускників 
закладів вищої, фахової передвищої  і 
професійної (професійно-технічної) 
освіти 
 
 
 

4.2. Розроблення інформаційно-методичного 
забезпечення заінтересованих сторін щодо 
проведення прогнозування потреби роботодавців, 
регіону, галузі (відомства) у професійних 
кваліфікаціях 

НАК 
Мінекономрозвитку Спільний 
представницький орган сторони 
роботодавців на національному 
рівні (за згодою) 
Спільний представницький орган 
репрезентативних всеукраїнських 
об’єднань профспілок на 
національному рівні (за згодою) 
Заінтересовані  центральні органи 
виконавчої влади 
Місцеві органи виконавчої влади 

 2020-2021 роки Методика та інструментарій для 
прогнозування потреби в професійних 
кваліфікаціях 

5. Адаптація 
Національної системи 
класифікацій до 
Міжнародної 
стандартної 
класифікації занять 
(ISCO-08) 

5.1. Розроблення та погодження нової редакції 
Національного класифікатора України ДК 003 
«Класифікатор професій», який відповідатиме 
Міжнародній стандартній класифікації занять 
(ISCO–08) 

Мінекономрозвитку 
НАК (в частині переходу до 
професійних кваліфікацій через 
Національний реєстр кваліфікацій) 
Заінтересовані  центральні органи 
виконавчої влади 
Спільний представницький орган 
сторони роботодавців на 
національному рівні (за згодою) 

2020-2021 роки Розроблення, погодження та 
застосування на практиці нової 
редакції Національного класифікатора 
України “Класифікатор професій”, що 
відповідає вимогам Міжнародної 
стандартної класифікації занять 
(ISCO–08) 
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Найменування заходу Зміст завдання  Відповідальні за виконання Строк виконання Індикатори виконання 
Галузеві об’єднання організацій 
роботодавців (за згодою) 
Всеукраїнські професійні асоціації 
(за згодою) 
Міжнародні партнери 

6. Створення 
електронного аналога 
Національного 
класифікатора 
України ДК 003 
«Класифікатор 
професій» 

6.1. Створення електронного реєстру професій Мінекономрозвитку 
НАК (в частині переходу до 
професійних кваліфікацій через 
Національний реєстр кваліфікацій) 
Міжнародні партнери 

2021 рік Створення електронного аналога 
Національного класифікатора України 
ДК 003 «Класифікатор професій»,  
доступного  он-лайн 

7. Розроблення/ 
оновлення і 
затвердження 
професійних стандартів

7.1. Розроблення/перегляд та затвердження 
професійних стандартів, забезпечення навчання 
розробників професійних стандартів 

НАК 
Заінтересовані центральні органи 
виконавчої влади  
Спільний представницький орган 
сторони роботодавців на 
національному рівні (за згодою) 
Спільний представницький орган 
репрезентативних всеукраїнських 
об’єднань профспілок на 
національному рівні (за згодою)  
Галузеві (професійні) ради (за 
згодою) 
Галузеві об’єднання організацій 
роботодавців (за згодою) 
Всеукраїнські професійні асоціації 
(за згодою) 
Інші розробники професійних 
стандартів (за згодою) 

Постійно Розроблення, погодження та 
затвердження професійних стандартів, 
забезпечення навчання  розробників 
професійних стандартів за 
професійно-галузевою ознакою  

 

7.2. Створення реєстру/бази даних професійних 
стандартів, як складника Національного реєстру 
кваліфікацій 

НАК 
Заінтересовані центральні органи 
виконавчої влади Спільний 
представницький орган сторони 
роботодавців на національному 
рівні (за згодою) 
Всеукраїнські професійні асоціації 
(за згодою) 

2020 рік Створення і функціонування 
національного реєстру/бази даних 
професійних стандартів, як складника 
Національного реєстру кваліфікацій,  
доступного он-лайн 

Розроблення кваліфікацій різних типів (освітніх стандартів і програм на основі результатів навчання) відповідно до Національної рамки кваліфікацій 
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Найменування заходу Зміст завдання  Відповідальні за виконання Строк виконання Індикатори виконання 
8. Створення і ведення 
Національного 
реєстру кваліфікацій 

8.1. Розроблення Порядку включення кваліфікацій 
до Національного реєстру кваліфікацій 

НАК 
 

2020 рік Розроблення та впровадження 
критеріїв і порядку включення 
кваліфікацій різних типів до 
Національного реєстру кваліфікацій 

8.2. Підготовка та проведення апробації 
Методичних рекомендацій щодо зіставлення 
кваліфікацій різних типів за рівнями Національної 
рамки кваліфікацій 

 2020 рік 
 
 

Затверджені Методичні рекомендації 
щодо зіставлення кваліфікацій за 
рівнями Національної рамки 
кваліфікацій 

8.3. Створення і ведення Національного реєстру 
кваліфікацій  
 

НАК 
 
 

Постійно з 2020 
року 

Створення і функціонування 
Національного реєстру кваліфікацій, 
доступного он-лайн 

9. Розроблення освітніх 
стандартів і програм на 
основі компетентніс-
ного підходу/ 
результатів навчання 

9.1. Розроблення/ оновлення Методичних 
рекомендацій щодо створення програм вищої 
освіти на основі компетентнісного 
підходу/результатів навчання 

МОН 
Національна академія педагогічних 
наук (за згодою) 

2020 рік Ухвалення Методичних рекомендацій 
щодо створення програм вищої освіти 
на основі нових стандартів, що 
базуються на компетентнісному 
підході/результатах навчання 

9.2. Розроблення/ оновлення Методичних 
рекомендацій щодо створення стандартів освіти і 
програм професійної (професійно-технічної) 
освіти, фахової передвищої освіти за 
компетентнісним підходом 
 

МОН 
Національна академія педагогічних 
наук (за згодою) 
Регіональні ради професійної 
освіти 
 
 

2020 рік Ухвалення Методичних рекомендацій 
щодо створення стандартів освіти і 
програм професійної (професійно-
технічної) освіти, фахової передвищої 
освіти за компетентнісним підходом 

10. Розроблення/ 
оновлення і 
затвердження стандартів
і освітніх програм вищої 
освіти  

10.1. Розроблення/оновлення та затвердження 
стандартів вищої освіти для всіх рівнів вищої 
освіти (6—9 рівень Національної рамки 
кваліфікацій), забезпечення надання підтримки 
закладам вищої освіти під час розроблення 
програм різних рівнів вищої освіти, у тому числі 
навчання їх розробників 

МОН 
НАЗЯВО 
НАК 
Національна академія педагогічних 
наук (за згодою) 
Заінтересовані центральні органи 
виконавчої влади, у сфері 
управління яких є заклади вищої 
освіти 

Постійно Розроблення/оновлення і 
затвердження стандартів вищої освіти 
для всіх рівнів вищої освіти (6-9 
рівень Національної рамки 
кваліфікацій)  

11. Розроблення/ 
оновлення і 
затвердження стандартів
і освітніх програм 

11.1. Оновлення переліку спеціальностей 
професійної (професійно-технічної) освіти 

МОН 
Національна академія педагогічних 
наук (за згодою) 
Спільний представницький орган 

2020 рік Оновлення і затвердження переліку 
спеціальностей професійної 
(професійно-технічної) освіти для 
кваліфікацій молодшого спеціаліста і 
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Найменування заходу Зміст завдання  Відповідальні за виконання Строк виконання Індикатори виконання 
професійної 
(професійно-технічної) 
освіти  
 
 
 
 

сторони роботодавців на 
національному рівні 
(за згодою) 
Центральні органи виконавчої 
влади, у сфері управління яких є 
заклади освіти 
Регіональні ради професійної 
освіти 

кваліфікованого робітника) 

11.2. Розроблення/оновлення стандартів 
професійної (професійно-технічної) освіти для 
кваліфікацій 5 рівня Національної рамки 
кваліфікацій та проведення навчання їх 
розробників 

МОН 
Національна академія педагогічних 
наук (за згодою) 
Заінтересовані центральні органи 
виконавчої влади, у сфері 
управління яких є відповідні 
заклади освіти 
Спільний представницький орган 
сторони роботодавців на 
національному рівні 
(за згодою) 
галузеві об’єднання організацій 
роботодавців (за згодою) 
Всеукраїнські професійні асоціації 
(за згодою) 
Регіональні ради професійної 
освіти 

Постійно Розроблення/оновлення і 
затвердження стандартів професійної 
(професійно-технічної) освіти для 
кваліфікацій молодшого спеціаліста (5 
рівень Національної рамки 
кваліфікацій) 

11.3. Розроблення/перегляд стандартів і програм 
професійної (професійно-технічної) освіти для 
кваліфікацій 3—4 рівня Національної рамки 
кваліфікацій та проведення  навчання їх 
розробників 

МОН 
Національна академія педагогічних 
наук (за згодою) 
Спільний представницький орган 
сторони роботодавців на 
національному рівні (за згодою) 
Галузеві об’єднання організацій (за 
згодою) Заінтересовані центральні 
органи виконавчої влади, у сфері 
управління яких є 
відповіднізаклади освіти 
Всеукраїнські професійні асоціації 
(за згодою) 
Регіональні ради професійної 

Постійно Розроблення/перегляд і затвердження 
стандартів професійної (професійно-
технічної) освіти для кваліфікацій 3-4 
рівня Національної рамки 
кваліфікацій 
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Найменування заходу Зміст завдання  Відповідальні за виконання Строк виконання Індикатори виконання 
освіти 

12. Розроблення/ 
перегляд і затвердження 
стандартів і освітніх 
програм початкової і 
повної загальної 
середньої освіти  

12.1. Оновлення стандартів і освітніх програм 
початкової і повної загальної середньої освіти 

МОН 
Національна академія педагогічних 
наук (за згодою) 

2020-2023 роки Затвердження нових державних 
стандартів початкової і повної 
загальної середньої освіти (1- 3 рівень 
Національної рамки кваліфікацій) 

13. Розроблення, 
затвердження та 
запровадження на 
практиці програм для 
професійного 
навчання дорослого 
населення за 
робітничими 
професіями  (на основі 
професійних 
стандартів) 

13.1 Розроблення та запровадження на практиці 
положення про професійне навчання за 
модульними навчальними програмами 

МОН  
Мінекономрозвитку 
НАК 
Національна академія педагогічних 
наук (за згодою) 
Спільний представницький орган 
сторони роботодавців на 
національному рівні 
(за згодою) 
Регіональні ради професійної 
освіти 

Постійно з 2020 
року 

Розроблення,  затвердження та 
запровадження на практиці нового 
положення про професійне навчання 
за модульними навчальними 
програмами 

14. Розроблення 
стандартів для 
кваліфікацій за 
професіями, за якими 
підвищення 
кваліфікації і/або 
сертифікація 
визначені 
законодавством 
обов’язковими 
(регульовані професії) 

14.1. Розроблення/перегляд і затвердження 
професійних, освітніх стандартів та стандартів 
оцінювання для кваліфікацій 3—8 рівня 
Національної рамки кваліфікацій за 
регульованими професіями, забезпечення надання 
підтримки профільним професійним/фаховим 
асоціаціям, зокрема стосовно навчання 
розробників 

МОН 
НАК 
Заінтересовані центральні органи 
виконавчої влади 
Всеукраїнські професійні асоціації 
(за згодою) 
Інші громадські об’єднання 
відповідного спрямування 
Галузеві (професійні) ради з 
розвитку професійних 
кваліфікацій) 
Регіональні ради професійної 
освіти 

Постійно з 2020 
року 

Розроблення/перегляд і затвердження 
професійних, освітніх стандартів та 
стандартів оцінювання стандартів для 
кваліфікацій 3—8 рівня Національної 
рамки кваліфікацій за регульованими 
професіями 
 

 
Формування системи підтвердження результатів професійного навчання (присвоєння професійних кваліфікацій) 
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Найменування заходу Зміст завдання  Відповідальні за виконання Строк виконання Індикатори виконання 
15. Створення 
механізму/ методичної 
бази для визнання 
результатів 
професійного 
навчання та 
присудження 
професійних 
кваліфікацій 

15.1. Створення/оновлення методичного 
забезпечення щодо розроблення критеріїв 
оцінювання, засобів вимірювання для визнання 
результатів професійного навчання та 
присудження професійних кваліфікацій 

НАК 
Мінекономрозвитку 
МОН 
Спільний представницький орган 
сторони роботодавців на 
національному рівні (за згодою) 
Спільний представницький орган 
репрезентативних всеукраїнських 
об’єднань профспілок на 
національному рівні (за згодою)  
Національна академія педагогічних 
наук (за згодою) 
Галузеві (професійні) ради (за 
згодою) Всеукраїнські професійні 
асоціації 
Інші громадські об’єднання 
відповідного спрямування (за 
згодою)  

2020 рік Ухвалення Методичних рекомендацій 
щодо розроблення критеріїв  
оцінювання, засобів вимірювання для 
визнання результатів професійного 
навчання та присудження 
професійних кваліфікацій 

16. Розроблення і 
затвердження 
стандартів/ критеріїв 
оцінювання з метою 
визнання результатів 
професійного 
навчання та 
присудження 
професійних 
кваліфікацій 

16.1. Розроблення стандартів/критеріїв 
оцінювання з метою визнання результатів  
професійного навчання за професійними 
кваліфікаціями 2— 8 рівня Національної рамки 
кваліфікацій 

НАК 
Мінекономрозвитку 
МОН 
Спільний представницький орган 
сторони роботодавців на 
національному рівні 
(за згодою)  
Галузеві об’єднання організацій  
роботодавців (за згодою)  
Всеукраїнські професійні асоціації, 
Галузеві (професійні) ради (за 
згодою) 
Кваліфікаційні центри (за згодою) 

Постійно з 2020 
року 

Розроблення і ухвалення 
стандартів/критеріїв оцінювання за 
результатами навчання 

17. Створення і 
запровадження 
механізму присвоєння 
професійних  
кваліфікацій на основі 
зовнішнього 
оцінювання 
компетентнос-тей 

17.1. Надання інформаційного, методичного та 
організаційного забезпечення формуванню 
заінтересованими сторонами мережі 
кваліфікаційних центрів 

НАК 
Мінекономрозвитку 
МОН 
Спільний представницький орган 
сторони роботодавців на 
національному рівні 
(за згодою)  
Галузеві об’єднання організацій  

Постійно з 2020 
року 

Мережа кваліфікаційних центрів з 
присудження (оцінювання) 
професійних кваліфікацій 
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Найменування заходу Зміст завдання  Відповідальні за виконання Строк виконання Індикатори виконання 
(зокрема 
підтвердження 
результатів 
неформального 
професійного  
навчання) 

роботодавців (за згодою)  
Всеукраїнські професійні асоціації, 
Галузеві (професійні) ради (за 
згодою) 
Кваліфікаційні центри (за згодою) 

17.2. Навчання і сертифікація осіб, які здійснюють 
оцінювання результатів професійного навчання,  
зокрема результатів неформального професійного 
навчання 

НАК 
 

Постійно з 2020 
року 

Організовано  постійну підготовку і 
сертифікацію осіб, які здійснюють 
безпосереднє оцінювання результатів 
професійного навчання  

17.3.Створення реєстру кваліфікаційних центрів 
та сертифікованих оцінювачів професійних 
кваліфікацій, як складника Національного реєстру 
кваліфікацій 

НАК 2020 рік Створено реєстр кваліфікаційних 
центрів та сертифікованих оцінювачів 
професійних кваліфікацій, який 
постійно оновлюється 

Удосконалення процесів забезпечення якості кваліфікацій 
18. Приведення у 
відповідність системи 
забезпечення якості 
вищої освіти з 
Європейськими 
рекомендаці-ями і 
стандартами із 
забезпечення якості 
вищої освіти  

18.1. Забезпечення функціонування 
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти відповідно до Європейських 
рекомендацій і стандартів із забезпечення якості 
вищої освіти  та передового міжнародного досвіду 

Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти 
МОН  
Національна академія педагогічних 
наук (за згодою) 

Постійно Національне агентство із забезпечення 
якості вищої освіти входить до мережі 
ENQA та реєстру EQAR 

18.2. Розроблення та затвердження вимог до 
акредитації освітніх програм вищої освіти 
 

Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти  
МОН 
Національна академія педагогічних 
наук (за згодою) 

2020 рік Затвердження вимог до акредитації 
освітніх програм вищої освіти, які 
відповідають Європейським 
рекомендаціям і стандартам із 
забезпечення якості вищої освіти 
(ESG) та передовому міжнародному 
досвіду 

18.3. Організація системи внутрішнього 
забезпечення якості закладів вищої освіти 
відповідно до вимог ESG 

Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти  
МОН 
Національна академія педагогічних 
наук (за згодою) 

Постійно Акредитація освітніх програм вищої 
освіти за всіма спеціальностями всіх 
рівнів вищої освіти відповідно до 
європейських вимог 

19. Приведення у 19.1. Розроблення/оновлення вимог до акредитації МОН 2020 рік Встановлення вимог до акредитації 
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Найменування заходу Зміст завдання  Відповідальні за виконання Строк виконання Індикатори виконання 
відповідність системи 
забезпечення якості 
професійної освіти з 
Європейськими 
рекомендаці-ями 
(EQAVET) 

освітніх програм/закладів професійної 
(професійно-технічної)  освіти 

Національна академія педагогічних 
наук (за згодою) 
Регіональні ради професійної 
освіти 
 

освітніх програм/ закладів 
професійної (професійно-технічної)  
освіти, які відповідають вимогам 
EQAVET та передовому 
міжнародному досвіду 

19.2. Організація системи внутрішнього 
забезпечення якості закладів професійної 
(професійно-технічної)  освіти відповідно до 
вимог EQAVET  

МОН 
Національна академія педагогічних 
наук (за згодою) 
Регіональні ради професійної 
освіти 

Починаючи з 
2020 року 

Акредитація програм професійної 
підготовки в закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти 
відповідно до європейських вимог 

20. Приведення у 
відповідність освітніх 
програм вищої і 
професійної 
(професійно-
технічної) освіти з 
вимогами 
професійних 
стандартів 

20.1. Забезпечення проведення оцінки/акредитації 
(сертифікації) освітніх програм вищої і 
професійної (професійно-технічної) освіти на 
відповідність підготовки фахівців/робітників 
вимогам професійних стандартів 

Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти  
НАК 
МОН 
Національна академія педагогічних 
наук (за згодою) 
Спільний представницький орган 
сторони роботодавців на 
національному рівні 
(за згодою) 
Галузеві об’єднання організацій 
роботодавців (за згодою) 
Галузеві (професійні) ради з 
розвитку професійних кваліфікацій
Професійні асоціації (за згодою) 
Регіональні ради професійної 
освіти 

Постійно з 2020 
року 

Проведення оцінювання (професійно-
громадської акредитації) 
програм/навчальних закладів 
незалежними установами оцінювання 
і забезпечення якості 
вищої/професійної (професійно-
технічної) освіти 

21. Створення системи 
забезпечення якості  
діяльності 
кваліфікаційних 
центрів 

21.1. Зміцнення потенціалу кваліфікаційних 
центрів, зокрема навчання персоналу 
кваліфікаційних центрів оцінюванню професійних 
кваліфікацій, розробленню стандартів оцінювання 
результатів навчання тощо 

НАК 
МОН  
Мінекономрозвитку 
Спільний представницький орган 
сторони роботодавців на 
національному рівні 
(за згодою)  
професійні асоціації (за згодою) 
 

Постійно з 2020 
року 

Забезпечено відповідно до передового 
міжнародного досвіду 
функціонування кваліфікаційних 
центрів 

21.2. Розроблення вимог до акредитації 
кваліфікаційних центрів  

НАК 
 

2020 рік Ухвалено вимоги до акредитації 
кваліфікаційних центрів  

21.3. Проведення зовнішнього аудиту/ НАК Починаючи з Зовнішній аудит/моніторинг 
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Найменування заходу Зміст завдання  Відповідальні за виконання Строк виконання Індикатори виконання 
моніторингу діяльності кваліфікаційних центрів, у 
т.ч. незалежних центрів із підготовки та 
сертифікації персоналу за регульованими 
професіями  

 2020 року діяльності кваліфікаційних центрів, у 
т.ч. за регульованими професіями, 
здійснюється на постійній основі  

Удосконалення системи інформування про стан впровадження Національної системи  кваліфікацій 
22. Створення 
ефективної системи 
інформування 
заінтересованих 
сторін про 
Національну систему 
кваліфікацій  
 
 
 
 
 
 

22.1. Створення національного веб-порталу з 
метою поширення інформації про НСК, зокрема 
стосовно професійних стандартів, освітніх 
стандартів, кваліфікацій, професій/занять, освітніх 
програм, можливості підтвердження 
неформального професійного навчання, 
працевлаштування і професійного/кар’єрного 
зростання серед заінтересованих сторін 

НАК 
 

Починаючи з 
2020 року 

Створено і підтримується 
національний веб-сайт НСК з 
інформацією для різних цільових 
груп, який містить базу даних щодо 
реєстрів кваліфікацій, професійних 
стандартів, акредитованих 
закладівосвіти, освітніх програм, 
суб’єктів підтвердження професійного 
навчання, оцінювачів професійних 
кваліфікацій тощо 

22.2. Забезпечення поширення інформації про 
різні шляхи отримання кваліфікації, включаючи 
можливості підтвердження результатів 
неформального професійного навчання 
 

НАК 
МОН 
Мінекономрозвитку 
Національна академія педагогічних 
наук  
(за згодою) 
Заклади освіти 
Галузеві (професійні) ради з 
розвитку професійних кваліфікацій 
(за згодою)  
Заінтересовані громадські 
організації (за згодою) 

Починаючи з 
2020 року 

Створення і розповсюдження 
відповідних інформаційних матеріалів 
(спеціальні брошури, соціальна 
реклама), поширення інформації на 
офіційних веб-сайтах НАК, МОН, 
Мінекономрозвитку, державних і 
недержавних центрів зайнятості, 
центрів із зайнятості молоді, веб-
сайтах закладів освіти, інформаційних 
порталах, у засобах масової 
інформації, веб-сайтах інших 
заінтересованих організацій 

22.3. Забезпечення зміцнення потенціалу 
заінтересованих організацій щодо методичної та 
інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань 
Національної системи кваліфікацій 

НАК 
МОН 
Мінекономрозвитку 
Національна академія педагогічних 
наук (за згодою) 
Навчальні/науково-методичні 
центри  
(за згодою) 
Заінтересовані громадські 
організації (за згодою)  

2020—2023 роки Надання експертно-консультативної, 
методичної допомоги фахівцям з 
профорієнтації, навчальним закладам, 
відділам кадрів підприємств, іншим 
заінтересованим установам та 
організаціям з питань використання 
професійних стандартів і кваліфікацій, 
визнання результатів професійного 
навчання 

22.4. Проведення інформаційних кампаній, 
семінарів, круглих столів, конференцій із 

НАК 
МОН 

2020-2023 роки Регулярне проведення інформаційних 
кампаній, семінарів, круглих столів, 
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Найменування заходу Зміст завдання  Відповідальні за виконання Строк виконання Індикатори виконання 
залученням засобів масової інформації з метою 
підвищення обізнаності учнів, студентів, 
науковців, викладачів, батьків, роботодавців з 
питань впровадження Національної системи 
кваліфікацій 

Мінекономрозвитку 
Національна академія педагогічних 
наук (за згодою) 
навчальні/науково-методичні 
центри (за згодою) 
заінтересовані громадські 
організації (за згодою)  
 

конференцій із залученням засобів 
масової інформації з питань 
Національної системи кваліфікацій 
для різних заінтересованих органів 

22.5. Проведення моніторингу ефективності 
інформування/ підвищення обізнаності про 
Національну систему кваліфікацій  

НАК 
МОН 
Національна академія педагогічних 
наук (за згодою) 
інші заінтересовані сторони (за 
згодою)  

2020—2023 роки Проведення регулярного моніторингу 
ефективності інформування/ 
підвищення обізнаності про 
Національну систему кваліфікацій   

Забезпечення міжнародного визнання Національної рамки кваліфікацій та вітчизняних кваліфікацій 
23. Приведення у 
відповідність 
Національної рамки 
кваліфікацій з 
критеріями 
Європейської рамки 
кваліфікацій навчання 
протягом життя 

23.1.Проведення аналізу відповідності 
Національної рамки кваліфікацій критеріям 
Європейської рамки кваліфікацій навчання 
протягом життя 

МОН 
НАК 
Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти 
(за згодою) Національна академія 
педагогічних наук (за згодою) 
 

2020 рік Підготовка аналітичного звіту щодо 
відповідності Національної рамки 
кваліфікацій критеріям Європейської 
рамки кваліфікацій навчання 
протягом життя 

23.2. Розроблення та впровадження заходів щодо 
забезпечення відповідності Національної рамки 
кваліфікацій критеріям Європейської рамки 
кваліфікацій навчання протягом життя 

МОН 
НАК 
Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти 
(за згодою) Національна академія 
педагогічних наук (за згодою) 
 

2020-2023 роки Розроблення та реалізація плану 
заходів щодо забезпечення 
відповідності Національної рамки 
кваліфікацій критеріям Європейської 
рамки кваліфікацій навчання 
протягом життя 

23.3. Підготовка і оприлюднення звіту про 
самосертифікацію із залученням міжнародних 
експертів 

МОН 
НАК 
Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти 
(за згодою) Національна академія 

2020 рік Підготовка та оприлюднення звіту про 
самосертифікацію Національної рамки 
кваліфікацій відповідно до критеріїв 
Європейської рамки кваліфікацій 
навчання протягом життя 
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Найменування заходу Зміст завдання  Відповідальні за виконання Строк виконання Індикатори виконання 
педагогічних наук (за згодою) 

24. Приведення у 
відповідність 
Національної рамки 
кваліфікацій з 
критеріями Рамки 
кваліфікацій 
Європейського 
простору вищої освіти 

24.1.Проведення аналізу відповідності 
Національної рамки кваліфікацій критеріям Рамки 
кваліфікацій Європейського простору вищої 
освіти 

МОН 
НАК 
Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти 
(за згодою) 
Національна академія педагогічних 
наук  
(за згодою) 

2020 рік Підготовка аналітичного звіту щодо 
відповідності Національної рамки 
кваліфікацій критеріям Рамки 
кваліфікацій Європейського простору 
вищої освіти 

24.2. Розроблення та здійснення заходів щодо 
забезпечення відповідності Національної рамки 
кваліфікацій критеріям Рамки кваліфікацій 
Європейського простору вищої освіти 

МОН 
НАК 
Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти 
(за згодою) Національна академія 
педагогічних наук (за згодою) 

2020-2023 роки Розроблення та реалізація плану 
заходів щодо забезпечення 
відповідності Національної рамки 
кваліфікацій критеріям Рамки 
кваліфікацій Європейського простору 
вищої освіти 

24.3. Підготовка і оприлюднення звіту про 
самосертифікацію із залученням міжнародних 
експертів  

МОН 
НАК 
Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти 
(за згодою) Національна академія 
педагогічних наук (за згодою) 

2020 рік підготовка і оприлюднення звіту про 
самосертифікацію Національної рамки 
кваліфікацій відповідно до критеріїв  
Рамки кваліфікацій Європейського 
простору вищої освіти 

25.3абезпечення 
офіційного 
використання 
інформації про 
Національну рамку 
кваліфікацій у додатках 
до документів про 
вищу, фахову 
передвищу та 
професійну 
(професійно-технічну) 
освіту 

25.1 Оновлення інформації про національну 
систему освіти, вимог до додатків до документів 
про вищу, фахову передвищу та професійну 
(професійно-технічну) освіту відповідно до 
Європейських рекомендацій 

МОН 
НАК 
Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти 
(за згодою) Національна академія 
педагогічних наук (за згодою) 

2020-2023 роки Зазначення інформації  про рівень 
кваліфікації за Національною рамкою 
кваліфікацій, національною системою 
освіти в додатках до документів про 
вищу, фахову передвищу та 
професійну (професійно-технічну) 
освіту відповідно до форматів додатка 
до диплома про вищу освіту 
європейського зразка та документів 
Europass 

26. Забезпечення 
використання 
Національної рамки 
кваліфікацій як 
інструменту визнання 
іноземних професійних 

26.1. Підготовка нормативно-правових актів та 
рекомендацій щодо використання Національної 
рамки кваліфікацій під час визнання іноземних 
кваліфікацій в Україні 

НАК 
 

2020-2021 роки Використання Національної рамки 
кваліфікацій під час визнання 
іноземних професійних кваліфікацій 
відповідно до двосторонніх договорів 
з іншими країнами щодо взаємного 
визнання кваліфікацій, нормативно-
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Найменування заходу Зміст завдання  Відповідальні за виконання Строк виконання Індикатори виконання 
кваліфікацій правових документів щодо визнання 

іноземних професійних кваліфікацій в 
Україні та європейських рекомендацій 

 
  



 

Додаток 2 

 

Моніторинг виконання плану заходів із впровадження НРК на 2016-2020 роки 

(за період з грудня 2016 року по липень 2019 року) 

 

ЗМІСТ 
 

1. Загальна інформація про План заходів із впровадження 

Національної рамки кваліфікацій (далі – НРК) на 2016 – 2020 роки 

(далі – План) 
18 

2. Огляд виконання відповідних заходів та завдань Плану за 

офіційною інформацією Виконавців, як це передбачено 

розпорядженням КМУ від 14 грудня 2016 року за № 1077-р 
20 

3. Аналіз причин невиконання окремих заходів та завдань. Загальна 

оцінка їх виконання 
49 

4. Пропозиції щодо активізації виконання заходів та завдань Плану 52 
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1. Загальна інформація про План заходів із впровадження 

Національної рамки кваліфікацій (далі – НРК) на 2016-2020 рр. ( далі – 

План) 

 

План було затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

14 грудня 2016 року за № 1077-р. Цьому передувала узгоджувальна робота, яка 

включала, окрім іншого: 

- інтерв’ювання у червні 2016 року за методологічного сприяння 

Європейського фонду освіти (далі – ЄФО) 44 представників 28 заінтересованих 

сторін щодо структури Плану, змісту його заходів та термінів їх виконання; 

- доопрацювання проекту Плану за результатами інтерв’ювання, 

зауваженнями та пропозиціями учасників міжнародного науково-практичного 

семінару, присвяченого обговоренню проекту Плану (05.07.2016, м. Київ), 

рекомендаціями міжнародних та зарубіжних експертів; 

- узгодження проекту Плану із 9 профільними центральними органами 

виконавчої влади (далі – ЦОВВ), Спільними представницькими органами 

національного рівня, Національною академією наук України та Національною 

академією педагогічних наук України, врахування 44 зауважень та пропозицій 

від них (78% від загалу) та обґрунтування відхилення решти. 

Затверджений План складається із 7 розділів, 25 заходів та 44 завдань. Ним 

визначено відповідальними за виконання 19 заінтересованих сторін чи їх групи. 

Терміни виконання завдань за роками розподіляються наступним чином: 

2016 рік – 1; 2016 – 2017 роки – 6; 2016 – 2020 роки – 7; 

2017 рік – 10; 

2017 – 2018 роки – 1; 

2017 – 2019 роки – 1; 

2017 – 2020 роки – 8; 

2018 – 2019 роки – 4; 

2018 – 2020 роки – 2; 

2019 – 2020 роки – 2; 
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2020 рік – 2. 

За річним обсягом завдань Плану був найбільш насиченим 2017 рік (33 

завдання або 38,6% від їх сумарної кількості), тоді як решта років (окрім 2016 

року – 12,2%) – має відносно рівномірний розподіл завдань (2018 – 20,0%, 2019 

– 20,9%, 2020 – 18,3%). 

Повноцінна реалізація заходів Плану розпочалася із середини січня 2017 р. 

Строк виконання єдиного завдання 2016 року (п.п.1 п.1) було перенесено на 

квітень 2017 рік. 

Зазначимо, що значна частина завдань 2017 року через низку суб’єктивних 

та об’єктивних причин була перенесена на 2018-2019 роки, що потребує 

термінового внесення змін (краще – прийняття нового Плану на заміну 

попередньої версії) до Плану у встановленому порядку. 

Звіт підготовлено Сергієм Мельником, національним експертом ЄФО, за 

сприяння профільних працівників МОН України та інших заінтересованих 

сторін1. 

                                                            
1 Інформація про заходи, реалізовані у І півріччі 2019 року, виділена «жирним» шрифтом. 



 

2. Огляд виконання відповідних заходів Плану за офіційною 

інформацією Виконавців, як це передбачено розпорядженням КМУ від 14 

грудня 2016 року за № 1077-р. 

 

Витяг із Плану заходів 

із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016–2020 роки 

стосовно періоду із січня 2017 року по липень 2019 року та стисла 

інформація про їх виконання. 

 

Найменування 
заходу 

(нумерація 
відповідно до 

Плану) 

Зміст завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 
вико-
нання 

Індикатори виконання 

Координація роботи та нормативно-правове забезпечення формування і розвитку  
Національної системи кваліфікацій

1. Виявлення і 
забезпечення 
участі всіх 
заінтересо-ваних 
сторін у 
впровадженні 
Національної 
рамки 
кваліфікацій  
 
 
 
 
 
 

відновлення роботи 
Міжвідомчої робочої 
групи з питань 
розроблення та 
впровадження 
Національної рамки 
кваліфікацій 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОН Мінсоцполітики
Спільний 
представницький 
орган сторони 
роботодавців на 
національному рівні 
(за згодою) Спільний 
представницький 
орган 
репрезентативних 
всеукраїнських 
об’єднань профспілок 
на національному 
рівні (за згодою) 
заінтересовані 
центральні органи 
виконавчої влади 
всеукраїнські 
професійні асоціації 
(за згодою) 
Національна академія 
наук (за згодою)  
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 

Грудень 
2016 
року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 29 грудня 2010 р. № 1225 
“Про утворення міжвідомчої 
робочої групи з питань 
розроблення та 
впровадження Національної 
рамки кваліфікацій” 
(Офіційний вісник України, 
2011 р., № 1, ст. 10) 
оновлення персонального 
складу міжвідомчої робочої 
групи 
проведення інформаційно-
роз’яснювальної кампанії 

Термін виконання цього завдання було перенесено шляхом технічного узгодження цього 
питання із Секретаріатом Кабінету Міністрів України та включення нового терміну 
виконання до Плану Міністерства освіти і науки України із запровадження НРК на 2016 – 
2020 роки. 

Завдання виконано 
Постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 року за № 440 «Про внесення змін 

до постанови КМУ від 29.12.2010 року за №1225» створено Міжвідомчу робочу групу (далі 
– МРГ), яку очолює Міністр освіти і науки України. До її складу входить також 23 
представника профільних центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ), спільних 
представницьких органів об’єднань роботодавців і профспілок на національному рівні, 
Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, 
Торгово-промислової палати України тощо. 
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Найменування 
заходу 

(нумерація 
відповідно до 

Плану) 

Зміст завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 
вико-
нання 

Індикатори виконання 

Перше засідання МРГ відбулося 13 липня 2017 року з таким порядком денним: 
1.Організаційні питання 
2. Про стан виконання Плану заходів із запровадження Національної рамки кваліфікацій 

на 2016 – 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 
грудня 2016 року за № 1077 - р 

3. Про створення Веб-сайту Національної системи кваліфікацій та Реєстру кваліфікацій 
4. Про розроблення нормативно-правових актів та внесення відповідних змін до 

законодавства щодо створення та забезпечення функціонування Національного агентства 
кваліфікацій 

5. Про затвердження складу робочих груп із розроблення проектів:  
- методики розроблення професійних стандартів;  
- методичних рекомендацій з розроблення освітніх стандартів за компетентнісним 

підходом. 
Друге засідання МРГ проведено 23 січня 2018 року з таким порядком денним: 
1. Про стан виконання Плану заходів із запровадження Національної рамки кваліфікацій 

на 2016 – 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 
грудня 2016 року за № 1077 - р 

2. Про проект нової редакції Плану заходів із запровадження Національної рамки 
кваліфікацій на період до 2020 року, розробленого відповідно до заходів з імплементації 
Закону України «Про освіту» 

3. Про затвердження Плану роботи МРГ у 2018 році 
4. Про проект Статуту Національного агентства кваліфікацій, доопрацьований за 

пропозиціями та зауваженнями профільних центральних органів виконавчої влади та 
ключових стейкґолдерів 

5. Організаційні питання 
Третє засідання МРГ відбулося 17 вересня 2018 року з таким порядком денним: 
1. Питання організації Національного агентства кваліфікацій. 
2. Інформація про стан виконання Плану заходів із впровадження Національної рамки 

кваліфікацій на 2016-2020 роки, затвердженого розпорядженням КМУ від 14 грудня 2016 
року за № 1077-р.  

3. Про розроблення макету веб-сайту «Національна система кваліфікацій» 
4. Інші питання 

У 2019 році засідання МРГ не проводилися. На теперішній час склад МРГ потребує 
оновлення у зв’язку зі зміною складу Уряду. 
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Найменування 
заходу 

(нумерація 
відповідно до 

Плану) 

Зміст завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 
вико-
нання 

Індикатори виконання 

2. Створення 
нормативно-
правової бази для 
функціону-вання 
Національної 
системи 
кваліфікацій 
 

проведення аналізу 
законодавства та 
розроблення пропозицій 
щодо законодавчого 
забезпечення формування 
Національної системи 
кваліфікацій 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОН 
Мінсоцполітики  
Спільний 
представницький 
орган сторони 
роботодавців на 
національному рівні  
(за згодою) 
Спільний 
представницький 
орган 
репрезентативних 
всеукраїнських 
об’єднань 
профспілок на 
національному рівні 
(за згодою) 
заінтересовані 
центральні органи 
виконавчої влади 
всеукраїнські 
професійні асоціації 
(за згодою) 
Національна академія 
наук (за згодою) 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
Інститут професійних 
кваліфікацій (за 
згодою) 

2016 – 
2017 
роки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

визначення переліку 
нормативно-правових актів, 
які потребують розроблення 
або внесення змін, для 
забезпечення впровадження 
Національної рамки 
кваліфікацій та 
Національної системи 
кваліфікацій 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання виконано. 
Системний аналіз щодо комплексного законодавчого забезпечення процесів формування 

Національної системи кваліфікацій (далі – НСК) проведено експертом ЄФО наприкінці 2017 
року та розміщено на сайті МОН у Рубриці «Національна система кваліфікацій».  

Ключовим законодавчим актом, що регулює Національну систему кваліфікацій став 
Закон України «Про освіту», прийнятий 5 вересня 2017 року.  

Слід зазначити, що відповідно до положень Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні 
положення», норм та положень окремих статей Закону України «Про освіту» для його 
імплементації необхідна розробка чи перегляд більш ніж 60 законодавчих та нормативно-
правових актів системи освіти. 

Рішенням Кабінету Міністрів України (протокол № 61 від 25.10.2017) схвалено План 
організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII «Про освіту». На виконання зазначеного рішення 
Уряду наказом МОН від 13.11.2017 № 1475 затверджено План підготовки проектів 
нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про 
освіту». 

Крім того, потребують приведення у відповідність окремі норми та положення інших 
законодавчих актів, що прямо чи опосередковано впливають на функціонування та розвиток 
НСК, а саме: 

- Закону України «Про професійний розвиток працівників» щодо дефініцій термінів 
«неформальне професійне навчання працівників», «формальне професійне навчання 
працівників», «підтвердження кваліфікації працівників», «професійне навчання працівників» 
тощо (стаття 1); організації формального і неформального професійного навчання 
працівників (стаття 6); форм, навчальних планів і програм професійного навчання 
працівників (статті 7 та 8); кадрове забезпечення  

Професійного навчання працівників безпосередньо у роботодавця (стаття 9); 
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Найменування 
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(нумерація 
відповідно до 

Плану) 

Зміст завдання 
Відповідальні за 

виконання 
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вико-
нання 

Індикатори виконання 

- Кодексу законів про працю України стосовно приведення у відповідність до термінів, 
що застосовуються в Законі України «Про освіту», статей 5-1, 40, 48, 82, 96, 193-194. 197, 
209-210, 212-216, 218-220; 

- проекту Трудового кодексу України щодо приведення у відповідність до термінів, що 
застосовуються в Законі України «Про освіту», статей 38, 191-194; 

- Закону України «Про зайнятість населення» стосовно приведення у відповідність до 
термінів, що застосовуються в Законі України «Про освіту», статей 4, 29.34 та 35;  

- Закону України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх 
діяльності» щодо приведення у відповідність до термінів, що застосовуються в Законі 
України «Про освіту», статті 26 «Права організацій роботодавців, їх об'єднань у сфері вищої, 
професійно-технічної освіти, навчання на виробництві»; 

- Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» стосовно приведення у відповідність 
до термінів, що застосовуються в Законі України «Про освіту», статей 9 та 13; 

- Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку 
фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів» щодо приведення у відповідність до термінів, що застосовуються в 
Законі України «Про освіту», статті 2 «Формування державного замовлення» тощо. 

Інформація щодо виконання завдання у 2018 році: 
- проект Трудового кодексу України на той час було винесено на розгляд Верховної ради 

України у другому читанні; 
- Міністерством освіти і науки України створено профільні робочі групи із розроблення 

проектів Законів України «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту дорослих», «Про 
національну систему кваліфікацій», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», 
внесення змін та доповнень до всіх без виключення спеціальних законів освітньої сфери, 
внесення змін та доповнень до чинних законів, що прямо чи опосередковано регулюють 
сферу підготовки кадрів та кваліфікацій. Проекти законів перебувають на різних етапах 
розроблення; 
- Міністерством соціальної політики України створено робочу групу щодо розроблення 
проекту Закону України «Про зайнятість населення (нова редакція)»; 
- експертним середовищем вивчається питання щодо внесення змін та доповнень, які 
стосуються питань формування нової Національної системи кваліфікацій (далі – НСК), до 
Законів України «Про професійний розвиток працівників», «Про зовнішню трудову 
міграцію» «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про 
соціальний діалог», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про 
стандартизацію», «Про ліцензування видів господарської діяльності» тощо. 
2 березня 2018 року Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти проведено 
Круглий стіл на тему ««Інституційне забезпечення Національної системи кваліфікацій, стан, 
проблеми та шляхи їх вирішення», де, окрім іншого, розглядалися та включені до рішення 
питання законодавчо-нормативного та інституціонального забезпечення формування нової 
Національної системи кваліфікацій. 

06.06.2019 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про фахову 
передвищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 30, ст.119) 

Міністерством освіти і науки України розроблено погоджено із заінтересованими 
сторонами та подано на розгляд Верховної Ради України проєкти законів України: 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти», схвалення у другому читанні проекту 
Закону України «Про повну загальну середню освіту». 

Передбачається внесення на розгляд Верховної Ради України розгляд 
законопроєктів, розроблених Міністерством: «Про професійну (професійно-технічну) 
освіту», пакету законопроектів щодо фінансової автономії закладів вищої освіти (зміни 
до Бюджетного та Податкового кодексів). 

Проєкт Закону України «Про Національну систему кваліфікацій» розроблено, він 
пройшов громадське обговорення і завершується його підготовка до погодження із 
заінтересованими сторонами. 
Проєкт Закону України «Про освіту дорослих» перебуває на етапі доопрацювання. 
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розроблення та внесення 
відповідних змін до 
законодавства, 
необхідних для 
імплементації норм та 
положень Національної 
системи кваліфікацій та 
Національної рамки 
кваліфікацій 

МОН  
Мінсоцполітики  
Спільний 
представницький 
орган сторони 
роботодавців на 
національному рівні 
Спільний 
представницький 
орган 
репрезентативних 
всеукраїнських 
об’єднань 
профспілок на 
національному рівні 
(за згодою)  
заінтересовані 
центральні органи 
виконавчої влади 
всеукраїнські 
професійні асоціації 
(за згодою) 
Національна академія 
наук (за згодою) 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 

2017 рік внесення відповідних змін 
до законодавства 

Завдання виконано. 
Як зазначалося, ключовим законодавчим актом, що регулює Національну систему 

кваліфікацій став Закон України «Про освіту», прийнятий 5 вересня 2017 року. Зокрема: 
- у статті 1 Закону визначено ключові терміни та поняття, у тому числі дефініції 

термінів кваліфікація, компетентність, результати навчання тощо; 
- у статті 8 прописано місце, роль та взаємозв’язок формальної, неформальної та 

інформальної (спонтанної) освіти, можливість отримання у позашкільній освіті часткових 
кваліфікацій 0-3 рівнів НРК; 

- у статті 10 виписано 13 рівнів освіти, прив’язаних до 11 рівнів НРК; 
- стаття 34 «Кваліфікації» виділяє типи кваліфікацій – повні та часткові, освітні та 

професійні. Описано їх дефініції, траєкторії отримання, визначена роль нової інституції – 
кваліфікаційних центрів, процедура та порядок їх створення та функціонування; 

- у статтях 35 і 36 викладено деталізований опис 11 рівнів НРК, її роль у 
функціонуванні НСК. Закон передбачає можливість застосування у країні галузевих рамок 
кваліфікацій та визначає процедуру для реалізації стейкґолдерами цієї можливості; 

- у статті 37 уперше у вітчизняній правничій практиці дається визначення поняттю 
НСК; 

- стаття 38 «Національне агентство кваліфікацій» розкриває механізм утворення цієї 
нової інституції, 17 її ключових функцій; 

- стаття 39 «Професійні стандарти» дає визначення цьому терміну, виписує процедуру 
їх розроблення та запровадження на практиці; 

- окремі положення, що стосуються питання функціонування НСК, виписані в статтях 
32 «Стандарти освіти», 33 «Освітні програми», 40 «Документи про освіту», 47 «Зовнішнє 
незалежне оцінювання», 48 «Моніторинг якості освіти», 51 «Сертифікація педагогічних 
працівників» тощо. 

6 грудня 2016 року Верховною Радою України прийнято ЗУ «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України» (№ 1774- VIII), яким, зокрема, внесено зміни до статті 
96 Кодексу законів про працю та статті 6 ЗУ «Про оплату праці» стосовно того, що Порядок 
розроблення та затвердження професійних стандартів визначається Кабінетом Міністрів 
України, а Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик – 
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центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері праці та соціальної політики. Ці норми увійшли до проекту Трудового кодексу 
України (друге читання). 

5 грудня 2018 року в Україні створено Національне агентство кваліфікацій. Ця 
подія закріплена постановою КМУ від 5.12.2018 року за № 1029 «Деякі питання 
Національного агентства кваліфікацій». 

Серед інших нормативних актів, що регулюють діяльність НАК можна виділити: 
- Розпорядження КМУ «Про затвердження складу НАК» від 03 квітня 2019 р. 

№ 219-р; 
- Постанову КМУ від 10 липня 2019 р. № 693 «Про внесення змін до Статуту 

Національного агентства кваліфікацій»; 
- Постанову КМУ від 14 серпня 2019 р. N 697 «Про внесення зміни у додаток 2 до 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298» (стосовно 
умов оплати праці членів НАК та працівників його Секретаріату). 

- 26-28 лютого ЄФО в м. Туріні було проведено Навчальний семінар для членів 
Національного агентства кваліфікацій України із залученням провідних 
експертів-тренерів  профільного спрямування. 

У теперішній час завершується робота щодо інституціонального, фінансового, 
матеріально-технічного, кадрового та інших видів забезпечення діяльності НАК та 
його Секретаріату.  

З 1 січня 2020 року започатковується Проект між Україною та Європейським Союзом 
«EU4Skills: Кращі навички для сучасної України», де одним із результатів визначається 
допомога становленню НАК в частині професійних кваліфікацій, віднесених  до 2-5 
рівнів Національної рамки кваліфікацій. 
визначення потреб та 
можливостей (кадрові, 
функціональні) 
заінтересованих сторін та 
розроблення пропозицій 
щодо забезпечення їх 
участі у впровадженні 
Національної рамки 
кваліфікацій та 
Національної системи 
кваліфікацій 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МОН 
Мінсоцполітики 
Спільний 
представницький 
орган сторони 
роботодавців на 
національному рівні 
(за згодою) 
Спільний 
представницький 
орган 
репрезентативних 
всеукраїнських 
об’єднань 
профспілок на 
національному рівні 
(за згодою)  
заінтересовані 
центральні органи 
виконавчої влади 
всеукраїнські 
професійні асоціації 
(за згодою) 
Національна академія 
наук (за згодою) 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
Інститут професійних 
кваліфікацій (за 
згодою) 

2016 – 
2017 
роки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

розроблення пропозицій 
щодо забезпечення участі 
заінтересованих сторін у 
впровадженні Національної 
рамки кваліфікацій та 
Національної системи 
кваліфікацій 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Завдання виконано. 
Частина роботи за цим завданням реалізовувалася під час узгодження та формування 
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складу учасників МРГ та розширенні її повноважень. 
Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2017 № 411 затверджено План 

заходів із впровадження НРК на 2016 – 2020 роки (далі – План Міністерства). Його 
виконавцями виступають структурні підрозділи, підпорядковані наукові установи МОН, 
інші зацікавлені сторони. 

Наказом Міністерства соціальної політики України від 24 січня 2017 року за № 107 
затверджено План заходів щодо реалізації ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України» (від 6 грудня 2016 року за № 1774 – VIII). Окремим дорученням Державного 
секретаря Мінсоцполітики від 23 січня 2017 року за № 84/0/9-17/ визначені відповідальні 
посадові особи та терміни виконання відповідних завдань Плану заходів із впровадження 
НРК на 2016 – 2020 роки. 

Окремими всеукраїнськими професійними асоціаціями створюється ініціативна група із 
формування в країні у поточному році Платформи громадських, професійних та бізнес-
асоціацій , як представницького органу в нових інституціях національного рівня. 

Слід зазначити, що на виконання згаданого завдання не усіма заінтересованими 
сторонами розроблено внутрішньовідомчі плани дій (спільні представницькі органи 
соціальних партнерів національного рівня, Національна академія наук України, Національна 
академія педагогічних наук України та інші). Важливим питанням залишається й залучення 
ресурсів та стимулювання до активної діяльності більш широкого загалу стейкголдерів, 
перш за все, профільних центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ), агенцій із 
забезпечення якості освіти, представників галузевих об’єднань роботодавців і профспілок, 
роботодавців, що представляють «великий бізнес», недержавних центрів із підготовки 
кадрів на виробництві, незалежних центрів з оцінювання професійних кваліфікацій, 
асоціацій навчальних закладів, педагогів, науковців, студентів тощо. 

Слід зазначити, що останнім часом намітилася тенденція щодо самостійної 
активізації ключових стейкголдерів у сфері професійних кваліфікацій. Це стосується, 
перш за все, формування галузевих/професійних рад з розвитку професійних 
кваліфікацій, розроблення професійних стандартів, запровадження на практиці 
дуальної форми навчання тощо. 

3. Визначення 
ролі та обов’язків 
(функцій) усіх 
сторін, органів та 
організацій, 
заінтересо-ваних в 
участі у 
формуванні та 
розвитку 
Національної 
системи 
кваліфікацій 

підготовка нормативно-
правових актів та 
рекомендацій щодо 
розроблення, 
затвердження і перегляду 
професійних стандартів 
 
 
 
 
 

Мінсоцполітики 
МОН 
заінтересовані 
центральні органи 
виконавчої влади 
Спільний 
представницький 
орган сторони 
роботодавців на 
національному рівні  
(за згодою) 
Спільний 
представницький 
орган 
репрезентативних 
всеукраїнських 
об’єднань 
профспілок на 
національному рівні 
(за згодою) 
всеукраїнські 
професійні асоціації 
(за згодою) 
Національна академія 
наук (за згодою) 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 

2016 – 
2017 
роки 

 
 
 
 
 

ухвалення актів та 
рекомендацій щодо 
розроблення, затвердження 
та перегляду професійних 
стандартів 
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Завдання виконано. 
На виконання Плану заходів щодо реалізації Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України», затвердженого наказом Міністерства соціальної 
політики України від 24 січня 2017 року за № 107, затверджено Порядок розроблення та 
затвердження професійних стандартів (постанова КМУ від 31.05.2017 року за № 373). 

Крім того, Міністерством соціальної політики України запроваджено Порядок 
розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик (наказ Міністерства соціальної 
політики України від 31.05.2017 року за № 918). 

За сприяння ЄФО підготовлені та презентовані на семінарі ЄФО та Міністерства освіти і 
науки України «Нові методологічні підходи до розроблення професійних, освітніх 
стандартів та стандартів оцінювання, що базуються на компетентностях»   (м. Київ, 11 липня 
2017 року), робочі матеріали з розроблення Макету професійного стандарту, методики з 
розроблення професійних стандартів та настанов (керівництва) для їх розробників. Наказом 
Міністра соціальної політики України від 25 вересня 2017 року за №1534 було створено 
робочу групу з розроблення Методики з розроблення професійних стандартів.  

22 січня 2018 року наказом Міністерства соціальної політики України за № 74 
затверджено Методику розроблення професійних стандартів (зареєстровано у Міністерстві 
юстиції України 13.02.2018 за № 165/31617). 

З метою розгляду пропозицій про внесення підприємств, установ, організацій до переліку 
суб’єктів перевірки проектів професійних стандартів Міністерством соціальної політики 
України утворено робочу групу з розгляду питань відповідності підприємств, установ та 
організацій вимогам до суб’єктів перевірки професійних стандартів у складі, який 
затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 23.05.2018 № 769. 

Національним експертом ЄФО додатково підготовлено та апробовано проект 
Настанов з розроблення професійних стандартів, який пройшов обговорення в 
експертному середовищі, доопрацьований та застосований під час навчання тренерів з 
розроблення професійних стандартів. Передбачається цей документ передати НАК для 
подальшого запровадження у практичній діяльності. 
підготовка нормативно-
правових актів та 
рекомендацій щодо 
розроблення та 
затвердження 
кваліфікацій, освітніх 
стандартів, освітніх 
програм вищої і 
професійно-технічної 
освіти 

МОН 
Мінсоцполітики  
заінтересовані 
центральні органи 
виконавчої влади 
Спільний 
представницький 
орган сторони 
роботодавців на 
національному рівні  
(за згодою) 
Спільний 
представницький 
орган 
репрезентативних 
всеукраїнських 
об’єднань профспілок 
на національному рівні
(за згодою) 
всеукраїнські 
професійні асоціації 
(за згодою) 
Національна академія 
педагогічних наук (за 

2017 рік 
 
 
 
 
 

ухвалення актів та 
рекомендацій щодо 
розроблення та 
затвердження кваліфікацій, 
освітніх стандартів, освітніх 
програм вищої і професійно-
технічної освіти 
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згодою) 
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кваліфікацій (за 
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Завдання виконується з порушенням термінів. 
За сприяння ЄФО його міжнародним експертом Відмантасом Тутлісом було проведене 

дослідження на тему «Оцінювання освітніх стандартів професійної освіти, що базуються на 
компетентністному підході, в Україні» . Результати було презентовано на міжнародному 
семінарі Міністерства освіти і науки України та ЄФО, 25 квітня 2017 року, м. Київ. 

За сприяння ЄФО підготовлені та презентовані на семінарі ЄФО та Міністерства освіти і 
науки України «Нові методологічні підходи до розроблення професійних , освітніх 
стандартів та стандартів оцінювання, що базуються на компетентностях»   (м. Київ, 11 липня 
2017 року), робочі матеріали з розроблення методичних рекомендацій з розроблення 
освітніх стандартів, що базуються на компетентностях та стандартів оцінювання результатів 
навчання. До моменту запровадження на практиці цих методичних рекомендацій наказом 
Міністерства освіти і науки України від 30.06.2017 року за № 3946 «Про розроблення 
державних стандартів професійно – технічної освіти на компетентнісній основі» введено у 
дію тимчасові рекомендації.  

За ініціативи Міністерства освіти і науки України Кабінетом Міністрів України схвалено 
Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» на період до 2029 року (розпорядження КМУ від 14.12.2016 
№ 988-р) та затверджено план заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції 
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» (розпорядження КМУ від 13.12.2017 № 903-р).  

Федерацією роботодавців України розроблено та апробовано проект Процедури 
зіставлення вимог до результатів навчання за наявними освітніми та професійними 
кваліфікаціями із дескрипторами рівнів НРК. 

20 січня 2018 року у м. Києві Міністерством освіти і науки України, ЄФО та іншими 
стейкґолдерами проведено семінар на тему: «Нові підходи до розроблення професійних 
стандартів та стандартів професійної освіти, заснованих на компетентностях». 

24 травня 2018 року у м. Києві Міністерством освіти і науки України, ЄФО та іншими 
стейкґолдерами проведено семінар на тему «Стандарти, засновані на компетентнісному 
підході та освітні програми в Україні» , де, окрім іншого, були розглянуті питання 
розроблення методичних рекомендацій з розроблення стандартів освіти та стандартів 
оцінювання результатів навчання на нових компетентнісних засадах. 

22 лютого Комісією ЄС та Міністерством освіти і науки України у м. Києві проведено 
семінар на тему «Майбутнє професійної освіти і навчання в Україні: На шляху до 
Національної стратегії професійної освіти і навчання».  

За ініціативи Міністерства освіти і науки України постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.05.2018 № 347 затверджено зміни до постанови Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності закладів освіти». 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 5 липня 2018 року за №730 створено 
робочу групу із підготовки проекту методики розроблення стандартів професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої освіти, що базуються на компетентнісному 
підході. 

Наказом Міністерства освіти і науки від 16.07.2018 № 776 затверджено Концепцію 
розвитку педагогічної освіти, якою, зокрема, передбачено розроблення галузевої рамки 
кваліфікацій, професійних стандартів, стандартів вищої освіти тощо. 

Міністерством освіти і науки України розроблено, а наказом Міністерства соціальної 
політики України від 10 серпня 2018 р. № 1143 затверджено професійний стандарт «Вчитель 
початкових класів закладу загальної середньої освіти», перший в країна професійний 
стандарт підготовлений відповідно до нового порядку та методики розроблення таких 
стандартів, на посаду, що є основою для подальшого розроблення професійних стандартів 
для посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, що в свою чергу є підґрунтям 
для формування стандартів освіти та стандартів оцінювання результатів навчання нового 
типу. 
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ДНУ «Інститут освітньої аналітики»  МОН України у липні 2018 року підготовлено та 
подано до Міністерства освіти і науки України проекти Галузевої рамки кваліфікацій та 
Галузевої тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці педагогічних та науково-
педагогічних працівників. Міністерством освіти і науки України формується робоча група з 
розроблення галузевої рамки кваліфікацій для виду економічної діяльності «Освіта» (назва 
орієнтовна). 

Міністерством освіти і науки України розроблено, а Кабінетом Міністрів України 
схвалено Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 660-р). 
З 1 січня 2020 року започатковується Проект між Україною та Європейським Союзом 
«EU4Skills: Кращі навички для сучасної України», де одним із результатів 
визначається допомога МОН України в  розробці нормативно-правових актів та 
рекомендацій щодо розроблення та затвердження кваліфікацій, освітніх стандартів, 
освітніх програм професійної ( професійно-технічної) освіти. 

Модернізація системи прогнозування потреби в кваліфікаціях та розроблення професійних стандартів 
5. Створення 
системи 
прогнозування 
потреби у 
кваліфікаціях 
 

модернізація 
інструментарію для 
проведення 
моніторингових 
досліджень щодо 
реального 
працевлаштування 
випускників вищих і 
професійно-технічних 
навчальних закладів 
 

МОН 
Мінекономрозвитку 
Мінсоцполітики 
Спільний 
представницький 
орган сторони 
роботодавців на 
національному рівні 
(за згодою) 
Спільний 
представницький 
орган 
репрезентативних 
всеукраїнських 
об’єднань 
профспілок на 
національному рівні 
(за згодою) 
місцеві органи 
виконавчої влади 
Національна академія 
наук (за згодою) 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 

2016 – 
2017 
роки 

 

модернізація інструментарію 
для проведення 
моніторингових досліджень 
щодо реального 
працевлаштування 
випускників вищих і 
професійно-технічних 
навчальних закладів 
 

Завдання виконується з порушенням термінів. 
У лютому 2017 року експертами ЄФО проведені робочі зустрічі з представниками 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Державної 
служби зайнятості, профільних наукових установ щодо започаткування в країні, окрім 
іншого, досліджень з визначення потреби в підготовці кадрів та вивчення реального стану 
працевлаштування за фахом випускників закладів освіти. Переговорний процес триває. 

Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України спільно з 
Міністерства освіти і науки України проведено 1 березня п. р. Круглий стіл на тему: 
«Перспективні професії: шляхи визначення, підходи до прогнозування». 

У квітні – травні 2017 року за сприяння ЄФО у Львівській області було проведене 
дослідження на тему: «Прогнозування попиту в кваліфікованих кадрах на регіональному 
рівні за допомогою опитування роботодавців».  

За сприяння Світового банку в Україні з 2012 по 2016 роки проводилося науково-
аналітичне дослідження реального попиту на навички працівників з боку роботодавців 4 
секторів економіки. Результати дослідження («Навички для  сучасної України») були 
презентовані Представництвом Світового банку в Україні 7 червня 2017 року. 

9 листопада 2017 року ЄФО, Міністерства соціальної політики України та Міністерства 
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освіти і науки України на базі Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. 
Птухи НАН України було проведено Семінар на тему «Модель прогнозування потреб у 
професійних навичках та кваліфікаціях – нові результати оновленої моделі».  

14 вересня 2018 року ДНУ «Інститут освітньої аналітики» Міністерства освіти і науки 
України підготовлено Інформаційну записку «Аналітичний огляд підходів щодо 
модернізації інструментарію для проведення моніторингових досліджень щодо реального 
працевлаштування випускників вищих і професійних (професійно-технічних) закладів 
освіти». Відповідні дослідження продовжуються. 

В Україні набирає обертів процес формування галузевих (професійних) рад з 
розвитку кваліфікацій та розроблення професійних стандартів, одним із напрямків 
діяльності яких виступає вивчення потреби ринку праці в кваліфікаціях. За станом на 
01.07.2019 року до створених раніше 7 галузевих рад сформовано ще 3 
Галузеві/Професійні ради (при Міжнародній організації роботодавців підприємств 
галузі залізничного транспорту «Федерація залізничників України» з розробки 
професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі; у сфері 
менеджменту в житлово-комунальному господарстві; при Консорціумі 
підприємств/закладів освіти з авіа- та ракетобудування «Мехатроніка»). За 
попередньою інформацією на теперішній час йдуть активні роботи по створенню 4 
галузевих та 8 професійних рад з розвитку професійних кваліфікацій в окремих видах 
економічної/професійної діяльності (річковий транспорт; документознавство; 
фінансово-економічна та інформаційна безпека; косметологічні послуги; кінологічні 
послуги тощо). 

За підтримки міжнародних та зарубіжних організацій постійно проводяться 
дослідження регіональних ринків праці та стану з «перевиробництвом» кадрів. Так, 
наприклад, у І півріччі поточного року за сприяння Програми ПРООН із відновлення 
та розбудови миру були підготовлені та оприлюднені: 

- Аналітичний звіт «Комплексний аналіз системи професійно-технічної освіти в 
Луганській області та її відповідності потребам регіонального ринку праці»; 

- Аналітичний звіт «Комплексний аналіз системи професійно-технічної освіти 
Донецької області та її відповідності потребам регіонального ринку праці»; 

- Аналітичний звіт «Комплексний аналіз регіонального ринку праці Луганської 
області»; 

- Аналітичний звіт «Комплексний аналіз регіонального ринку праці Донецької 
області». 

За підтримки за  Німецького товариства міжнародної співпраці (GIZ) Інститутом 
професІйних кваліфікацій проведено дослідження «Аналіз потреб ринку праці, 
викликів та можливостей на території Східної України» тощо. 
Провідні експерти від України прийняли участь у засіданні Платформи Східного 
партнерства 4 - «Цифрова трансформація прогнозування навичок та відповідності 
професійних кваліфікацій потребам ринку праці –  поліпшення переваг для 
користувачів» (27-28 червня 2019 року, Мілан (Італія)). 

 ДНУ «Інститут освітньої аналітики» підготовлено на підставі проведених досліджень 
щодо вивчення попиту на професійні кваліфікації робітників та подано до МОН 
України  Інформаційну записку «Методологічний підхід щодо обґрунтування 
оптимізації закладів професійної (професійно-технічної) освіти». 

Міністерством освіти і науки України заплановано в листопаді 2019 –               січні 
2020 рр. проведення моніторингу ефективності підготовки та працевлаштування 
педагогічних працівників.
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6. Адаптація 
Національної 
системи 
класифікацій 
професій (занять) 
до Міжнародної 
стандартної 
класифікації занять 
(ISCO-08) 

розроблення та 
погодження нової 
редакції Національного 
класифікатора України 
«Класифікатор професій», 
який відповідатиме 
Міжнародній стандартній 
класифікації занять 
(ISCO–08) 

Мінсоцполітики 
Мінекономрозвит-ку 
заінтересовані  
центральні органи 
виконавчої влади 
Спільний 
представницький 
орган сторони 
роботодавців на 
національному рівні  
(за згодою) 
галузеві об’єднання 
організацій 
роботодавців (за 
згодою) 
всеукраїнські 
професійні асоціації 
(за згодою) 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 

2018 –
2019 
роки 

розроблення, погодження та 
застосування на практиці 
нової редакції 
Національного 
класифікатора України 
“Класифікатор професій”, 
що відповідає вимогам 
Міжнародної стандартної 
класифікації занять (ISCO–
08) 

Завдання виконується. 
Міністерством соціальної політики України спільно з фахівцями НДІ праці і зайнятості населення 

Мінсоцполітики і НАН України (далі – Інститут) здійснюється робота щодо адаптації Національної системи 
класифікацій професій (занять) до Міжнародної стандартної класифікації занять (ISCO-08). 

Крім цього для виконання зазначеного завдання Міністерством соціальної політики України створено Робочу 
групу з розроблення нової редакції Національного класифікатора ДК 003 «Класифікатор професій», який 
відповідатиме Міжнародній стандартній класифікації занять (ISCO-08). До складу Робочої групи увійшли 
представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, СПО всеукраїнських об’єднань 
профспілок та сторони роботодавців на національному рівні, Конфедерації роботодавців України, а також 
наукових установ. На першому засіданні Робочої групи, яке відбулося 19 квітня 2018 року, фахівцями Інституту 
було представлено концептуальні підходи щодо структури і змісту Класифікатора професій, адаптованого до 
ISCO-08. 

На засіданні 2 серпня 2018 року зустрілися представники Міністерства охорони здоров’я України, Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та ПАТ «Укрзалізниця» та обговорити переліки назв 
посад (професій) відповідних сфер діяльності. 

Робочою групою опрацьовуються питання приведення у відповідність наявних у Національному 
класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» професійних угруповань, конкретних 
професій та їхнього кодування відповідно до структури та описам ISCO-08 та макету адаптованої редакції 
Класифікатора професій. Проведений фаховий переклад частини ISCO-08 на державну мову. 

Також продовжується робота з удосконалення чинного Національного класифікатора ДК 003 
«Класифікатор професій», зокрема готується  проект чергових Змін та доповнень № 9 до Класифікатора 
професій (скасування застарілих назв, зміна назв та кодів, внесення нових професійних назв робіт).  

7. Створення 
електронного 
реєстру професій 

створення електронного 
реєстру професій 

Мінсоцполітики 2018—
2019 
роки 

створення реєстру професій 
(занять), який доступний он-
лайн 

Це завдання буде виконане у повному обсязі після повного завершення робіт за пунктом 6 Плану 
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Найменування 
заходу 

(нумерація 
відповідно до 

Плану) 

Зміст завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 
вико-
нання 

Індикатори виконання 

8. Розроблення/ 
оновлення і 
затвердження 
професійних 
стандартів 
 

розроблення/оновлення 
кваліфікаційних 
характеристик/про-
фесійних стандартів 

Мінсоцполітики 
Спільний 
представницький 
орган сторони 
роботодавців на 
національному рівні 
(за згодою) 
галузеві об’єднання 
організацій 
роботодавців (за 
згодою) 
заінтересовані 
центральні органи 
виконавчої влади 
Спільний 
представницький 
орган 
репрезентативних 
всеукраїнських 
об’єднань 
профспілок на 
національному рівні 
(за згодою) 
всеукраїнські 
професійні асоціації, 
галузеві (професійні) 
ради (за згодою) 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
Інститут професійних 
кваліфікацій (за 
згодою) 

2016 – 
2020 
роки 

розроблення/оновлення 
кваліфікаційних 
характеристик/ 
професійних стандартів 

Завдання виконується. 
Протягом 2017 року: 

- наказом Міністерства соціальної політики України від 29.03.2017 р. розроблено та 
затверджено нову версію галузевого Випуску № 80 «Соціальні послуги»; 

- наказом Міністерства оборони України від 31.05.2017 р. затверджено кваліфікаційні 
характеристики на 4 професії; 

- наказом Укроборонпрому затверджено кваліфікаційні характеристики на 46 професій; 
- Міністерством економічного розвитку і торгівлі України затверджено чергові Зміни № 

6 та № 7 до Національного класифікатора України ДК 003 «Класифікатор професій» . 
У рамках реалізації Закону України від 6.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України», наказом Міністерства соціальної політики України від 
31.05.2017 № 918, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.06.2017 за № 784/30652 
затверджено Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик. 
Впродовж 2018 року: 

Міністерством соціальної політики України завершується підготовка оновленої версії 
Випуску № 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників; 

Міністерством аграрної політики України та продовольства розроблено та затверджено 
Випуск 53 «Виробництво банок та кришок для харчових консервів, туб і футлярів з легких 
металів» (10 кваліфікаційних характеристик);  

Міністерством інфраструктури України розроблено та затверджено кваліфікаційну 
характеристику нової професії «Державний експерт з розслідування авіаційних подій»;  

Міністерством юстиції України розроблено та затверджено 2 кваліфікаційні 
характеристики («Консультант державної нотаріальної контори» та «Консультант 
державного нотаріального архіву»);  
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Найменування 
заходу 

(нумерація 
відповідно до 

Плану) 

Зміст завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 
вико-
нання 

Індикатори виконання 

Міністерством охорони здоров’я України розроблено та затверджено кваліфікаційну 
характеристику «Фельдшер з медицини невідкладних станів» та внесено зміни до 6 
кваліфікаційних характеристик («Парамедик», «Лікар-судово-психіатричний експерт» 
тощо).  

Державною службою України з надзвичайних ситуацій розроблено нову редакцію 
Випуску 92 „Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників у сфері 
цивільного захисту України” (134 кваліфікаційні характеристики). 

 Міністерством соціальної політики кваліфікаційна характеристика „Килимар” тощо.  
      Протягом 2019 року міністерствами, іншими центральними органами виконавчої 
влади постійно здійснюється розроблення нових та перегляд чинних типових галузевих 
характеристик з урахуванням змін у сфері освіти, виникнення нових напрямів 
діяльності, впровадження у виробництво (сферу послуг) нових технологій та техніки, а 
саме: 
Міністерством інфраструктури:  

- Випуск 67 „Водний транспорт” доповнено розділом „Морська пошуково-
рятувальна служба» (20 кваліфікаційних характеристик, наказ від 
01.04.2019№ 229); 

- Випуск 69 „Автомобільний транспорт” (нова редакція, 94 кваліфікаційні 
характеристики, наказ від 21.08.2019 № 656); 

 Міністерством енергетики та вугільної промисловості – 1 кваліфікаційну 
характеристику „Гірник на допоміжних роботах в шахтах” (наказ від 21.01.2019   № 
25); 
Міністерством молоді та спорту – 2 кваліфікаційні характеристики (спеціалізація до 
посади „Тренер”, наказ від 17.01.2019 № 238); 
Міністерством охорони здоров’я – внесено зміни до Випуску 78 „Охорона здоров’я” (20 
кваліфікаційних характеристики,наказ від 10.04.2019 № 805); 
Державним концерном „Укроборонпром” внесено зміни до 2 кваліфікаційних 
характеристик (наказ від 14.06.2019 № 144).  

За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі 
навички для сучасної України» передбачається надання допомоги в розробленні певної 
кількості професійних стандартів за найбільш випитаними та пріоритетними 
професіями робітників. 
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Найменування 
заходу 

(нумерація 
відповідно до 

Плану) 

Зміст завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 
вико-
нання 

Індикатори виконання 

розроблення/перегляд та 
затвердження 
професійних стандартів, 
забезпечення навчання 
розробників професійних 
стандартів 
 
 
 
 
 

Мінсоцполітики 
заінтересовані 
центральні органи 
виконавчої влади 
Національна академія 
наук (за згодою) 
Спільний 
представницький 
орган сторони 
роботодавців на 
національному рівні 
(за згодою) 
Спільний 
представницький 
орган 
репрезентативних 
всеукраїнських 
об’єднань профспілок 
на національному 
рівні (за згодою)  
галузеві (професійні) 
ради (за згодою) 
галузеві об’єднання 
організацій 
роботодавців (за 
згодою) 
всеукраїнські 
професійні асоціації 
(за згодою) 
інші розробники 
професійних 
стандартів (за згодою)

2016 – 
2020 
роки 

 
 
 
 
 

розроблення, погодження та 
затвердження професійних 
стандартів, забезпечення 
навчання  розробників 
професійних стандартів за 
професійно - галузевою 
ознакою 
 
 
 
 
 

Завдання виконується. 
У поточному році затверджено та включено Мінсоцполітики України до Реєстру 

професійних стандартів 15 професійних стандартів (вчитель початкових класів 
загальної середньої школи, фахівець з публічних закупівель, монтажник санітарно-
технічних систем і устаткування, електромонтер з ремонту і обслуговування апаратури 
та пристроїв зв’язку, начальник поїзда пасажирського, провідник пасажирського 
вагона, соціальний робітник, соціальний працівник, електромонтер контактної мережі, 
черговий по переїзду, перекладач жестової мови (сурдоперекладач), монтер колії, 
складач поїздів, машиніст електровоза, стюард (послуги в дорозі). 
На цей момент  отримано від заявників та розміщено на веб-сайті Міністерства 
соціальної політики України 154 заявки на розроблення професійних стандартів. 2 
заявки знято з реєстрації (матрос, інженер судновий). 
Наказом Міністра освіти і науки України створено робочу групу з розроблення 
першого в країні професійного стандарту на професійний профіль «Про створення 
робочої групи з розроблення проекту професійного стандарту за групою професій 
«Викладачі університетів та вищих навчальних закладів» (від 16.05.2019 року за №665). 
За організації та підтримки ЄФО в період з червня по жовтень 2019 року у 7 містах 
країни (Одеса, Коблево, Київ (2 тренінги), Дніпро, Харків, Запоріжжя та Львів) були 
проведені дводенні Тренінги з підготовки тренерів з розроблення професійних 
стандартів, якими було охоплено близько 180 учасників.   
За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі 
навички для сучасної України» передбачається надання допомоги в розробленні певної 
кількості професійних стандартів за найбільш випитаними та пріоритетними 
професіями робітників. 
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Найменування 
заходу 

(нумерація 
відповідно до 

Плану) 

Зміст завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 
вико-
нання 

Індикатори виконання 

створення реєстру/бази 
даних професійних 
стандартів 
 
 
 
 
 
 

Мінсоцполітики 
заінтересовані 
центральні органи 
виконавчої влади 
Спільний 
представницький 
орган сторони 
роботодавців на 
національному 
рівні(за згодою) 
всеукраїнські 
професійні асоціації 
(за згодою) 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
Інститут професійних 
кваліфікацій (за 
згодою) 

2017 рік 
 
 
 
 
 
 

створення і функціонування 
національного реєстру/бази 
даних професійних 
стандартів, доступних он-
лайн 

Завдання виконане. 
Як зазначалося вище, з метою інформування всіх зацікавлених сторін щодо розроблення 

професійних стандартів на веб-порталі Міністерства соціальної політики України (Сфера 
зайнятості / Професійні стандарти) розміщено відповідну інформацію: 

- нормативно-правові акти з питань розроблення професійних стандартів; 
- реєстр заявок на розроблення професійних стандартів, який за станом на останню дату 

містить 154 позиції; 
- реєстр професійних стандартів. За станом на  І півріччя 2019 року  в Реєстрі розміщено 

15 професійних стандартів  
За фінансового та методичного сприяння з боку ЄФО у 2018-2019 роках в Україні 

створюється Веб-сайт НАК, до якого за прикладом окремих країн буде включений Реєстр 
кваліфікацій, який в свою чергу охоплюватиме і Реєстр професійних стандартів та іншу 
суміжну інформацію. За готовності він буде переданий НАК. Питання про хід реалізації 
цього заходу було розглянуто на засіданні МРГ 17 вересня 2018 року.  

Розроблення кваліфікацій різних типів (освітніх стандартів і програм на основі результатів навчання) 
відповідно до Національної рамки кваліфікацій 

9. Створення і 
ведення 
Національного 
реєстру 
кваліфікацій, які 
офіційно 
включено в 
Національну 
рамку 
кваліфікацій 
(Реєстр 
Національної 
рамки 
кваліфікацій) 

розроблення Порядку 
включення кваліфікацій 
до Реєстру Національної 
рамки кваліфікацій 
 
 
 
 
 

МОН 
Мінсоцполітики 
Національна академія 
наук (за згодою) 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
Спільний 
представницький 
орган сторони 
роботодавців на 
національному рівні 
(за згодою) 
Спільний 
представницький 
орган 
репрезентативних 
всеукраїнських 
об’єднань 
профспілок на 
національному рівні 
(за згодою)  

2017 рік розроблення і впровадження 
критеріїв і порядку 
включення кваліфікацій 
різних типів до Реєстру 
Національної рамки 
кваліфікацій 
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Найменування 
заходу 

(нумерація 
відповідно до 

Плану) 

Зміст завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 
вико-
нання 

Індикатори виконання 

Інститут професійних 
кваліфікацій (за 
згодою) 
всеукраїнські 
професійні асоціації 
(за згодою) 

Завдання виконується з порушенням термінів. 
Федерацією роботодавців України розроблено проект Реєстру освітніх та професійних 

кваліфікацій, за якими у теперішній час здійснюється підготовка кадрів (відповідно до 
чинних освітніх стандартів), який використовується під час формування Національного 
Реєстру кваліфікацій. 

За фінансового та методичного сприяння з боку ЄФО у 2018-2019 роках в Україні 
створено прототип Веб-сайту НСК, до якого за прикладом окремих країн буде 
включено Реєстр кваліфікацій. Його буде передано НАК. Питання про хід реалізації 
цього заходу розглядалося на засіданні МРГ 17 вересня 2018 року. Планується 
закінчити ці роботи у І півріччі 2020 року.
підготовка і здійснення 
апробації методичних 
рекомендацій щодо 
зіставлення кваліфікацій 
різних типів за рівнями 
Національної рамки 
кваліфікацій 
 
 
 

МОН 
Мінсоцполітики 
Спільний 
представницький 
орган сторони 
роботодавців на 
національному рівні 
(за згодою) 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
Національна академія 
наук (за згодою) 
Інститут професійних 
кваліфікацій (за 
згодою) 

2017 рік 
 
 
 

затвердження методичних 
рекомендацій щодо 
зіставлення кваліфікацій за 
рівнями Національної рамки 
кваліфікацій 
 
 
 

Завдання не виконується 

10. Розроблення 
освітніх стандартів 
і програм на основі 
компетентнісного 
підходу/ 
результатах 

розроблення/ оновлення 
методичних рекомендацій 
щодо створення програм 
вищої освіти на основі 
компетентнісного 
підходу/результатах 

МОН 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
 

 

2016 – 
2017 
роки 

 
 

ухвалення методичних 
рекомендацій щодо 
створення програм вищої 
освіти на основі нових 
стандартів, що базуються на 
компетентнісному 
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Найменування 
заходу 

(нумерація 
відповідно до 

Плану) 

Зміст завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 
вико-
нання 

Індикатори виконання 

навчання навчання підході/результатах 
навчання 

Завдання виконане. 
Міністерство освіти і науки України спільно з Інститутом вищої освіти НАПНУ 

розроблено методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти (схвалено 
Сектором вищої освіти Науково-методичної Ради МОН (протокол від 29.03.2016 за № 3). 

Зазначене питання, окрім інших, розглядалися на міжнародній конференції на тему: 
«Узгодження освітніх стандартів та програм  України з НРК», організованій ЄФО, МОН, 
Британською Радою в Україні та іншими , яка пройшла 2 лютого 2017 року в м. Києві за 
участі широкого кола представників заінтересованих сторін, включаючи педагогів, 
роботодавців, учених  та посадовців з профільних міністерств і відомств. 

НАПН України розроблено та розповсюджені Методичні рекомендації щодо створення 
освітніх програм на основі нових стандартів, що базуються на компетентнісному 
підході/результатах навчання. 

Мінекономрозвитку України спільно з ЄФО у березні 2019 року в м. Києві був 
проведений ряд семінарів-тренінгів на тему «“Навчання підприємливості”. 
розроблення/ оновлення 
методичних рекомендацій 
щодо створення  освітніх 
стандартів і програм 
професійно-технічної 
освіти за 
компетентнісним 
підходом 

МОН 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
 
 

2017 рік 
 
 
 
 

ухвалення методичних 
рекомендацій щодо 
створення освітніх 
стандартів і програм 
професійно-технічної освіти 
за компетентнісним 
підходом 

Завдання виконується з порушенням термінів. 
За сприяння ЄФО підготовлені та презентовані на семінарі ЄФО та МОН «Нові 

методологічні підходи до розроблення професійних, освітніх стандартів та стандартів 
оцінювання, що базуються на компетентностях» (м. Київ, 11 липня 2017 року), робочі 
матеріали з розроблення методичних рекомендацій із розроблення освітніх стандартів , що 
базуються на компетентностях. На кінець 2017 року підготовлено проект відповідних 
методичних рекомендацій, які апробовані на початку 2018 року.  

До моменту запровадження на практиці зазначених методичних рекомендацій відповідно 
до наказу МОН від 30.06.2017 року за № 946 «Про розроблення державних стандартів 
професійно – технічної освіти на компетентнісній основі» введено в дію тимчасові 
рекомендації. 
Міністерством соціальної політики України затверджені Методичні рекомендації щодо 
запровадження наставництва (наказ Мінсоцполітики від 11.10.2017 № 1611). 

Як зазначалося вище: 
20 січня 2018 року у м. Києві Міністерством освіти і науки України, ЄФО та іншими 

стейкґолдерами проведено семінар на тему: «Нові підходи до розроблення професійних 
стандартів та стандартів професійної освіти, заснованих на компетентностях». 

24 травня 2018 року у м. Києві Міністерством освіти і науки України, ЄФО та іншими 
стейкґолдерами проведено семінар на тему «Стандарти, засновані на компетентнісному 
підході та освітні програми в Україні» , де, окрім іншого, були розглянуті питання 
розроблення методичних рекомендацій з розроблення стандартів освіти та стандартів 
оцінювання результатів навчання на нових компетентнісних засадах . 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 05.07.2018 року № 730 створено робочу 
групу із підготовки проекту методики розроблення стандартів професійної (професійно-
технічної), фахової передвищої освіти, що базуються на компетентнісному підході. 

МОН України спільно з ЄФО 5-6 березня поточного року в м. Києві було проведено 
науково-практичний семінар «Створення центрів  професійної досконалості та 
інновацій в Україні: розгляд передових практик з метою впровадження політики». 

Мінекономрозвитку України спільно з ЄФО у березні 2019 року в м. Києві був 
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Найменування 
заходу 

(нумерація 
відповідно до 

Плану) 

Зміст завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 
вико-
нання 

Індикатори виконання 

проведений ряд семінарів-тренінгів на тему «“Навчання підприємливості”. 
За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі 

навички для сучасної України» передбачається надання МОН України допомоги в 
реалізації цього заходу. 

11. Розроблення/ 
оновлення і 
затвердження 
стандартів і 
освітніх програм 
вищої освіти 

розроблення та 
затвердження стандартів 
вищої освіти для всіх 
рівнів вищої освіти (5—8 
рівень Національної 
рамки кваліфікацій), 
забезпечення надання 
підтримки вищим 
навчальним закладам під 
час розроблення програм 
різних рівнів вищої 
освіти, у тому числі 
навчання їх розробників 

МОН 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
заінтересовані 
центральні органи 
виконавчої влади, у 
сфері управління 
яких є навчальні 
заклади 

2017 – 
2019 
роки 

розроблення і затвердження 
стандартів вищої освіти для 
всіх рівнів вищої освіти (5–8 
рівень Національної рамки 
кваліфікацій)  

Завдання виконується. 
Станом на 05.10.2019 р. розроблено 268 проектів стандартів вищої освіти, з них 

111 стандартів освітнього ступеня бакалавра зі 112 необхідних, 107 – магістра зі 121 
необхідного та 50 проектів стандартів доктора філософії зі 121 необхідного.  

Затверджено 73 стандартів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра та 27 
стандартів освітнього ступеня магістра.  

156 проектів стандартів знаходяться на доопрацюванні в підкомісіях та на різних 
стадіях узгодження, з них 30проекти стандартів освітнього ступеня бакалавра, 76 
проектів стандартів освітнього ступеня магістра та 50 проектів стандартів доктора 
філософії. 
 Крім того,6 проектів стандартів погоджено НАЗЯВО та буде затверджено 
найближчим часом. З них 3 проекти стандартів бакалавра та3 проекти стандартів 
магістра. 
 6 проектів стандартів готові до направлення до НАЗЯВО. З них 5 проектів 
стандартів бакалавра та 1 проект стандарту магістра 

12.Розроблення/ 
оновлення і 
затвердження 
стандартів і 
освітніх програм 
професійно-
технічної освіти  

оновлення переліку 
спеціальностей 
професійно-технічної 
освіти 
 
 
 
 
 
 
 

МОН 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
Спільний 
представницький 
орган сторони 
роботодавців на 
національному рівні 
(за згодою) 
заінтересовані 
центральні органи 
виконавчої влади, у 
сфері управління 
яких є навчальні 
заклади Інститут 
професійних 
кваліфікацій (за 
згодою) 

2016 – 
2017 
роки 

 
 
 
 
 
 
 

оновлення і затвердження 
переліку спеціальностей 
професійно-технічної освіти 
для кваліфікацій молодшого 
спеціаліста і 
кваліфікованого робітника 
 
 
 
 
 
 

Завдання не виконується. 
Зазначене завдання включене до Плану заходів Міністерства освіти і науки України з 

впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки. Важливим є врахування 
розробниками підходів Міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО) при 
формуванні єдиної (наскрізної) ієрархії галузей знань та освітніх програм.  

За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі 
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Найменування 
заходу 

(нумерація 
відповідно до 

Плану) 

Зміст завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 
вико-
нання 

Індикатори виконання 

навички для сучасної України» передбачається надання допомоги МОН України у 
виконанні цього завдання. 

розроблення/онов-лення 
стандартів професійно-
технічної освіти для 
кваліфікацій 5 рівня 
Національної рамки 
кваліфікацій та 
проведення навчання їх 
розробників 
 
 
 
 
 
 

МОН 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
заінтересовані 
центральні органи 
виконавчої влади, у 
сфері управління 
яких є навчальні 
заклади 
Спільний 
представницький 
орган сторони 
роботодавців на 
національному рівні 
(за згодою) 
галузеві об’єднання 
організацій 
роботодавців (за 
згодою) 
всеукраїнські 
професійні асоціації 
(за згодою) 

2017 – 
2020 
роки 

розроблення/оновлення і 
затвердження стандартів 
професійно-технічної освіти 
для кваліфікацій молодшого 
спеціаліста (5 рівень 
Національної рамки 
кваліфікацій) 

Завдання виконується. 
Зазначене завдання включене до Плану заходів МОН з впровадження Національної рамки 

кваліфікацій на 2016-2020 роки. 
Розроблено 9 стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з професій, що 

забезпечують здобуття кваліфікацій 3-5 рівня Національної рамки кваліфікацій за 
регульованими професіями. 

За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі 
навички для сучасної України» можливе часткове надання допомоги МОН України у 
виконанні цього завдання (стосовно закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти). 
розроблення/перегляд 
стандартів і програм 
професійно-технічної 
освіти для кваліфікацій 3–
4 рівня Національної 
рамки кваліфікацій та 
проведення  навчання їх 
розробників 

МОН 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
Спільний 
представницький 
орган сторони 
роботодавців на 
національному рівні 
(за згодою) 
галузеві об’єднання 
організацій (за 
згодою) 
заінтересовані 
центральні органи 
виконавчої влади, у 
сфері управління 
яких є навчальні 
заклади  
всеукраїнські 

2017 – 
2020 
роки 

розроблення/перегляд і 
затвердження стандартів 
професійно-технічної освіти 
для кваліфікацій 3–4 рівня 
Національної рамки 
кваліфікацій 
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Найменування 
заходу 

(нумерація 
відповідно до 

Плану) 

Зміст завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 
вико-
нання 

Індикатори виконання 

професійні асоціації 
(за згодою) 

Завдання виконується. 
Відповідно до Розділу III «Розвиток людського потенціалу» проекту Середньострокового 

Плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року МОН за участі широкого представництва 
професійно-технічних закладів країни та інших стейкголдерів розроблено та запроваджено 
на практиці у 2016 році 20 державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних 
робітничих професій. Всього за останнє десятиріччя розроблено та запроваджено на 
практиці майже 400 державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних 
робітничих професій, з яких зміст 377 розміщено на сайті МОН. 

Відповідно до наказу МОН від 16.03.2015 за № 298 «Про проведення дослідно-
експериментальної роботи за темою «Професійна підготовка кваліфікованих робітників з 
використанням елементів дуальної системи навчання» на базі закладів професійно-технічної 
освіти» у період до 2018 року розроблюються на базі 3-х закладів професійно-технічної 
освіти нові освітні програми з орієнтацією на навчання на виробництві та практичну 
підготовку. Крім того, напрямок відповідного спрямування (оновлення змісту освіти, 
опанування сучасних виробничих технологій безпосередньо у виробничому середовищі, 
оцінювання результатів навчання роботодавцями) закріплено наказом МОН від 23.06.2017 
року за № 916 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну 
підготовку кваліфікованих робітників». 

Розроблено 17 стандартів професійної (професійно-технічної) освіти за компетентнісним 
підходом з професій, що забезпечують здобуття кваліфікацій 2-4 рівня Національної рамки 
кваліфікацій.  
У 2019 році розроблено та наказами МОН затверджено 64 стандарти професійної 
освіти, зокрема: Агломератник, Адміністратор (господар) залу, В’язальник 
трикотажних виробів та полотна, Вальцювальник стана холодного прокату труб, 
Виробник м’ясних напівфабрикатів, Візажист, Візажист-стиліст, Оформлювач вітрин, 
приміщень та будівель, Продавець продтоварів, Горновий доменної печі, 
Електромонтер з експлуатації розподільних мереж, Касир торговельного залу, 
Килимар, Лаборант хіміко-бактеріалогічного аналізу, Машиніст землерийно-
будівельних машин, Машиніст крана автомобільного,  Майстер ресторанного 
обслуговування, Манікюрник, Молодша медична сестра з догляду за хворими, 
Монтажник систем утеплення будівель, Овочівник, Оператор технологічного 
устаткування в спорудах захищеного грунту, Обліковець з реєстрації бухгалтерських 
даних, Озеленювач, Оператор лінії у виробництві харчової продукції (перероблення 
фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів), Педикюрник, Пекар, Продавець 
непродовольчих товарів, Різьбяр по дереву та бересту, Секретар керівника, 
Складальник корпусів металевих суден, Слюсар з ремонту колісних транспортних 
засобів, Слюсар із складання металевих конструкцій, Фотограф (фотороботи), 
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Найменування 
заходу 

(нумерація 
відповідно до 

Плану) 

Зміст завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 
вико-
нання 

Індикатори виконання 

Контролер верстатних та слюсарних робіт (верстатні роботи), Машиніст бурової 
установки, Електромонтер ремонту та обслуговування електроустаткування, 
Адміністратор, В’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів, Контролер верстатних 
і слюсарних робіт (слюсарні роботи), Лісоруб, Муляр, Провідник пасажирського 
вагона, Реставратор пам’яток дерев’яної архітектури, Рихтувальник кузовів,  Слюсар з 
механоскладальних робіт, Слюсар-інструментальник, Тістороб, Дезактиваторник, 
Дезінфектор,  Дозиметрист, Командир відділення оперативно-рятувальної  служби 
цивільного захисту, Машиніст автопідіймача (автодрабини) пожежного пересувного, 
Машиніст екскаватора, Машиніст насосних установок пожежно-рятувального 
транспортного засобу, Радіотелефоніст, Рятувальник-верхолаз, Рятувальник-кінолог, 
Сапер (розмінування), Електромонтер з обслуговування підстанції, Рятувальник 
гірський, Оператор телекомунікаційних послуг, Екстрений медичний технік. 
За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі 
навички для сучасної України» передбачається надання допомоги МОН України у 
виконанні цього завдання.

13.Розроблення/ 
перегляд і 
затвердження 
стандартів і 
освітніх програм 
початкової і повної 
загальної середньої 
освіти  
 

 

оновлення стандартів і 
освітніх програм 
початкової і повної 
загальної середньої освіти 

МОН 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 

2017 – 
2020 
роки 

затвердження нових 
державних стандартів 
початкової і повної загальної 
середньої освіти (1—2 і 4 
рівень Національної рамки 
кваліфікацій) 

Завдання виконується. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 затверджено Державний 

стандарт початкової освіти. 
Наказами Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405, № 406, № 407, 

№ 408 затверджено типові освітні програми для 2-11 класів закладів загальної середньої 
освіти. 

У 2019 році затверджено 26 типових навчальних програм загальної середньої освіти 
для початкової школи та 32 програми для початкової школи, у тому числі для закладів 
загальної середньої освіти з мовами навчання національних меншин (наказ МОН від 
08.10.2019 № 1272). 

14. Розроблення і 
затвердження 
стандартів і 
програм для 
професійного 
навчання 
дорослого 
населення за 
робітничими 
професіями  (на 
основі 
професійних 
стандартів)  
 

розроблення положень 
про професійне навчання 
за модульними 
навчальними програмами 

Мінсоцполітики 
МОН 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
Спільний 
представницький 
орган сторони 
роботодавців на 
національному рівні 
(за згодою) 
 

2017 рік розроблення та 
затвердження нового 
положення про професійне 
навчання за модульними 
навчальними програмами 

Завдання виконується з порушенням термінів. 
Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України підготовлено проект методичних рекомендацій з 

організації вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються до професійно-технічних 
закладів на відкрите навчання на модульно-компетентнісній основі з перепідготовки або підвищення кваліфікації. 

Зазначеним Інститутом у 2017 році започатковані експериментальні дослідження на базі Роменського вищого 
професійного училища стосовно відкритого професійного навчання населення на модульно-компетентісній 
основі. 

За період, що аналізується, в Україні проводилося декілька міжнародних проектів відповідного спрямування, а 
саме: 

- Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2015 № 298 «Про проведення 
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Найменування 
заходу 

(нумерація 
відповідно до 

Плану) 

Зміст завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 
вико-
нання 

Індикатори виконання 

дослідницько-експериментальної роботи за темою «Професійна підготовка кваліфікованих робітників з 
використанням елементів дуальної системи навчання на базі закладів професійно-технічної освіти» на базі 3-х 
професійно-технічних училищ розроблено нові освітні програми з орієнтацією на навчання на виробництві та 
практичну підготовку. Коло учасників цього експерименту в 2017 році було розширено до 38 закладів ПТО з 24 
областей країни. 

- Пілотний проект ЄФО із запровадження на практиці закладами ПТО України освітніх стандартів і програм, 
розроблених на основі компетентнісного підходу.  

- Реалізація за підтримки експертів з Естонії міжнародного проекту у Волинській області із запровадження 
досвіду Естонії для підтримки реформ системи професійно-технічної освіти у Волинській області. 

З метою розроблення і затвердження стандартів і програм для професійного навчання дорослого населення за 
робітничими професіями, забезпечення мобільності осіб у процесі професійного навчання Мінсоцполітики 
розроблено Положення про професійне (професійно-технічне) навчання на основі модульної технології, яке 
затверджено наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 
31.01.2018 № 110/85 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.02.2018 за № 223/31675). 

За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі навички для сучасної 
України» передбачається надання допомоги МОН України у виконанні цього завдання. 
15. Розроблення 
стандартів для 
кваліфікацій за 
професіями, за 
якими підвищення 
кваліфікації і/або 
сертифікація 
визначені 
законодавством 
обов’язковими 
(регульовані 
професії)  
 
 
 
 

розроблення/перегляд і 
затвердження стандартів 
для кваліфікацій 3–7 
рівня Національної рамки 
кваліфікацій за 
регульованими 
професіями, забезпечення 
надання підтримки 
професійним/фаховим 
асоціаціям з розроблення 
кваліфікацій (3—7 рівень 
Національної рамки 
кваліфікацій), у тому 
числі навчання 
розробників 

МОН 
Мінсоцполітики 
(стосовно 3–5 рівня 
Національної рамки 
кваліфікацій) 
заінтересовані 
центральні органи 
виконавчої влади, 
всеукраїнські 
професійні асоціації 
(за згодою) 
інші громадські 
об’єднання 
відповідного 
спрямування, 
галузеві (професійні) 
ради 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 

2017 – 
2020 
роки 

розроблення/перегляд і 
затвердження стандартів для 
кваліфікацій 3–7 рівня 
Національної рамки 
кваліфікацій за 
регульованими професіями 
 

Завдання не виконується. 
Можна вказати на Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової 

діяльності державних службовців, затверджений постановою КМУ від 23 серпня 2017 року 
за №640. 

Міністерство освіти і науки України підготовлено проект політичної пропозиції 
«Регульовані професії: взаємодія держави, роботодавців, закладів освіти та професійних 
спільнот для досягнення кращих результатів», який станом на 10.01.2019 перебуває на 
громадському обговоренні. 
Розроблено 9 стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з професій, що 
забезпечують здобуття кваліфікацій 3-5 рівня Національної рамки кваліфікацій за 
регульованими професіями.  
За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі 
навички для сучасної України» передбачається надання допомоги МОН України у 
виконанні цього завдання (стосовно 3-5 рівнів національної рамки кваліфікацій). 

 
 

Формування системи підтвердження результатів професійного навчання (присвоєння професійних 
кваліфікацій) 

16. Створення 
механізму/ 
методичної бази 

створення/оновлення 
методичного 
забезпечення щодо 

Мінсоцполітики 
МОН 
Спільний 

2017 рік ухвалення нових 
методичних рекомендацій 
щодо розроблення критеріїв  
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Найменування 
заходу 

(нумерація 
відповідно до 

Плану) 

Зміст завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 
вико-
нання 

Індикатори виконання 

для визнання 
результатів 
неформаль- ного 
професійного 
навчання 

розроблення критеріїв 
оцінювання, засобів 
вимірювання для 
визнання результатів 
неформального 
професійного навчання 

представницький 
орган сторони 
роботодавців на 
національному рівні 
(за згодою) 
Спільний 
представницький 
орган 
репрезентативних 
всеукраїнських 
об’єднань 
профспілок на 
національному рівні 
(за згодою)  
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
галузеві (професійні) 
ради (за згодою) 
всеукраїнські 
професійні асоціації 
інші громадські 
об’єднання 
відповідного 
спрямування (за 
згодою) Інститут 
професійних 
кваліфікацій (за 
згодою) 

оцінювання, засобів 
вимірювання для визнання 
результатів неформального 
професійного навчання 

Завдання виконане. 
Окремим дорученням Державного секретаря Міністерства соціальної політики України 

від 23 січня 2017 року за № 84/0/9-17 визначені відповідальні посадові особи та терміни 
виконання цього завдання Плану заходів із впровадження НРК на 2016 – 2020 роки. З метою 
створення та ефективного функціонування механізму підтвердження результатів 
неформального професійного навчання розроблено та затверджено нормативно-правові 
акти: 

- порядок підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за 
робітничими професіями; 

- перелік робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів 
неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями; 

- перелік суб’єктів підтвердження результатів неформального професійного навчання 
осіб за робітничими професіями; 

- вимоги до підприємств, установ, організацій для підтвердження результатів 
неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями; 

- порядок створення комісії для підтвердження результатів неформального 
професійного навчання осіб за робітничими професіями; 

- порядок видачі та форми документів про підтвердження результатів неформального 
професійного навчання осіб за робітничими професіями; 

- положення про Міжвідомчу робочу групу з розгляду питання відповідності 
підприємств, установ, організацій встановленим Вимогам до підприємств, установ, 
організацій для підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за 
робітничими професіями. 

Для надання методичної допомоги суб’єктам підтвердження щодо визначення 
послідовності та порядку організації всіх етапів проходження особою процедури 
підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими 
професіями у 2017 році Мінсоцполітики розроблено Методичні рекомендації щодо процесу 
оцінювання та підтвердження результатів неформального професійного навчання за 
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Найменування 
заходу 

(нумерація 
відповідно до 

Плану) 

Зміст завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 
вико-
нання 

Індикатори виконання 

робітничими професіями. 
З метою сприяння громадянам у підтвердженні кваліфікації, отриманої за результатами 

неформального професійного навчання, внесено зміни до Переліку суб’єктів підтвердження 
результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями (наказ 
Міністерства соціальної політики України від 03.04.2018 № 466, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 24 квітня 2018 р. за № 491/31943). До Переліку включено 
Вище професійне училище N 33 м. Києва, яке здійснюватиме підтвердження кваліфікації, 
здобутої шляхом неформального навчання за професією «кухар». 

За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі 
навички для сучасної України» передбачається надання допомоги МОН України у 
виконанні цього завдання (стосовно оновлення професійних кваліфікацій 2-5 рівнів 
Національної рамки кваліфікацій). 

17. Розроблення і 
затвердження 
стандартів/ 
критеріїв 
оцінювання з 
метою визнання 
результатів 
неформального 
професійного 
навчання  

розроблення 
стандартів/критеріїв 
оцінювання з метою 
визнання результатів 
неформального 
професійного навчання за 
кваліфікаціями 2–5 рівня 
Національної рамки 
кваліфікацій 

Мінсоцполітики  
МОН 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
Спільний 
представницький 
орган сторони 
роботодавців на 
національному рівні 
(за згодою)  
галузеві об’єднання 
організацій  
роботодавців (за 
згодою)  
всеукраїнські 
професійні асоціації, 
галузеві (професійні) 
ради (за згодою) 
кваліфікаційні 
центри (за згодою) 

2016 –
2020 
роки 

розроблення і ухвалення 
стандартів/критеріїв 
оцінювання за професіями/ 
кваліфікаціями 

Завдання виконується. Передбачається провідна роль Національного агентства 
кваліфікацій у виконанні зазначеного завдання після завершення його організаційних 
заходів. 

Окремим дорученням Державного секретаря Міністерства соціальної політики України 
від 23 січня 2017 року за № 84/0/9-17 визначені відповідальні посадові особи та терміни 
виконання цього завдання Плану заходів із впровадження НРК на 2016 – 2020 роки. 

З метою забезпечення розробки критеріїв оцінювання професійних знань, умінь і 
навичок, переліку засобів вимірювання професійних знань, умінь і навичок, анкет 
самооцінювання за результатами неформального професійного навчання, дотримання 
прозорості, об’єктивності та забезпечення якості проведення процедури оцінювання 
професійних знань, умінь і навичок Мінсоцполітики розроблено Методичні рекомендації 
щодо критеріїв оцінювання професійних знань, умінь і навичок, переліку засобів 
вимірювання професійних знань, умінь і навичок, анкет самооцінювання за результатами 
неформального професійного навчання.  

За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі 
навички для сучасної України» передбачається надання допомоги МОН України у 
виконанні цього завдання (стосовно професійних кваліфікацій 2-5 рівнів Національної 
рамки кваліфікацій).

Удосконалення процесів забезпечення якості кваліфікацій 
18. Приведення у 
відповідність 
системи 
забезпечення 
якості вищої 

розроблення та 
затвердження вимог до 
акредитації освітніх 
програм вищої освіти 
 

Національне 
агентство із 
забезпечення якості 
вищої освіти (за 
згодою) 

2017 рік 
 
 
 
 

затвердження вимог до 
акредитації освітніх програм 
вищої освіти, які 
відповідають Європейським 
рекомендаціям і стандартам 
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Найменування 
заходу 

(нумерація 
відповідно до 

Плану) 

Зміст завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 
вико-
нання 

Індикатори виконання 

освіти з 
Європейськими 
рекомендаціями і 
стандартами із 
забезпечення 
якості вищої 
освіти (ESG) 

 
 
 

МОН 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 

із забезпечення якості вищої 
освіти (ESG) та передовому 
міжнародному досвіду 

Завдання виконано. 
Зазначене завдання включене до Плану заходів МОН з впровадження Національної рамки 

кваліфікацій на 2016-2020 роки.  
Постановою КМУ від 31 жовтня 2018 р. № 901 внесено зміни до постанови КМУ від 9 

серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних 
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» в 
частині акредитації освітніх програм на першому (бакалаврському), другому 
(магістерському), третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівнях вищої освіти та 
освітньо-кваліфікаційних рівнях «спеціаліст» і «молодший спеціаліст». 

Після започаткування діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти роботу щодо формування вимог до акредитації освітніх програм у сфері вищої освіти 
буде продовжено зазначеним Агентством згідно з його повноваженнями.  
організація системи 
внутрішнього 
забезпечення якості 
вищих навчальних 
закладів відповідно до 
вимог ESG 
 
 
 

Національне 
агентство із 
забезпечення якості 
вищої освіти (за 
згодою) МОН 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 

2017—
2020 
роки 

акредитація освітніх 
програм вищої освіти за 
всіма спеціальностями всіх 
рівнів вищої освіти 
відповідно до європейських 
вимог 

Завдання виконується. 
Зазначене завдання включене до Плану заходів Міністерства освіти і науки України 

з впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки. 
19. Приведення у 
відповідність 
системи 
забезпечення 
якості 
професійної 
освіти з 
Європейськими 
рекомендаціями 
(EQAVET) 

розроблення/оновлення 
вимог до акредитації 
освітніх 
програм/професійно-
технічних навчальних 
закладів 

МОН 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 

2017 рік встановлення вимог до 
акредитації освітніх 
програм/ професійно-
технічних навчальних 
закладів, які відповідають 
вимогам EQAVET та 
передовому міжнародному 
досвіду 

Завдання виконується з порушенням термінів. 
Зазначене завдання включене до Плану заходів Міністерства освіти і науки України 

з впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки. 
Постановою КМУ від 31 жовтня 2018 р. № 901 внесено зміни до постанови КМУ від 9 

серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних 
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» в 
частині акредитації освітніх програм на першому (бакалаврському), другому 
(магістерському), третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівнях вищої освіти та 
освітньо-кваліфікаційних рівнях «спеціаліст» і «молодший спеціаліст». 

За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі 
навички для сучасної України» передбачається надання допомоги МОН України у 
виконанні цього завдання (стосовно професійних кваліфікацій 2-5 рівнів Національної 
рамки кваліфікацій).
організація системи 
внутрішнього 
забезпечення якості 
професійно-технічних 
навчальних закладів 
відповідно до вимог 
EQAVET 

МОН 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
 

2017–
2020 
роки 

 
 

акредитація програм 
професійної підготовки в 
професійно-технічних 
навчальних закладах 
відповідно до європейських 
вимог 

Завдання виконується. 
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Найменування 
заходу 

(нумерація 
відповідно до 

Плану) 

Зміст завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 
вико-
нання 

Індикатори виконання 

Зазначене завдання включене до Плану заходів Міністерства освіти і науки України 
з впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки. 

За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі 
навички для сучасної України» передбачається надання допомоги МОН України у 
виконанні цього завдання (стосовно професійних кваліфікацій 2-5 рівнів Національної 
рамки кваліфікацій). 

20. Приведення у 
відповідність 
освітніх програм 
вищої і 
професійно-
технічної освіти з 
вимогами 
професійних 
стандартів/ 
професійних 
кваліфікацій (за їх 
наявності) 

забезпечення проведення 
оцінки/акредитації 
(сертифікації) освітніх 
програм вищої і 
професійно-технічної 
освіти на відповідність 
підготовки 
фахівців/робітників 
вимогам професійних 
стандартів/професійних 
кваліфікацій 

Національне 
агентство із 
забезпечення якості 
вищої освіти (за 
згодою) МОН 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
Спільний 
представницький 
орган сторони 
роботодавців на 
національному рівні 
(за згодою) 
галузеві об’єднання 
організацій 
роботодавців (за 
згодою) 
галузеві (професійні) 
ради 
професійні асоціації 
(за згодою) 

2017 – 
2020 
роки 

проведення оцінювання 
(професійно-громадської 
акредитації) 
програм/навчальних 
закладів незалежними 
установами оцінювання і 
забезпечення якості 
вищої/професійно-технічної 
освіти 

Завдання виконується. 
Зазначене завдання включене до Плану заходів Міністерства освіти і науки України 

з впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки. 
За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі 

навички для сучасної України» передбачається надання допомоги МОН України у 
виконанні цього завдання (стосовно професійних кваліфікацій 2-5 рівнів Національної 
рамки кваліфікацій). 

Удосконалення системи інформування про стан впровадження Національної рамки кваліфікацій 
21. Створення 
ефективної 
системи 
інформування 
заінтересо-ваних 
сторін про 
Національну 
рамку 
кваліфікацій / 
Національну 
систему 
кваліфікацій  

забезпечення поширення 
інформації про різні 
шляхи отримання 
кваліфікації, включаючи 
можливості 
підтвердження 
результатів 
неформального 
професійного навчання 

МОН 
Мінсоцполітики 
Національна академія 
педагогічних наук  
(за згодою) 
Інститут професійних 
кваліфікацій (за 
згодою) 
навчальні заклади, 
галузеві (професійні) 
ради (за згодою)  
заінтересовані 
громадські 
організації  
(за згодою) 

2016 – 
2020 
роки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

створення і розповсюдження 
відповідних інформаційних 
матеріалів (спеціальні 
брошури, соціальна 
реклама), поширення 
інформації на офіційних веб-
сайтах МОН, 
Мінсоцполітики, державних 
і недержавних центрів 
зайнятості, центрів із 
зайнятості молоді, веб-
сайтах навчальних закладів, 
інформаційних порталах, у 
засобах масової інформації, 
веб-сайтах інших 
заінтересованих організацій 
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Найменування 
заходу 

(нумерація 
відповідно до 

Плану) 

Зміст завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 
вико-
нання 

Індикатори виконання 

Завдання виконується. 
Відповідна інформація поширюється на сьогодні шляхом її розміщення на офіційних 

сайтах МОН (Рубрика «Національна рамка кваліфікацій»), Мінсоцполітики, Федерації 
роботодавців, Інституту професійних кваліфікацій та на сайтах інших заінтересованих 
сторін. Слід зазначити, що це завдання потребує першочергової систематизації, ресурсного 
та кадрового забезпечення. 

З метою інформування всіх зацікавлених сторін щодо організації підтвердження 
кваліфікації у 2018 році на веб-порталі Мінсоцполітики (Сфера зайнятості / Професійне 
навчання дорослого населення) розміщена інформація щодо нормативно-правових актів з 
питань підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб. 

На веб-порталі Державної служби зайнятості створено рубрику «Підтвердження 
результатів неформального навчання», у якій розміщуються матеріали з цього питання.  

Центрами зайнятості здійснюється інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення 
щодо механізму підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за 
робітничими професіями, а також забезпечується надання консультацій кожній особі, яка 
звернулась до центру зайнятості з цих питань. 

Міністерством освіти і науки України розробляється проект Закону України «Про освіту 
дорослих», що міститиме нормо стосовно механізмів визнання неформальної освіти, а також 
положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників 
та проект положення про присвоєння кваліфікації педагогічного працівника, якими 
передбачається визначення вимог щодо визнання неформальної освіти в системі 
педагогічної освіти та присвоєння часткових професійних кваліфікацій. 
забезпечення зміцнення 
потенціалу 
заінтересованих 
організацій щодо 
методичної та 
інформаційно-
роз’яснювальної роботи з 
питань Національної 
рамки кваліфікацій/ 
Національної системи 
кваліфікацій 
 
 
 

МОН 
Мінсоцполітики 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою)  
Інститут професійних 
кваліфікацій  
(за згодою) 
навчальні/науко-во-
методичні центри  
(за згодою) 
заінтересовані 
громадські 
організації (за 
згодою)  

2016 –
2020 
роки 

 
 
 
 
 
 
 

надання експертно-
консультативної, методичної 
допомоги фахівцям з 
профорієнтації, навчальним 
закладам, відділам кадрів 
підприємств, іншим 
заінтересованим установам 
та організаціям з питань 
використання професійних 
стандартів і кваліфікацій, 
визнання результатів 
неформального 
професійного навчання 
 

Завдання виконується. Реалізація зазначеного завдання знаходиться на початковій 
стадії, а зацікавлені сторони самостійно його вирішують, виходячи із наявних ресурсів. 

У Міністерстві освіти і науки України на офіційному сайті, починаючи з березня 2017 
року, створено окрему Рубрику «Національна рамка кваліфікацій», на якій розміщується 
інформація за такими напрямками: «Дистанційна освіта в Україні», «Про проект», «Перелік 
кваліфікацій», «Плани запровадження», «Головні події», «Міжвідомча робоча група», 
«Міжнародні й зарубіжні проекти», «Стейкголдери» тощо.  
проведення 
інформаційної кампанії, 
семінарів, круглих столів, 
конференцій із 
залученням засобів 
масової інформації з 
метою підвищення 
обізнаності учнів, 
студентів, науковців, 
викладачів, батьків, 
роботодавців з питань 
впровадження 
Національної рамки 

МОН 
Мінсоцполітики 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
навчальні/науко-во-
методичні центри (за 
згодою) 
заінтересовані 
громадські 
організації (за 
згодою)  

2016 –
2020 
роки 

регулярне проведення 
інформаційних кампаній, 
семінарів, круглих столів, 
конференцій із залученням 
засобів масової інформації з 
питань Національної рамки 
кваліфікацій/ Національної 
системи кваліфікацій для 
різних заінтересованих 
органів 
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Найменування 
заходу 

(нумерація 
відповідно до 

Плану) 

Зміст завдання 
Відповідальні за 

виконання 

Строк 
вико-
нання 

Індикатори виконання 

кваліфікацій/ 
Національної системи 
кваліфікацій 

Завдання виконується. Виконання завдання здійснюється в робочому порядку 
шляхом роз’яснення відповідних новацій під час розроблення та обговорення 
конкретних проектів нормативно-правових актів тощо. Разом з тим, виконання 
завдання потребує залучення більш широкого кола стейкголдерів базового рівня та 
їхніх ресурсів. 

 

проведення моніторингу 
ефективності 
інформування/ 
підвищення обізнаності 
про Національну рамку 
кваліфікацій/ 
Національну систему 
кваліфікацій  
 
 

МОН 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
заінтересовані 
громадські 
організації (за 
згодою) Інститут 
професійних 
кваліфікацій (за 
згодою) 

2017—
2020 
роки 

проведення регулярного 
моніторингу ефективності 
інформування/ 
підвищення обізнаності про 
Національну рамку 
кваліфікацій/ Національну 
систему кваліфікацій   
 

Завдання виконується. Воно виконується епізодично, як правило, шляхом 
проведення дотичних досліджень національними експертами ЄФО. 
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3. Аналіз причин невиконання окремих заходів та загальна оцінка їх 

виконання 

Моніторинг виконання (з грудня 2016 р. по липень 2019 року) 20 заходів 

та 34 завдань Плану заходів із впровадження НРК на 2016 – 2020 роки (решта 

заходів (5) та завдань (10) запланована на 2020 рік) дозволяє зробити такі 

попередні висновки щодо оцінки рівня їх виконання: 

 11 завдань виконано (32,4 %); 

 14 завдань виконуються у повному обсязі та у визначені терміни 

(41,2%); 

 6 завдань виконуються із порушенням терміну виконання (17,6%); 

 3 завдання (8,8%) виконавці поки що не в змозі започаткувати через 

низку суб’єктивних та об’єктивних причин.  

До останніх трьох завдань (вони співпадають із назвами заходів) 

належать: 

- «Створення електронного реєстру професій» (5-й захід); 

- «Оновлення переліку спеціальностей професійно-технічної освіти»; 

- «Розроблення/перегляд і затвердження стандартів для кваліфікацій 3–7 

рівня Національної рамки кваліфікацій за регульованими професіями, 

забезпечення надання підтримки професійним/фаховим асоціаціям з 

розроблення кваліфікацій (3–7 рівень Національної рамки кваліфікацій), у тому 

числі навчання розробників» (15-й захід). 

Серед основних причин несвоєчасного виконання заходів та завдань 

Плану або їх тимчасового невиконання слід виділити: 

 Відсутність (до 5 грудня 2018 року) єдиного колегіального органу, 

відповідального за політику кваліфікацій в Україні – Національного агентства 

кваліфікацій, яке знаходиться у теперішній час на стадії інституціонального 

становлення; 

  початковий етап реалізації складних та надскладних завдань, 

особливо тих, що потребують великих фінансових витрат та інших ресурсів 

(наприклад, моніторинг інформування потенційних користувачів НРК та НСК, 
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навчання розробників професійних та освітніх стандартів, перегляд систем 

забезпечення якості освіти, акредитації освітніх програм, навчання оцінювачів 

професійних кваліфікацій тощо); 

 обмеженість або часткова відсутність досвіду у виконавців, перш за 

все, за новими напрямками та нормами НСК, наприклад, розроблення 

стандартів для кваліфікацій за «регульованими» професіями, розроблення 

методичних рекомендацій щодо зіставлення професійних кваліфікацій різних 

типів за рівнями НРК тощо; 

 тимчасова відсутність єдиного інформаційного порталу (Реєстру 

кваліфікацій, Веб-порталу НСК) національного рівня, доступного для широкого 

кола користувачів; 

 відносно низький рівень залучення до виконання заходів і завдань 

Плану багатьох заінтересованих сторін за зразком країн – членів ЄС (окремих 

профільних центральних органів виконавчої влади, де проводяться близькі чи 

подібні заходи, наприклад, МОЗ України, Торгово-промислової палати 

України, агенцій із забезпечення якості освіти, представників галузевих 

об’єднань роботодавців і профспілок, професійних асоціацій, крупних 

роботодавців, недержавних центрів із підготовки кадрів на виробництві, 

чинних незалежних центрів з оцінювання професійних кваліфікацій, асоціацій 

навчальних закладів, педагогів, науковців, студентів тощо); 

 окремі ключові заінтересовані сторони так і не розробили 

внутрішньовідомчі плани заходів відповідного спрямування (спільні 

представницькі органи соціальних партнерів національного рівня, Національна 

академія наук України, Національна академія педагогічних наук України та 

інші); 

 зберігається незначний рівень фінансової підтримки відповідних 

заходів та завдань Плану з боку держави, роботодавців, міжнародних партнерів 

та донорів. Останні на сьогодні «перекриваються» консультативно-експертною 

та інформаційною допомогою ЄФО та окремими заходами інших міжнародних 

партнерів в Україні. Важливо, що починаючи з 1 січня 2020 року в Україні 
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починає безпосередньо реалізовуватися Проект між Україною та Європейським 

Союзом «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України»;  

 перевантаження працівників ЦОВВ та інших заінтересованих сторін, 

відповідальних за виконання заходів і завдань Плану, іншою плинною та 

оперативною роботою, мала їх чисельність та низький рівень мотивації. 

Додатковим чинником недостатньої роботи ЦОВВ за відповідним 

спрямуванням виступають інституціональні та функціональні зміни, 

спричинені їх оптимізацією. Це, перш за все, стосується передаванням 

профільних питань від Мінсоцполітики України до Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

Та мабуть, одним із головних чинників недостатньої ефективності 

виконання заходів Плану залишається досить низький рівень мотивації у 

ключових стейкґолдерів до залучення до цих процесів власних фінансових, 

кадрових, інтелектуальних та інших ресурсів чи їх відсутність у ЦОВВ. 
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4. Пропозиції щодо активізації виконання заходів та завдань Плану 

 

Міжвідомчій робочій групі, НАК, ключовим відповідальним виконавцям 

заходів і завдань Плану, іншим заінтересованим сторонам для підвищення 

ефективності і результативності своє діяльності пропонується у подальшому: 

 максимально сприяти становленню (формуванню) та забезпеченню 

повноцінної діяльності Національного агентства кваліфікацій, розроблення та 

запровадження на практиці у І півріччі 2020 року Національного реєстру 

кваліфікацій та  сайту НАК; 

 МОН України зініціювати перед КМУ питання щодо внесення змін та 

доповнень до Постанови КМУ від 21 червня 2017 року за № 440 « Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1225 

“Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та 

впровадження Національної рамки кваліфікацій”, які пояснюються такими 

останніми подіями: 

- створення та повноцінне функціонування Національного агентства 

кваліфікацій, як постійно діючого колегіального органу, уповноваженого на 

реалізацію державної політики у сфері кваліфікацій; 

- передавання частини функціональних повноважень, перш за все, 

пов’язаних зі сферою регулювання професійних кваліфікацій від Міністерства 

соціальної політики України до Міністерства  розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України (постанова КМУ від 11 вересня 2019 р. № 838 

«Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства»); 

- зміна керівників ЦОВВ та їх заступників, які входили до складу 

Міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження 

Національної рамки кваліфікацій; 

 розглянути на першому засіданні оновленої МРГ та подати до КМУ 

на затвердження проект оновленого Плану заходів із впровадження 

Національних системи та рамки кваліфікацій на період до 2025 року (на заміну 
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Плану заходів із впровадження національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 

роки, затвердженого розпорядженням КМУ від 14 грудня 2016 року за № 1077-

р) у зв’язку зі змінами в законодавстві, створенням НАК тощо; 

 скоординувати свою діяльність з відповідальними міжнародними та 

зарубіжними інституціями, МОН України за питаннями, пов’язаними з 

модернізацією вітчизняної системи П(ПТ)О в рамках реалізації Проекту між 

Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі навички для сучасної 

України»;  

 сприяти відповідальним та заінтересованим сторонам у прискоренні 

роботи щодо створення в країні нових інституціональних утворень – 

кваліфікаційних центрів, галузевих (професійних) рад з розвитку кваліфікацій, 

мережі установ із розроблення професійних стандартів та стандартів 

оцінювання результатів навчання, навчання їх розробників та оцінювачів 

професійних кваліфікацій тощо; 

 створити (оновити де вони є) інформаційні портали із широкого 

спектру питань відповідного спрямування; 

 сформувати (за наявності ресурсів) структурні підрозділи з реалізації 

основних норм та положень НСК; 

 прийняти) внутрішньогалузеві плани реалізації заходів і завдань 

нового Плану; 

 ЦОВВ більш активно залучати до реалізації нового Плану профільні 

та підпорядковані їм наукові установи, наукові установи НАН України, НАПН 

України тощо, у тому числі шляхом замовлення через тендерні процедури 

виконання науково-дослідних робіт відповідного спрямування; 

 МРГ звернути увагу на дотримання організаційно-виконавських 

процедур у своїй діяльності, а саме: 

- виконувати регламент проведення засідань; 

- орієнтуватися на максимальне залучення до участі в засіданнях 

безпосередніх членів МРГ, а не їхніх довірених осіб чи представників; 
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- дотримуватися заходів та порядку денного засідань, визначених у 

новому Плані роботи МРГ; 

- розглянути питання щодо створення тимчасового чи постійного 

Секретаріату МРГ, інших утворень, як це передбачено Положенням про 

Міжвідомчу робочу групу з питань розроблення та впровадження Національної 

рамки кваліфікацій. 


