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ПЕРЕДМОВА
Радикально і швидко змінюються вимоги до професійно-кваліфікаційного складу робочої сили. В епоху географічної і професійної мобільності, а також навчання
протягом усього життя люди потребують відчутного, видимого і прозорого інструменту демонстрації придбаних ними навичок і компетенцій для тієї чи іншої роботи. Роботодавці гірничо-металургійного комплексу
України приділяють серйозну увагу питанням професійно-кваліфікаційного рівня та одні з перших почали
впроваджувати професійні стандарти на підприємствах. Разом з тим національна система кваліфікацій в
Україні постійно перебуває в стані реформування, проте цей процес важко назвати системним та завершеним. До працівників висуваються нові, досить часто
посилені вимоги, збільшуючи навантаження в трудовому процесі, проте не завжди ці вимоги супроводжуються адекватним зростанням заробітної плати та покращенням умов праці.
З метою упорядкування існуючої системи, пошуку
проблемних моментів та посилення ролі Профспілки,
підготовлено відповідні рекомендації, які складаються з
двох частин: опису існуючої Національної системи
кваліфікацій та процедури розроблення й затвердження професійних стандартів, та рекомендації щодо участі
профспілок у процесі впровадження професійних стандартів на підприємствах ГМК України.
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Про Національну систему кваліфікацій
НСК – це сукупність механізмів правового та інституційного регулювання кваліфікацій працівників з урахуванням потреб ринку праці та можливостей системи
освіти та навчання.
Через НСК ринок праці дає сигнал про свої вимоги до
людських ресурсів. У свою чергу, це орієнтир для системи освіти, яка повинна запропонувати громадянам
ефективні освітні траєкторії для забезпечення цих вимог. Таким чином, НСК є мостом, що з'єднує систему
професійної освіти і безперервного навчання з ринком праці на всіх рівнях: політичному, регіональному і
субрегіональному, рівні організацій і громадян.

освіта

Початок професійної
діяльності
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НСК

економіка

НСК виступає засобом узгодження попиту на кваліфікації з боку роботодавців (ринку праці) на основі
справжніх і перспективних вимог ринку праці, сформульованих в таких критеріях, як характер знань, умінь і
компетенцій, і пропозиції кваліфікацій (здібностей випускників) з боку системи освіти і навчання.
Незважаючи на велику кількість законопроектів покликаних врегулювати питання визначення НСК та її
структури, більшість схиляється до того, що елементами НСК є:

Національна рамка кваліфікацій
професійні стандарти
галузеві та міжгалузеві ради з питань розробки
стратегії професійних умінь, визначення професійних
стандартів та професійних кваліфікацій
спеціально уповноважений орган у сфері
регулювання кваліфікацій
кваліфікаційні центри
системи забезпечення якості
кваліфікацій
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Таким чином, НСК необхідна для формування ринку
праці, на якому цінність працівника буде визначатися
його реальною кваліфікацією, а не визнаватися «ринок
дипломів», на якому цінність працівника визначається
дипломом про завершення курсу навчання в навчальному закладі.

Про Національну рамку кваліфікацій
НРК – системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів освіти.
Кожен рівень – це завершений етап освіти, що характеризується рівнем складності освітньої програми, сукупністю компетентностей особистості, які визначені, як
правило, стандартом освіти та відповідають певному
рівню Національної рамки кваліфікацій.

Доктор філософії

Магістр

Бакалавр

Фахова
Молодший
передвища
бакалавр
освіта

Професійна освіта
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Ступінь
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Рівень
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Складник
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освіта впродовж життя

Як працювати із Класифікатором професій та
змінами до нього?
Національний класифікатор України ДК 003:2010 "Класифікатор професій" – складова частина державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та
соціальної інформації.
КП складається з вступної частини, опису розділів класифікації професій, власне класифікації професій.
Більш детально структура КП має такий вигляд:
Додаток А
Розділ 1 «Сфера застосування»
наведена інформація про обов'язковість застосування
КП підприємствами, установами та організаціями
України;
визначено роль цього документа як джерела інформаційної підтримки при вирішенні різних питань, пов'язаних з управлінням персоналом та підготовкою статистичних даних з праці;
Розділ 2 «Загальні положення»
визначено взаємозв’язок КП з ІSСО-88, деякі відмінності між цими документами;
визначені об'єкти класифікації в КП - професії, вказуються методи класифікації професій;
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Розділ 3 «Основні положення»
визначаються основні поняття КП
У цьому самому розділі зазначається, що структурно КП складається з кодів і назв класифікаційних
угруповань (розділів, підрозділів,
класів, підкласів та груп професій).
На найвищому щаблі ієрархічної
структури КП є розділи, коди яких
складаються з однієї цифри, на
найнижчому – групи, коди яких
складаються з п'яти цифр (п'ята
відокремлюється від перших чотирьох крапкою). Тобто код кожного
професійного угруповання складається з коду професійного угруповання КП, яке є на один щабель
вищим в ієрархічній структурі Класифікатора, і додаткової цифри (у
випадку груп – крапка з цифрою).

Робота - певні
завдання та обов'язки,
що виконані, виконуються чи повинні
бути виконані однією
особою. Робота є статистичною одиницею,
що класифікується
відповідно до кваліфікації, необхідної для
її виконання.
Кваліфікація - здатність виконувати завдання та обов'язки
відповідної роботи.
Кваліфікація визначається рівнем освіти
та спеціалізацією.

Професія - здатність
Кожна професійна назва роботи виконувати подібні
належить до окремого професій- роботи, які вимагають
ного угруповання, де зосередже- від особи певної
кваліфікації.

но професійні назви споріднених
робіт, а кожне таке професійне угруповання має свій
код КП, перша цифра якого є номером відповідного
розділу КП. Код кожної професійної назви роботи збігається з кодом професійного угруповання на найнижчому щаблі ієрархічної структури КП, до якого належить
ця назва роботи.

10

Слід зауважити, що розподіл за групами передбачено
не для всіх професійних назв робіт. Відповідні підкласи розподіляються на групи, коли однотипні (споріднені) професійні назви робіт, що належать до одного підкласу КП, слід виокремити залежно від передбаченого
для них більш деталізованого рівня кваліфікаційних вимог (складності робіт) або коли є необхідність показати
певну їх спеціалізацію (наприклад, наукова робота, робота в апараті місцевих органів державної влади тощо).
Розділ 4 «Описання розділів класифікації
професій»
наводяться найменування розділів класифікації професій, загальні характеристики професій, що належать
до кожного розділу, їх професійні завдання, спеціалізація на окремих типах діяльності, а також узагальнені
кваліфікаційні вимоги до них.
Розділ 5 «Класифікація професій»
у вигляді таблиці наводяться назви всіх професійних
угруповань КП та їх коди.
Додаток Б «Абетковий покажчик професійних
назв робіт»
вміщає покажчики професійних назв робіт з КП за кодами та абеткою.
Окремі професійні назви робіт у КП виписано з використанням дужок. У дужках відповідно до структури
КП можуть подаватися: складова професійної назви
роботи, вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи, загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи
тощо.
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Додаток В «Похідні слова до професій
(професійних назв робіт)»
наводяться похідні слова, за допомогою яких можна
розширювати базові професійні назви робіт із КП, а також правила та можливі випадки такого розширення
(примітки 1 та 2), коли необхідно уточнити місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності. Застосовувати
похідні слова до назв професій можна лише за умови,
що новоутворених назв посад немає в такому вигляді у
КП та вони належать до того самого розділу, підрозділу, класу, підкласу та групи (якщо така є), що й «базова»
професійна назва роботи з КП, від якої було утворено
похідну. У разі необхідності можна застосовувати і декілька похідних слів, наприклад: «перший заступник»,
«помічник заступника», «змінний гірничий» тощо.
Згідно з приміткою 2 додатка В для внутрішнього використання у відповідних випадках можна розширювати
«базові» професійні назви робіт також за допомогою
термінів і слів, які не наводяться в додатку як «похідні».

Зверніть увагу!
Не варто користуватися КП з недостовірних джерел. Найбільш надійним є
користування
за
посиланням
https://tinyurl.com/55dedfyx
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Довідник кваліфікаційних характеристик
професій працівників
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників – це систематизований за видами економічної
діяльності збірник описів професій, які наведено у КП.
Довідник містить перелік основних робіт, властивих тій
або іншій посаді, та забезпечує єдність у визначенні
кваліфікаційних вимог до певних посад. ДКХП є нормативним документом, обов'язковим при вирішенні питань управління персоналом на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та видах економічної діяльності.
ДКХП складається з випусків та розділів випусків, які
згруповано за основними видами економічної діяльності. Відповідальність за їх розроблення, ведення та
застосування несуть профільні центральні органи виконавчої влади.
ДКХП є основою для:
розроблення посадових інструкцій працівників, що
закріплюють їх обов'язки, права та відповідальність;
розроблення положень про структурні підрозділи,
що визначають їх роль та місце в системі управління підприємством, установою, організацією;
формування та регулювання ринку праці;
ведення документації про укладання трудового
договору (прийняття на роботу), професійне просування, переведення на іншу роботу, відсторонення
від роботи, припинення та розірвання трудового
договору;
присвоєння та підвищення категорій за посадою
відповідно до оволодіння особою повним обсягом
знань і робіт за результатами атестації;
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організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, які готують працівників за професіями
(кваліфікаціями) відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Професійні стандарти: про що це?
Рух до створення професійних стандартів в Україні
існує вже близько десяти років. Його започаткували
найбільш зацікавлені організації роботодавців, які відчувають критичний брак кадрів потрібної кваліфікації.
Професійний стандарт має бути свого роду орієнтиром
для навчання людини, яка прагне здобути професію.
Він також потрібний для тих, хто буде оцінювати результати навчання та присвоювати кваліфікацію. У перспективі професійні стандарти мають замінити собою
кваліфікаційні характеристики, які сьогодні є одним із
усталених видів документів для визнання та оцінювання кваліфікації працівників на робочому місці. Професійний стандарт є складним і комплексним документом,
доволі модернізованим. Разом з тим, розроблення професійного стандарту потребує чимало зусиль і поки що
не стало масовим явищем.

Почнемо з професії...
Професія – це:
вид трудової діяльності (робота), заняття, які вимагають відповідної підготовки, кваліфікації;
взаємопов'язаний набір завдань та здатностей
(компетенцій), призначених для виконання певної
роботи в організації або 13 компанії;
сукупність необхідних для виконання трудових завдань знань, умінь, навичок, системи цінностей і установок, які набуваються в процесі навчання і роботи
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у відповідній сфері трудової діяльності;
здатність виконувати завдання та обов'язки відповідної роботи.

Що ж таке професійний стандарт?
показники компетентності у певних професіях і родах занять (МОП);
документ, який встановлює визначені професійною
кваліфікацією вимоги до знань, умінь, навичок, досвіду, системи цінностей і особистих якостей (Естонія);
перелік усіх відповідностей на певну посаду (робоче місце), та перелік необхідних умінь (здатностей/
компетенцій) для досягнення поставлених завдань
та отримання визначених результатів (Німеччина);
це затверджені в установленому порядку вимоги до
компетентностей працівників, що слугують основою
для формування професійних кваліфікацій (Закон
України «Про освіту»).

В чому важливість процесу переходу до професійних
стандартів:
для працівників - можливість спланувати траєкторію навчання і кар'єри, отримати інформацію щодо
затребуваних кваліфікацій, підвищує мотивацію до
навчання новим професіям; забезпечує визнання
результатів неформального навчання; підвищує
можливість працевлаштування, кар'єрного росту та
справедливої оплати праці;
для осіб, які навчаються - розуміння перспектив
працевлаштування та кар'єрного зростання; засіб
визначення затребуваних спеціальностей; засіб комунікації зі службами зайнятості; підвищення їх мотивації до навчання;
15

для роботодавців - індикатори рівня вмінь кандидатів на робочі місця і працівників; орієнтири при зіставленні кваліфікацій; засоби виявлення нестачі в
уміннях і потреб у навчанні (формальному і неформальному, включаючи навчання на робочому місці);
індикатори якості кваліфікацій і їх значимості на національному рівні;
для органів виконавчої влади, відповідальних за
розробку політики в сфері освіти і навчання - дані
для формування напрямків розвитку системи безперервної професійної освіти і навчання;
для асоціацій роботодавців та галузевих рад - способи і методи точного визначення вимог мінімальних стандартів, що відповідають потребам сфери
праці; засоби моніторингу ринку праці та узгодження системи галузевих кваліфікацій з міжнародними стандартами;
для навчальних закладів - механізм професійногромадської акредитації для забезпечення якості
освітніх програм; можливість взаємодії і комунікації
з роботодавцями та чіткого формулювання цілей
програм навчання, стажування та методів оцінки.
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Механізм взаємодії ринку праці та сфери освіти
РИНОК ПРАЦІ
Класифікація
професій

НСК

професійні
угрупування
ПС

Експерти

Сертифікація

ОС на основі ПС
Класифікація
в освіті

ОС

Атестація,
диплом

Професійна
освіта
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Структура професійного стандарту та на що
звернути увагу профспілці
Загальні відомості професійного стандарту
1.1. Основна мета професійної діяльності
Мета визначається як "вказівка напрямку, по якому треба слідувати; те,
що потрібно здійснити, чого потрібно досягти; результат, на отримання
якого зосереджені зусилля і честолюбство". Також мета діяльності визначається і як випереджаюче відображення майбутнього результату
діяльності (мета - рівень досягнень), і як фінальний результат; те, що повинна отримати людина в підсумку
діяльності (мета-результат).

Таким чином, мета професійної діяльності – це найважливіший індикатор у визначенні рівнів кваліфікації
фахівців. Якщо немає розуміння призначення і орієнтира діяльності, то не має сенсу говорити про професіоналізм.

18

1.2. Назва виду економічної діяльності.

1.3. Назва виду професійної діяльності
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1.4. Назва професії (професійна назва роботи)

1.5. Узагальнена назва професії (за потреби)

1.6. Професійна кваліфікація
Професійна кваліфікація - це:
кваліфікація, підтверджена посвідченням про її
отримання чи трудовим стажем;
набір професійних здатностей (компетенцій), суттєвих для здійснення професійної діяльності, які отримуються за допомогою засвоєння навчальних модулів або будь-яких інших видів навчання або досвіду
роботи;
повний перелік здатностей (компетенцій) для певної професії;
рівень здатності (компетенції), необхідний у відповідній сфері професійної діяльності, який визначається на підставі врегульованих вимог чи вимог, що
склалися історично або в міжнародній практиці.

1.7. Вимоги до державної сертифікації (за потреби)
1.8. Назви типових посад (за потреби)
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1.9. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Зверніть увагу!
Розробляючи професійні стандарти, потрібно користуватися
Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та відповідними випусками Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників.

1.10. Умови праці (за потреби)
Умови праці — це сукупність
чинників виробничого середовища
і трудового процесу, які впливають
на здоров'я і працездатність людини під час виконання нею трудових
обов'язків.
Під час розгляду та погодження
професійного стандарту на дану
позицію необхідно звертати особливу увагу.
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1.11. Засоби захисту (за потреби)

1.12. Умови допуску до роботи за професією (за
потреби)
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1.13. Документи, що підтверджують професійну та
освітню кваліфікації, їх віднесення до рівня НРК

Навчання та професійний розвиток (за потреби)
2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації).
2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації).
2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового
рівня освіти (назва кваліфікації).
2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового
рівня освіти (назва кваліфікації).
2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації).
Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність
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Загальні компетентності
Загальні компетентності – універсальні компетентності,
що не залежать від предметної області, але важливі для
успішної професійної та соціальної діяльності працівника в різних галузях та секторах, а також для його особистісного розвитку.

Перелік трудових функцій
Трудова дія – найпростіша
виробнича операція, яка
здійснюється
працівником
для виконання окремої трудової функції.
Трудова функція - складова
частина виду трудової діяльності, що являє собою інтегрований (відносно автономний) набір трудових дій, що
визначається технологічним
процесом та передбачає
наявність компетентностей,
необхідних для їх виконання.
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Опис трудових функцій

25

Дані щодо розроблення та затвердження
професійного стандарту
7.1. Розробник професійного стандарту
7.2. Суб’єкт перевірки професійного стандарту
7.3. Дата затвердження професійного стандарту
7.4. Дата внесення професійного стандарту до Реєстру
професійних стандартів
7.5. Рекомендована дата наступного перегляду професійного стандарту
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Як розробляти професійний стандарт?
У світовій практиці виділяються три моделі взаємодії
держави і бізнесу в процесах розробки ПС:
Модель прямого державного регулювання (Німеччина, Ірландія, Сінгапур, Південна Корея та ін.);
Модель бізнес-регулювання без участі держави
(Канада, США та ін.);
Модель спільної участі держави та бізнесу (Данія,
Нідерланди, Литва, Естонія, Туреччина, РФ та ін.).
Типовим прикладом ліберального законодавства є
Шотландська система взаємного визнання залікових
одиниць і кваліфікацій (SCQF). SCQF - це добровільна
рамка.
У країнах з потужним промисловим сектором, зокрема
в Туреччині і Україні роботодавці самі взяли на себе
ініціативу по створенню рад з питань галузевих професійних кваліфікацій. Такі ради мають міцні зв'язки з
підприємствами і компаніями, а програма реформ
спрямована на задоволення їх потреб у кваліфікаціях.
В Україні процес розроблення ПС виглядає наступним чином:
прийняття рішення про розроблення проекту
професійного стандарту, подання та реєстрація
заявки на його розроблення
Розробник приймає рішення про розроблення професійного стандарту за власною ініціативою або за
зверненням юридичних і фізичних осіб, які обґрунтували необхідність розроблення професійного стандарту.
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Рішення оформляється у вигляді заявки. У заявці зазначаються:
назва професійного стандарту;
вид економічної діяльності за КВЕД-2010 (секція,
розділ, група, клас)
код і назва професії за КП;
назва професійної(их) кваліфікації(й) (попередній
перелік);
найменування розробника проекту професійного
стандарту;
контактні дані особи, яка є відповідальною за розроблення проекту професійного стандарту;
орієнтовний строк проведення робіт із розроблення проекту професійного стандарту;
адреса веб-сайту розробника, де буде розміщено
проект професійного стандарту для проведення
публічного громадського обговорення.
Заявка подається в електронній формі (електронний
кабінет відповідної інформаційно-телекомунікаційної
системи, електронна пошта, iFrame форма тощо).
Розроблення професійного стандарту запроваджується
залежно від потреби роботодавців у кваліфікованій робочій силі, її розподілу за робочими місцями, форм
зайнятості та умов праці для окремої професії (професійної назви роботи), за якою присвоюється повна
кваліфікація, або для групи споріднених професій (професійних назв робіт) у певній сфері професійної діяльності, або для окремих (однієї чи декількох) трудових
функцій, за якими присвоюються часткові кваліфікації.
Заявка на розроблення професійного стандарту за
професією (професійною назвою роботи), яка відсутня
в КП, формується у разі неможливості віднесення виконуваних працівниками завдань та обов’язків до про-
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фесій (професійних назв робіт), передбачених КП та
одночасно подається Мінекономіки та НАК. Разом із
заявкою на розроблення професійного стандарту за
професією (професійною назвою роботи), яка відсутня
у КП, розробник готує та подає пропозиції про необхідність унесення цієї професії (професійної назви роботи)
до КП або зміни назви існуючої професії.
У разі наявності пропозицій (зауважень) до заявки,
Мінекономіки протягом п’яти робочих днів з дня надходження заявки, інформує про це НАК.
Агентство, у строк, що не перевищує 7 робочих днів з
дня отримання заявки, опрацьовує її та у разі відповідності заявки вимогам, встановленим Порядком розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів, відсутності аналогічного професійного стандарту, раніше зареєстрованої заявки на розроблення
відповідного професійного стандарту, відсутності у КП
професії (професійної назви роботи), що передбачає
виконання аналогічних завдань та обов’язків реєструє її
(присвоює реєстраційний номер) і вносить відповідну
інформацію до Реєстру кваліфікацій.
У разі невідповідності заявки встановленій формі, наявності зареєстрованої заявки на розроблення відповідного стандарту, затвердженого аналогічного професійного стандарту, наявності у КП професії (професійної
назви роботи), що передбачає виконання аналогічних
завдань та обов’язків НАК у строк, що не перевищує 7
робочих днів, з дня її отримання, повертає заявку розробнику із зазначенням підстав відмови в її реєстрації.
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формування робочої групи та підготовка проекту
професійного стандарту
Після надходження повідомлення
про реєстрацію заявки на розроблення професійного стандарту розробник створює робочу групу. У разі існування галузевої (міжгалузевої)
ради з питань розроблення професійних стандартів робоча група з
розроблення проекту професійного
стандарту формується відповідно до внутрішніх процедур такої ради.
До складу робочої групи обов’язково включаються
представники роботодавців, їх організацій та об’єднань,
профспілок, їх організацій та об’єднань. До складу групи також можуть входити за згодою інші фахівці у сфері
економічної діяльності, для якої розробляється професійний стандарт та представники закладів освіти.
проведення громадського обговорення проекту
професійного стандарту
Підготовлений робочою групою проект професійного
стандарту підлягає громадському обговоренню, яке
організовує та проводить розробник.
До такого обговорення можуть залучатися роботодавці,
їх організації та об’єднання, профспілки, їх організації та
об’єднання, професійні громадські організації та об’єднання, органи державної влади, наукові установи, галузеві (міжгалузеві) ради, інші заінтересовані суб’єкти.
Строк проведення громадського обговорення стано30

вить не менш як один місяць з дня оприлюднення
проекту професійного стандарту.
Етапами громадського обговорення є:
1) оприлюднення на офіційному веб-сайті розробника:
проекту професійного стандарту;
повідомлення про громадське обговорення, що
включає відомості про розробника та контактні дані
особи, яка є відповідальною за розроблення проекту професійного стандарту;
повідомлення про строк і форму подання пропозицій і зауважень та про строк і спосіб оприлюднення
результатів обговорення;
направлення розробником повідомлення про громадське обговорення НАКу;
2) надсилання розробником проекту професійного
стандарту заінтересованим суб’єктам;
3) опрацювання робочою групою висловлених до
проекту професійного стандарту пропозицій (зауважень);
4) узагальнення та оприлюднення результатів обговорення.
У разі потреби розробник може прийняти рішення стосовно додаткових форм громадського обговорення
(конференції, форуми, засідання за круглим столом,
зустрічі, інтернет-конференції тощо).
Робоча група аналізує отримані за результатами громадського обговорення пропозиції (зауваження) та в
разі потреби вносить зміни до проекту професійного
стандарту.
Результати розгляду отриманих пропозицій (зауважень) оформляються протоколом.
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У разі внесення суттєвих змін оновлений проект професійного стандарту оприлюднюється на офіційному
веб-сайті розробника.
проведення перевірки щодо дотримання вимог
розроблення під час підготовки проекту
професійного стандарту
Відтепер відповідно до змін, внесених до Порядку розроблення, введення в дію та затвердження професійних стандартів (постанова КМУ від 31.05.2017 № 373)
перевірку можуть проводити Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному
рівні та Національне агентство кваліфікацій.
Після завершення громадського обговорення схвалений робочою групою проект професійного стандарту
подається розробником суб’єкту перевірки.
Для проведення перевірки розробник подає підготовлений робочою групою у паперовому та електронному
вигляді:
проект професійного стандарту;
довідку про результати громадського обговорення
проекту професійного стандарту із зазначенням поданих пропозицій і зауважень та відомостей щодо їх
урахування;
пояснювальну записку про результати роботи з підготовки проекту професійного стандарту та його
обговорення, що містить інформацію щодо проведеного аналізу професійної діяльності та складу робочої групи із зазначенням найменувань організацій і посад експертів.

32

затвердження професійного стандарту
Мінекономіки у строк, що не перевищує одного місяця
затверджує професійний стандарт. Мінекономіки впродовж 5 робочих днів після затвердження професійного
стандарту передає його НАКу для реєстрації. Професійний стандарт вважається введеним в дію з моменту
внесення його до Реєстру.
У разі затвердження професійного стандарту за професією (професійною назвою робіт), що відсутня в КП,
Мінекономіки вносить назву професії (професійну назву роботи) до КП.
Професійний стандарт підлягає періодичному перегляду з урахуваннями особливостей галузі, але не менше ніж один раз на п’ять років. За шість місяців до рекомендованої дати перегляду професійного стандарту
НАК повідомляє про це розробника.
Затверджені професійні стандарти публікують на сайті Національного агентства
кваліфікацій
за
посиланням
register.nqa.gov.ua/profstandarts, а також
на офіційному веб-порталі Міністерства
економіки України за посиланням
tinyurl.com/2s6rfwf2
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Роль галузевих рад у процесі створення професійних
стандартів
Участь представників ринку праці в процесах, пов’язаних з професійною підготовкою та підвищенням кваліфікації працівників, визнається найкращим шляхом для
забезпечення потреб підприємств в кваліфікованих
кадрах та потреб осіб у професійній освіті.
Відсутність партнерства органів влади, навчальних закладів, роботодавців, професійних спілок, фахових об’єднань з метою підготовки кадрів та професійного навчання суттєво обмежує можливості працевлаштування
випускників навчальних закладів, зменшує ефективність витрат на підготовку фахівців, гальмує інноваційний розвиток економіки.
Одним з підходів до встановлення такого партнерства є
створення галузевих рад для ведення діалогу між ринком праці та системою професійної освіти. Галузеві ради мають стати платформами для співпраці роботодавців, професійних спілок, навчальних закладів, наукових
установ, органів влади з метою розроблення професійних стандартів та кваліфікацій.
Міжнародний досвід показує, що, крім розроблення
професійних стандартів та кваліфікацій, галузеві ради
зазвичай надають аналіз розвитку галузі економіки, зокрема вимоги до компетентності працівників. Також,
вони підтримують стратегію розвитку професійної освіти та підготовки шляхом надання інформації про потреби галузі зі сторони ринку праці.
На жаль, питання створення, формування складу та
функціонування професійно-галузевих рад на законодавчому рівні не врегульовано.
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В Україні діють галузеві ради у гірничо-металургійному, вугільно-промисловому, електроенергетичному,
агропромисловому комплексах, хімічній, аерокосмічній, залізничній галузях, а також в галузі машинобудування.

Рекомендації щодо участі профспілки у процесі
впровадження професійних стандартів на
підприємствах ГМК України
Впровадження професійних стандартів на підприємстві (в установі, організації) (далі – підприємство) охоплює
всі кадрові процеси, що включають:
створення професійної команди (планування, набір
і відбір, адаптація / навчання персоналу, формування системи оплати й нормування праці);
контроль результативності професійної діяльності
(атестація, оцінка персоналу);
розвиток кадрового потенціалу (переміщення, підвищення кваліфікації, навчання, стимулювання працівників, формування кадрового резерву;
кадрове діловодство;
реалізацію корпоративної соціальної політики.
Процес упровадження професійних стандартів передбачає вирішення наступних завдань:
підвищення ефективності процесів підбору та
укомплектування штату працівниками;
визначення вимог до кваліфікаційних і спеціальних
знань працівників, їх робочих завдань, обов’язків та
спеціалізації, розроблення посадових інструкцій;
планування професійного зростання працівників;
обґрунтування рішень, що ухвалюються за результатами атестації, сертифікації працівників;
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удосконалення нормування праці, тарифікації робіт, категоріювання посад і професій;
формування систем мотивації та стимулювання
персоналу тощо.

Схема кадрових процесів на підприємстві
Планування
потреби у персоналі

Набір персоналу

Кадрове
діловодство

Кадрові
процеси

Реалізація КСВ

Переміщення

Відбір персоналу

(підвищення, переведення,
звільнення тощо)

Формування
системи оплати і
нормування праці

Формування
кадрового резерву

Адаптація
персоналу

Атестація
персоналу

Навчання персоналу

Оцінка
персоналу

Формування
кадрового складу
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Контроль
результатів
професійної
діяльності
персоналу

Підвищення
кваліфікації

Розвиток трудового
потенціалу

Особливе значення має використання професійних
стандартів при:
формуванні кадрового складу (планування, набір,
відбір, адаптація / навчання працівників);
контролі результативності професійної діяльності
працівників (атестація та оцінка);
забезпеченні розвитку кадрового потенціалу (переміщення, підвищення кваліфікації, навчання працівників, формування кадрового резерву);
формуванні системи оплати і нормування праці на
підприємстві.
На даний час у національному правовому полі професійні стандарти не замінюють і не скасовують чинні кваліфікаційні характеристики професій працівників. Попри спільність завдань, що вирішуються за допомогою
професійних стандартів і кваліфікаційних характеристик (щодо визначення вимог до кваліфікаційних і спеціальних знань працівників, нормування праці, тарифікації посад і професій для організації системи оплати
праці тощо), їх слід розрізняти за змістом. Кваліфікаційні характеристики повинні бути розроблені й затверджені для всіх професій, що є в економіці України, причому для кожної професії окремо. Натомість, розроблення професійних стандартів здійснюється залежно
від потреби роботодавців у кваліфікованій робочій силі, її розподілу за робочими місцями (посадами, професіями), форм зайнятості та умов праці як для окремої
професії, так і для групи споріднених професій у певній
сфері професійної діяльності, або для окремих трудових функцій, за якими присвоюються часткові кваліфікації. Як професійні стандарти, так і довідники кваліфікаційних характеристик професій працівників, розроблені та затверджені в установленому законодавством порядку, є нормативними документами, поряд із
нормами Кодексу законів про працю й інших нормативно-правових актів України у сфері праці.
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Етапи упровадження професійних стандартів на
підприємстві
Формування робочої групи з упровадження
професійних стандартів
Етап передбачає визначення її складу і повноважень
членів, інформування їх про мету, завдання та перспективи упровадження професійних стандартів.
До складу робочої групи повинні входити:
представники структурних підрозділів з управління
персоналом, кадрів, завданням яких буде актуалізація кадрової та нормативно правової документації за
всіма кадровими процесами, відповідно до напрямків їхньої діяльності;
представник юридичного відділу для вирішення
правових питань взаємодії роботодавця з інспекцією праці, питань прав суб'єктів трудових відносин
та ін.;
представник відділу праці та заробітної плати,
основним завданням якого буде встановлення відповідності системи оплати праці та рівнів кваліфікації, а також моніторинг змін законодавства за цим
напрямом;
представник профспілки для захисту прав працівників і врегулювання можливих трудових конфліктів
між працівниками та роботодавцем;
керівники (представники) виробничих (структурних)
підрозділів, завданням яких буде аналіз виробничих
процесів підприємства та порівняння трудового
функціоналу з переліком трудових функцій, визначених у професійних стандартах;
носіїв кваліфікацій, описаних в професійних стандартах, які володіють необхідними компетенціями
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для формування експертної думки про доцільність і
способи упровадження вимог професійного стандарту до кадрових процесів.
Склад робочої групи та її голова визначається і затверджується наказом керівника підприємства. На цьому
етапі розробляється також Положення про робочу групу. Всі члени робочої групи мають бути ознайомлені з
цими документами під підпис. Засідання робочої групи
з упровадження професійних стандартів оформлюються протоколами.
На початку роботи варто провести організаційну нараду з членами робочої групи, де обговорити:
сучасний стан і перспективи розвитку Національної
системи кваліфікацій;
цілі процесу впровадження професійних стандартів і персональні завдання учасників робочої групи;
перспективи майбутніх перетворень, можливості та
ризики впровадження професійних стандартів;

ПРОФСПІЛЦІ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
Контролювати процес формування робочої групи з
упровадження професійних стандартів на підприємстві для забезпечення включення до її складу
представника профспілки.
Навчання членів робочої групи з питань
упровадження професійних стандартів

Для забезпечення якісної реалізації власних повноважень членами робочої групи варто провести їх навчання з питань структури і призначення професійного
стандарту, правових аспектів впровадження професійних стандартів тощо. Воно може бути організовано із
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залученням як зовнішніх експертів (представників Національного агентства кваліфікацій, Галузевої ради з
розробки професійних стандартів і стратегії розвитку
професійних кваліфікацій у гірничо-металургійному
комплексі України, НДІ праці і зайнятості населення
МОН і НАН України та ін.), які здійснюють аналіз / оцінку впровадження професійних стандартів, так і внутрішніх, власних експертів (за їх наявності). Таке навчання може бути систематичним і передбачати розробку програми внутрішніх семінарів для обміну практичним досвідом між структурними підрозділами або навіть окремими підприємствами, обговорення питань,
пов’язаних з появою нових та/або зміною затверджених
професійних стандартів.
ПРОФСПІЛЦІ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
Ініціювати проведення навчання членів робочої
групи з упровадження професійних стандартів на
підприємстві.
Розробка та затвердження плану заходів з
упровадження професійних стандартів
Даний етап передбачає:
проведення аудиту кадрової документації та оцінки
кваліфікації працівників підприємства на предмет
відповідності вимогам професійних стандартів;
упровадження професійних стандартів у кадрові
процеси та управління персоналом підприємства.
З моменту затвердження керівником підприємства,
план заходів з упровадження професійних стандартів
стає локальним нормативним актом. Він має містити
опис ключових заходів, передбачуваних результатів,
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термінів та критеріїв реалізації й відповідальних осіб за
кожним пунктом, а також може передбачати етапи
впровадження професійних стандартів.

План заходів з упровадження професійних стандартів
має передбачати реалізацію заходів за наступними
напрямами:
аналіз змісту професійних стандартів, визначення
переліку професійних стандартів, що відповідають
видам професійної діяльності та посадам (професіям) штатного розпису підприємства, погодження
та затвердження переліку професійних стандартів
для впровадження на підприємстві;
порівняння найменувань посад (професій) штатного
розпису підприємства та назв посад (професій), визначених професійними стандартами, формування
переліку посад (професій), назви яких мають бути
змінені;
встановлення відповідності переліку функцій у трудових договорах і посадових інструкціях працівників
трудовим функціям, визначеним професійними
стандартами;
встановлення відповідності кадрової документації
підприємства кваліфікаційним вимогам професійних стандартів;
аналіз локальних нормативних актів та кадрової документації, формування переліку документів, що
потребують змін або розробки в зв’язку з кваліфікаційними вимогами професійних стандартів, які
впроваджуються на підприємстві;
встановлення відповідності кваліфікації працівників та кадрової документації кваліфікаційним вимо41

гам професійних стандартів у частині вимог до освіти і досвіду практичної роботи, знань і вмінь, дотримання особливих умов допуску до роботи, формування індивідуальних планів (програм) навчання й
підвищення кваліфікації працівників та загального
плану навчання;
перевірка системи оплати праці на відповідність
вимогам професійних стандартів у частині встановлених рівнів кваліфікації.
При реалізації планових заходів позитивним може стати обмін досвідом між підрозділами організації, що паралельно здійснюють впровадження професійних стандартів.
Здійснення планових заходів з упровадження на підприємстві професійних стандартів повинно супроводжуватися документуванням прийнятих рішень: проміжними звітами, планами (навчання/перенавчання
працівників, зміни кадрової документації, реорганізації
структурних підрозділів та ін.), формулюванням висновків і рекомендацій робочої групи для прийняття керівництвом підприємства управлінських рішень з метою усунення виявлених невідповідностей. Важливість
документування висновків і рішень робочої групи полягає в тому, що в ситуації нормативної невизначеності
саме задокументовані рішення можуть бути нормативною підставою для подальших дій керівництва
підприємства, пов’язаних з регулюванням трудових відносин, оскільки аудит кадрової документації та оцінка
кваліфікацій працівників супроводжуються організаційними змінами, ротацією персоналу, пошуком варіантів
підвищення кваліфікації для тих працівників, які не відповідають вимогам професійних стандартів тощо.
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ПРОФСПІЛЦІ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
До затвердження плану заходів з упровадження на
підприємстві професійних стандартів перевірити
наявність у ньому заходів з аудиту кадрової документації, оцінки кваліфікації працівників підприємства
щодо відповідності вимогам професійних стандартів
та впровадження професійних стандартів у кадрові
процеси підприємства за всіма напрямами упровадження професійних стандартів, а також передбачуваних результатів, термінів та критеріїв реалізації й відповідальних осіб за кожним пунктом плану
Реалізація плану заходів з упровадження
професійних стандартів на підприємстві
4.1. Визначення переліку професійних стандартів для
впровадження на підприємстві здійснюється на основі
аналізу реєстра затверджених професійних стандартів
(на сайті Національного агентства кваліфікацій) і визначення тих професійних стандартів, що містять опис
трудових функцій (конкретної, визначеної в трудовому
договорі роботи, з урахуванням спеціальності, кваліфікації, спеціалізації та посади працівника), які реалізуються працівниками у виробничих (бізнес) процесах підприємства. При цьому вибір професійних стандартів
для впровадження на підприємстві має бути орієнтований не на назви професійних стандартів та/або посад
(професій), а на зміст трудової діяльності, описаний у
професійних стандартах.
Для правильного співвіднесення посади (професії) з
професійним стандартом, необхідно порівняти мету роботи за посадою (професією) (для чого вона існує на
підприємстві) з метою виду професійної діяльності, зазначеною на початку кожного професійного стандарту.
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Якщо вказані цілі співпадають, то професійний стандарт можна застосовувати до посади (професії). При
цьому також необхідно орієнтуватися на зміст розділу І
«Загальні відомості професійного стандарту», в якому
визначені назви виду економічної діяльності, професійної діяльності, професії (професійної назви роботи)
тощо.
Ключовим принципом упровадження професійних
стандартів має бути їх адаптація до реального функціоналу за посадою (професією), що може міститися одразу в кількох професійних стандартах або лише в частині
одного з них. Тому слід орієнтуватися саме на функціональне наповнення посади (професії), тобто шукати
професійний стандарт під реальний функціонал, а не
намагатися надати функції професійного стандарту
працівнику.
Цей етап завершується підготовкою та виданням наказу про впровадження професійних стандартів на підприємстві. Розроблений та узгоджений членами робочої групи перелік професійних стандартів для впровадження на підприємстві рекомендовано затвердити
керівником підприємства.
ПРОФСПІЛЦІ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
Під час формування переліків професійних стандартів для впровадження на підприємстві контролювати
дотримання принципів орієнтації на зміст трудової
діяльності, описаний у професійних стандартах, адаптаціі до реального функціоналу за посадою (професією), а також коректність співвіднесення посад (професій) з професійними стандартами.
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4.2. Наступним кроком є порівняння посад (професій) штатного
розпису з посадами, визначеними
професійними стандартами та визначення, до яких (однієї або кількох) трудових функцій відноситься
кожна посада (професія).
В разі виявлення розбіжностей щодо найменувань посад (професій) у штатному розписі підприємства та професійних стандартах, рекомендовано скласти порівняльну таблицю, де зазначити можливі необхідні зміни.
Чинне законодавство не передбачає обов’язкового
приведення найменування посад (професій) в штатному розписі, трудовому договорі, посадовій інструкції та
інших кадрових документах у відповідність з визначеними у професійних стандартах. Однак при цьому слід
пам’ятати про наявні обмеження щодо назви посад
(професій).

Згідно з Інструкцією пpо порядок ведення трудових
книжок працівників (наказ Мінпраці України, Мін’юсту
України, Мінсоцзахисту України від 29.07.93 N58), записи пpо найменування роботи, професії aбо посади, нa
яку прийнятий працівник, виконуються відповідно дo
найменування професій і посад, зaзначених у КП. Тому
використання найменувань посад, нe передбачених
КП, матиме наслідком втрату працівниками права на
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одержання пенсії зa віком на пільгових умовах зa роботу в шкідливих, нeбезпечних умовах.
Завершенням цього етапу може бути підготовка та видання наказу про перейменування посад (професій) та
внесення змін до штатного розпису підприємства.
ПРОФСПІЛЦІ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
У разі підготовки проєкту наказу про перейменування посад (професій) та внесення змін до штатного
розпису підприємства, контролювати відповідність
назв посад (професій), зайнятість на яких дає працівникам право на одержання пенсії зa віком на пільгових умовах зa роботу в шкідливих, нeбезпечних
умовах, назвам посад (професій), визначених у КП.
4.3. Порівняння трудових функцій за кожною посадою
(професією), визначених у посадових інструкціях і професійних стандартах вимагає проведення аудиту всіх
посадових інструкцій, кадрових та інших документів у
яких прописаний функціонал за кожною посадою (професією), щодо яких впроваджуються професійні стандарти. До цієї роботи дуже важливо залучити фахівців
структурних і виробничих підрозділів.
Необхідно порівняти чинні функціональні вимоги, визначені у посадовій інструкції, з функціоналом, який
описує відповідний професійний стандарт. Аналіз відповідності має здійснюватися виходячи з реального
функціоналу за посадою (професією). Не потрібно намагатися надати працівникові трудові функції, закріплені в професійних стандартах, якщо він їх не виконує.
Головною складністю цього етапу може стати нечіткість,
невизначеність наявного функціоналу працівника. В
цьому випадку, спільно з фахівцями кадрових служб,
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необхідно провести роботу щодо структурування професійної діяльності, визначення трудових функцій працівника.
Реальний функціонал працівника може відноситися
одночасно до кількох трудових функцій професійного
стандарту. Також можливі випадки, коли працівник виконує трудові функції, що належать одразу кільком професійним стандартам.
При виявленні функції працівника, що не відповідає
його основному виду діяльності, може бути прийнято
рішення щодо:
вилучення непрофільної функції з посадової інструкції;
передачі трудової функції іншому працівнику;
оформлення суміщення, розширення зони обслуговування.
За результатами проведеного аналізу доцільно скласти
порівняльну таблицю.

Результатом цього етапу буде перелік трудових функцій за посадами (професіями) та їх співвіднесення з
трудовими функціями професійних стандартів.
ПРОФСПІЛЦІ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
За результатами порівняльного аналізу проконтролювати оформлення суміщення, розширення зони
обслуговування для працівників, які виконують трудові функції, що відносяться до кількох професійних
стандартів.
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4.4. Встановлення відповідності кадрової документації
підприємства кваліфікаційним вимогам професійних
стандартів (щодо освіти і досвіду роботи, знань та вмінь
і особливих умов допуску до роботи).
На цьому етапі необхідно проаналізувати кваліфікаційні вимоги, закріплені в професійних стандартах і порівняти їх з аналогічними вимогами, що містяться у посадових інструкціях. Якщо посадовою інструкцією передбачено виконання роботи одразу за кількома трудовими функціями, то вимоги підсумовуються і узагальнюються за принципом найбільшого. Тобто в разі, якщо
трудові функції визначають різні вимоги до рівня освіти, то базовими вимогами буде більш високий рівень
освіти. Цей же принцип діє відносно рівнів кваліфікації.
Якщо трудовий функціонал охоплює кілька рівнів кваліфікації, то до уваги береться найвищий. Якщо в кадрових документах вказані вимоги є меншими, необхідно
прийняти рішення про внесення відповідних змін згідно з вимогами професійного стандарту.
ПРОФСПІЛЦІ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
Контролювати процес прийняття рішень про внесення змін до посадових інструкцій для приведення їх у
відповідність з вимогами щодо рівня освіти і кваліфікації, визначених у професійних стандартах, що впроваджуються на підприємстві для запобігання необґрунтованого завищення вимог до працівників.
4.5. Зміна найменувань посад (професій), трудового
функціоналу та кваліфікаційних вимог в обов’язковому
порядку вимагає внесення змін до кадрових документів - штатного розпису, трудових договорів, посадових
інструкцій, трудових книжок, особових карток працівників (форма П-2) (наказ Держкомстату України та
Міноборони України від 25.12.2009 N495/656), а також
локальних нормативних актів про оплату праці, оцінку
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персоналу, навчання тощо.
На даному етапі необхідно сформувати перелік локальних нормативних актів та інших документів підприємства, що використовуються при організації навчання,
атестації, сертифікації й інших формах оцінки кваліфікації працівників, розробці посадових інструкцій, тарифікації робіт і присвоєнні тарифних розрядів, встановленні систем оплати праці, та підлягають зміні у зв’язку із впровадженням професійних стандартів. Рекомендовано вносити зміни до кадрової документації та локальних нормативних актів за результатами комплексної аналітики з огляду на те, що кожен з етапів може вимагати внесення змін до одних і тих самих документів.
В разі зміни найменувань посади (професії), а також коригування функціональних обов’язків, необхідно внести відповідні зміни до штатного розпису, трудового договору, особової картки працівника, посадової інструкції та ін. локальних нормативних актів. У такому разі
працівники кадрової служби зобов’язані повідомити
персонал про зміну істотних умов праці. При цьому
спеціальність, кваліфікація або посада працівника може
зберегтися (ч. 3 ст. 32 КЗпП). Слід пам’ятати, що до істотних умов праці належать: система і розмір оплати праці,
пільги, режим праці, встановлення або відміна неповного робочого часу, поєднання професій, зміна розрядів і найменувань посад тощо. Про зміну істотних умов
праці працівників попереджають не пізніше ніж за два
місяці.
Якщо колишні істотні умови праці зберегти неможливо,
а працівник не погоджується продовжувати роботу в
нових умовах, то трудовий договір припиняється згідно
з п. 6 ст. 36 КЗпП (відмова працівника від продовження
роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці).
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Важливо пам’ятати, що працівникам, які підлягають
скороченню у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, одночасно з попередженням про звільнення (за 2 місяці) роботодавець повинен запропонувати іншу роботу на тому ж самому підприємстві, в
установі, організації (ст. 49-2 КЗпП). При цьому існують
категорії працівників, у яких є переважне право залишитися на роботі (ст. 42 КЗпП України та ін. нормативно-правові акти). Також є працівники, яких не можна
звільняти за скороченням штату (ч. 3 ст. 40, ст. 184 і
186-1, ст. 198 КЗпП). Таким працівникам може бути запропонована, зокрема, нижчеоплачувана вакантна по50

сада, яку вони можуть обіймати з урахуванням їх кваліфікації, професійних навичок і стану здоров’я.
ПРОФСПІЛЦІ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
Контролювати процес внесення змін до кадрової документації (штатного розпису, трудових договорів,
посадових інструкцій та ін.) і локальних нормативних
актів (з оцінки кваліфікації працівників, тарифікації
робіт і присвоєнні тарифних розрядів, встановлення
систем оплати праці тощо), а також дотримання трудових прав працівників при зміні істотних умов праці.
4.6. Наступним етапом є оцінка відповідності кваліфікації працівників кваліфікаційним вимогам професійних
стандартів, що здійснюється за критеріями освіти і досвіду роботи, знань та вмінь, особливих умов допуску до
роботи.

На цьому етапі може виникати ситуація, коли працівник
цілком задовольняє вимоги роботодавця за кваліфікацією та досвідом, але при цьому не відповідає вимогам
впроваджуваних професійних стандартів за рівнем
освіти. У випадку виявленої невідповідності працівника
займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, трудовий договір, укладений на
невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані за ініціативою роботодавця (п. 2 ст. 40 КЗпП).
Звільнення з вищезгаданих підстав допускається, якщо
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неможливо перевести працівника, за його згодою, на
іншу роботу.
Важливо пам’ятати, що переведення на іншу роботу передбачає зміну трудової функції працівника (його професії, спеціальності, кваліфікації, посади, прописаної в
трудовому договорі). Відтак, не вважаються переведенням працівника на іншу посаду випадки, коли трудові
функції працівника залишаються без змін, а саме:
переміщення працівника в межах спеціальності, кваліфікації або посади, обумовленої трудовим договором (ч. 2 ст. 32 КЗпП), коли посада, коло обов’язків,
режим роботи і розмір заробітної плати у працівника не змінюються - допускається без згоди працівника і строку попередження про переміщення, при
цьому робота, на яку переміщується працівник, не
має бути йому протипоказаною за станом здоров’я;
зміна істотних умов праці (особливості викладені в
пункті 4.5);
суміщення професій (посад) та виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника - є додатковим
навантаженням і вимагає згоди працівника, при
цьому роботодавець може доручити працівникові
виконання іншої роботи, не обумовленої трудовим
договором, але не має права вимагати її виконання
від працівника (ст. 31 КЗпП).
Переведення на іншу роботу допускається тільки за згодою працівника. Роботодавець має право перевести
працівника на іншу роботу без його згоди тільки на
строк до 1 місяця і лише у випадках, перерахованих у
ст.33 КЗпП (для запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а
також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя або нормальні умови життя людей).
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У загальному випадку (частина 1 ст. 32 КЗпП) працівник
може бути переведений на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за ініціативою роботодавця (на постійній
або тимчасовій основі). При цьому від роботодавця не
вимагається попередження працівника за 2 місяці, але
мають бути дотримані такі умови:
працівник повинен відповідати означеній роботі за
своєю професійною підготовкою, рівнем кваліфікації;
робота за посадою (професією), на яку переводиться працівник, не має бути протипоказана йому за
станом здоров’я.
Розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктом 2 ст. 40 КЗпП може бути проведено лише
за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник (ст. 43 КЗпП).
Згідно зі ст. 49-2 КЗпП, про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше, ніж за
два місяці. При вивільненні працівників у випадках
змін в організації виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене
законодавством (ст. 42 КЗпП).
Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку
із змінами в організації виробництва і праці роботодавець пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації (крім випадків,
передбачених КЗпП). При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації працівник, на власний розсуд, звертається за допомогою до
державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно.
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Професійний стандарт дає можливість виявити брак
професійних знань і умінь працівника за конкретними
трудовими функціям, а відтак визначити тематику його
навчання та істотно знизити відповідні витрати роботодавця. Інформація про потребу в професійній освіті,
професійному навчанні та/або додатковій професійній
освіті працівників, отримана в результаті реалізації даного етапу, має стати основою для складання індивідуальних планів (програм) навчання і підвищення кваліфікації працівників та/або загального плану навчання
для працівників структурних підрозділів підприємства.

ПРОФСПІЛЦІ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
Не допускати порушення трудового законодавства і
прав працівника у випадку виявлення його невідповідності займаній посаді або виконуваній роботі
внаслідок недостатньої кваліфікації, зокрема при переведенні на іншу постійну нижчеоплачувану роботу
чи розірванні трудового договору за ініціативою роботодавця. Ініціювати розроблення планів (програм)
навчання й підвищення кваліфікації працівників.
4.7. Перевірка системи оплати праці на відповідність
рівням кваліфікації професійних стандартів. Важливо
пам’ятати, що згідно зі ст. 96 КЗпП України, професійні
стандарти (кваліфікаційні характеристики), визначені
як обов’язковий елемент лише для тарифної системи
оплати праці, а встановлена законодавцем формула
дозволяє використовувати як один, так і інший інстру54

менти у тарифній системі оплати праці.
Нагадаємо, що ДКХП — це систематизований за видами
економічної діяльності збірник описів професій, які наведено у Класифікаторі професій. Він визначає перелік
основних робіт, властивих тій або іншій посаді, та забезпечує єдність у визначенні кваліфікаційних вимог щодо
певних посад. Зараз Довідник є нормативним документом, обов’язковим з питань управління персоналом на
підприємствах, в установах і організаціях усіх форм
власності та видів економічної діяльності.
ДКХП також застосовується разом зі схемами посадових окладів, коефіцієнтами тощо, які утворюють тарифну систему оплати праці.
Складність робіт, для яких встановлюються нормами з
праці, визначається на основі їх тарифікації. Порядок тарифікації робіт і нових професій, методи оцінки складності робіт, приклади розроблення типових кваліфікаційних характеристик, посадових і робочих інструкцій викладені у Методичних рекомендаціях щодо формування кваліфікаційних характеристик професій праців-иків (наказ Мінсоцполітики та МОН від 16.12.2011
№ 547/1438). Тарифікація робіт визначає тарифні розряди (категорії) працівників, необхідні для виконання
робіт і здійснюється з урахуванням галузевих випусків
ДКХП та проводиться для технічного обґрунтування
встановленої на підприємстві системи оплати праці.
Професійні назви робіт, їх коди, розділи класифікації
професій, кваліфікаційні угрупування визначаються
відповідно до КП. Процедура погодження та затвердження галузевих випусків ДКХП визначена Порядком
розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик (затверджений наказом Мінсоцполітики від
31.05.2017 №918). Складність робіт у нормативних мате-
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ріалах з праці визначає кваліфікаційні вимоги у галузевих випусках Довідника, якими встановлені мінімальні
вимоги при прийомі на роботу, а також при підвищенні
розряду (категорії) відповідно до рівня освіти, стажу роботи та набутих компетенцій.
Ст. 96 КЗпП і ст. 6 Закону України «Про оплату праці»
визначають, що:
віднесення виконуваних робіт до певних тарифних
розрядів і присвоєння кваліфікаційних розрядів
робітникам проводиться роботодавцем згідно з
професійними стандартами (кваліфікаційними характеристиками) за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником);
вимоги до кваліфікаційних та спеціальних знань
працівників, їх завдання, обов’язки та спеціалізація
визначаються професійними стандартами або кваліфікаційними характеристиками професій працівників.
Слід мати на увазі, що в перспективі професійні стандарти можуть замінити собою кваліфікаційні характеристики, які сьогодні є одним із усталених видів документів для визнання та оцінювання кваліфікації працівників на робочому місці. На даний час у першому
читанні прийнятий проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
функціонування національної системи кваліфікацій»
(реєстр. № 4147 від 23.09.2020). У разі прийняття цього
законопроекту, до ст. 96 КЗпП та ст. 6 Закону України
«Про оплату праці», пропонується внести зміни, згідно з
якими кваліфікаційні характеристики застосовуватимуться у тарифній системі оплати праці, для визначення
вимог до кваліфікаційних та спеціальних знань працівників, їх завдань, обов’язків та спеціалізації, а також від-
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несення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам лише у випадках відсутності професійних стандартів.
В умовах, коли професійні стандарти не охоплюють всі
види діяльності, підприємству складно переходити на
них частково, тому що одночасно з впровадженням
професійних стандартів потрібно міняти регламентацію праці, зокрема, створювати нову систему оплати
праці та розраховувати нові норми праці. Саме тому
приведення системи оплати праці у відповідність з рівнями кваліфікації професійних стандартів зараз є найбільш складним завданням, оскільки чітких алгоритмів,
правил, методичних і нормативних засад цього процесу поки не розроблено. З огляду на це, роботодавцю
рекомендовано провести загальний аналіз системи
оплати праці для запобігання дискримінації працівників з однаковим рівнем кваліфікації.
Розрахунок норм праці зазвичай відбувається в єдиному циклі з автоматизованим проектуванням технологічних процесів. Однак, під час впровадження професійних стандартів можуть виникати ситуації, коли один
працівник виконує види діяльності, що відносяться до
різних професійних стандартів, що призводить до
необхідності перебудови технологічних ланцюжків, пов’язаної з перерозподілом зон відповідальності. Така
ситуація передбачає зміну всіх бізнес-процесів, що
вкрай витратно і технічно складно.
Робота з введення на підприємстві нових норм праці,
зокрема змінених та переглянутих, здійснюється з дотриманням трудового законодавства. Згідно з ст. 86
КЗпП, запровадження, заміна і перегляд норм праці
провадиться роботодавцем за погодженням з вибор-
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ним органом первинної профспілкової організації
(профспілковим представником). Роботодавець також
повинен роз'яснити працівникам причини перегляду та
умови застосування нових норм праці. Про запровадження нових і зміну чинних норм праці роботодавець
повідомляє працівників не пізніш як за один місяць до
запровадження.

ПРОФСПІЛЦІ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
Контролювати роботу з перевірки систем оплати
праці на відповідність вимогам професійних стандартів для запобігання дискримінації працівників з
однаковим рівнем кваліфікації, дотримання норм
трудового законодавства щодо погодження роботодавцем з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) віднесення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам, заходів із запровадження, заміни і перегляду
норм праці на підприємстві.
Підбиття підсумків діяльності робочої групи
Результатами реалізації плану заходів із запровадження на підприємстві професійних стандартів мають
бути:
відповідність найменувань посад і вимог до кваліфікації в кадрових документах вимогам професійних
стандартів;
відсутність в локальних нормативних актах суперечностей в частині вимог до кваліфікації і положень
трудового законодавства щодо застосування професійного стандарту;
використання в кадрових процесах і процедурах
інструментарію, розробленого на основі професійних стандартів;
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приведення структури зайнятості на підприємстві у
відповідність з реальною кваліфікацією працівників;
розробка планів індивідуального розвитку, навчання для працівників, які не відповідають кваліфікаційним вимогам професійного стандарту.
Також зазначений етап має включати підготовку звіту
про результати проведених заходів та подання його керівнику підприємства на затвердження.
ПРОФСПІЛЦІ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
Брати участь у роботі з підготовки звіту робочої групи про результати реалізації плану заходів з упровадження на підприємстві професійних стандартів. У
разі наявності невирішених питань і проблем, пов’язаних із впровадженням професійних стандартів,
сформулювати пропозиції профспілки до керівництва підприємства щодо шляхів їх врегулювання.
Моніторинг актуального стану і перспектив
розвитку НСК
Цей завершальний етап має стати функціональним
завданням служби управління персоналом, адже процес впровадження професійних стандартів на підприємстві характеризується систематичним оновленням
нормативно-правової бази, появою нових і актуалізацією раніше затверджених документів.
Слід мати на увазі, що згідно з пунктом 31 Порядку розроблення, введення в дію та затвердження професійних стандартів (постанова КМУ від 31.05.2017 №373), професійний стандарт підлягає періодичному перегляду з
урахуваннями особливостей галузі, але не менше ніж
один раз на п’ять років.
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ПРОФСПІЛЦІ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
Брати участь у роботі з моніторингу актуального стану професійних стандартів.
Таким чином, впровадження професійних стандартів
на підприємстві може вважатися реалізованим за виконання наступних умов:
кадрова документація в частині найменування посади, вимог до освіти і досвіду практичної роботи,
особливих умов допуску до роботи не суперечить
професійним стандартам, а в частині трудових функцій, знань і вмінь - враховує характеристики кваліфікації;
кваліфікація персоналу в частині вимог до освіти і
досвіду практичної роботи, дотримання особливих
умов допуску до роботи не суперечить професійним стандартам;
пошук, залучення, підбір і відбір персоналу здійснюються з урахуванням вимог професійних стандартів, що включені до інструментарія реалізації цих
кадрових процесів;
оцінка та атестація персоналу, заходи щодо розвитку та побудови професійної кар’єри персоналу
здійснюються з урахуванням вимог професійних
стандартів;
навчання персоналу проводиться згідно з професійними стандартами;
система оплати праці враховує рівні кваліфікації,
визначені в професійних стандартах.
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