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ВСТУП 

Серед основних проблем будівельної галузі, які останніми роками обговорюються 

експертами1, питанням зменшення тіньової зайнятості та покращення безпечної праці 

працівників, забезпеченню високого рівня їх знань та запобіганню їх відтоку за кордон 

у будівельній галузі практично не приділяється увага. 

І якщо питання зовнішньої трудової міграції, фізичної нестачі працівників експерти 

принаймні обговорюють, то такі аспекти, як належна підготовка кадрів для будівельної 

галузі, підвищення їх кваліфікаційного рівня, зменшення тіньової зайнятості у секторі з 

метою підвищення соціального захисту працівників, збереження їх здоров’я та 

продуктивної зайнятості все ще не знаходять належної експертної та аналітичної 

підтримки. 

Декілька фактів. 

У будівельній галузі тільки за офіційними даними працюють понад 400 тисяч 

працівників із середньою офіційною заробітною платою, що не перевищує 13 000 грн. 

При цьому офіційна заробітна плата суттєво різниться для бюджетної сфері (близько 

15 000 грн), та приватної сфери (близько 8000 грн). Ці дані вже свідчать про дуже 

високий відсоток незадекларованої праці в будівництві. 

Враховуючи характер роботи працівників, ступінь травматизму та його характер, значна 

кількість будівельників не зможе у необхідному обсязі скористатися послугами системи 

соціального забезпечення на випадок тимчасової втрати працездатності та від 

нещасного випадку на виробництві через вкрай занижений обсяг відповідних соціальних 

внесків. 

Загальні обсяги трудової міграції з Україні наразі невідомі, але ця цифра сягає декількох 

мільйонів осіб, з яких добра третина працює у будівельному секторі інших країн. Згідно 

даних ресурсу Peopleleak, кожну хвилину з України виїжджає дві особи (одним з 

основних факторів виїзду – трудова міграція) 2. Аналізу наслідків трудової міграції для 

будівельної сфери було присвячено певну увагу3, проте навіть у зазначених 

дослідженнях питанням кадрового потенціалу, виробничого травматизму та 

                                                           
1 https://mind.ua/openmind/20212755-za-krok-vid-prirvi-top-5-nevidkladnih-krokiv-u-poryatunku-budivelnoyi-galuzi 
https://protocol.ua/ua/budivnitstvo_2020_reformuvannya_budivelnoi_galuzi_problemi_riziki_rishennya_nnovi_zmini_
v_budivnitstvi_reorganizatsiya_sistemi_dabi_nedoliki_ta_riziki_dlya_sub_ektiv_mistobuduvannya_vprovadgennya_rees
tru_budivelnoi_diyalnosti/  
2 http://ukrainianpeopleleaks.com  
3 https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Vplyv-trudovoyi-migratsiyi-ukrayinskyh-pratsivnykiv-
na-rynky-pratsi-Ukrayiny-i-YES-na-prykladi-budivelnykiv-1.pdf  

https://mind.ua/openmind/20212755-za-krok-vid-prirvi-top-5-nevidkladnih-krokiv-u-poryatunku-budivelnoyi-galuzi
https://protocol.ua/ua/budivnitstvo_2020_reformuvannya_budivelnoi_galuzi_problemi_riziki_rishennya_nnovi_zmini_v_budivnitstvi_reorganizatsiya_sistemi_dabi_nedoliki_ta_riziki_dlya_sub_ektiv_mistobuduvannya_vprovadgennya_reestru_budivelnoi_diyalnosti/
https://protocol.ua/ua/budivnitstvo_2020_reformuvannya_budivelnoi_galuzi_problemi_riziki_rishennya_nnovi_zmini_v_budivnitstvi_reorganizatsiya_sistemi_dabi_nedoliki_ta_riziki_dlya_sub_ektiv_mistobuduvannya_vprovadgennya_reestru_budivelnoi_diyalnosti/
https://protocol.ua/ua/budivnitstvo_2020_reformuvannya_budivelnoi_galuzi_problemi_riziki_rishennya_nnovi_zmini_v_budivnitstvi_reorganizatsiya_sistemi_dabi_nedoliki_ta_riziki_dlya_sub_ektiv_mistobuduvannya_vprovadgennya_reestru_budivelnoi_diyalnosti/
http://ukrainianpeopleleaks.com/
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Vplyv-trudovoyi-migratsiyi-ukrayinskyh-pratsivnykiv-na-rynky-pratsi-Ukrayiny-i-YES-na-prykladi-budivelnykiv-1.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Vplyv-trudovoyi-migratsiyi-ukrayinskyh-pratsivnykiv-na-rynky-pratsi-Ukrayiny-i-YES-na-prykladi-budivelnykiv-1.pdf


 

4 
 

забезпеченню кваліфікаційного рівня трудових мігрантів, які повертаються з-за кордону 

в Україну не приділено відповідної уваги. 

Завдання, яке ставила перед собою команда Інституту професійних кваліфікацій, було 

торкнутися нових проблем зайнятості працівників у будівельній сфері, які, поряд з вже 

зазначеними вище і достатньо проаналізованими, дадуть можливість знайти додаткові 

інструменти для підвищення рівня легальної зайнятості будівельників України, 

зменшити рівень їх виробничого травматизму та забезпечити належний рівень 

професійного розвитку. 
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Стан виробничого травматизму у будівництві 

В Україні проблемами обліку даних з виробничого травматизму опікується Державна 

служба України з питань праці (https://dsp.gov.ua/) та Фонд соціального страхування 

(http://www.fssu.gov.ua). На жаль, вказані установи не взаємодіють одна з одною в 

питаннях ведення та узгодження баз даних щодо виробничого травматизму та їх змісту. 

За результатами аналізу Інституту професійних кваліфікацій (надалі ІПК) основними 

причинами виробничого травматизму зі смертельними наслідками в будівництві за 

2018-2020 роки є наступні: 

 асфіксія; 

 ураження електричним струмом; 

 дія предметів, що рухаються; 

 падіння, обрушення, обвалення  предметів; 

 падіння потерпілого; 

 пригоди під час руху (роботи) транспортних засобів. 

Їх динаміку можна представити наступним чином: 

 

Всі події зі смертельними наслідками можна розділити на дві великі групи:  

 причини, пов'язані з природними та технічними явищами; 

 причини, пов'язані з людським фактором. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Пригоди (події) під час руху транспортних засобів на 
будмайданчиках

Падіння потерпілого

Падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, 
грунту

Дія предметів, що рухаються, розлітаються, обертаються

Ураження електричним струмом

Асфіксія

Динаміка виробничого травматизму зі смертельними наслідками за видами подій в
будівництві за 2018-2020 роки

2020 2019 2018

https://dsp.gov.ua/
http://www.fssu.gov.ua/
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Вочевидь, більшість становлять причини, пов'язані саме з людським фактором. 

Статистика Державної служби України з питань праці розділяє нещасні випадки за 

технічними, організаційними та психофізіологічними причинами. 

 

Таке представлення знову ж таки показує, що більшість становлять причини, пов'язані 

саме з людським фактором. 

Аналізуючи інформацію щодо виробничого травматизму, слід зазначити, що переважна 

більшість нещасних випадків на виробництві пов’язані  із недостатньою або 

невідповідною кваліфікацією працівників. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Причини, пов'язані з природними та технічними явищами

Причини, пов'язані з людським фактором

Динаміка виробничого травматизму зі смертельними наслідками за загальними 
причинами подій в будівництві за 2018-2020 роки

2020 2019 2018
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ

Динаміка виробничого травматизму зі смертельними наслідками в будівництві за 
причинами у 2018-2020 роках

2020 2019 2018
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Серед причин, пов’язаних з недостатньою кваліфікацією робітників, можна, зокрема, 

виділити наступні: 

 Порушення трудової і виробничої дисципліни; 

 Порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання; 

 Невикористання вимог індивідуального захисту; 

 Порушення технологічного процесу. 

Більш повний перелік причин виробничого травматизму, пов’язаних із недостатньою 

кваліфікацією, наведено у  таблиці: 

Динаміка виробничого травматизму зі смертельними наслідками в будівництві пов'язані з недостатньою 

кваліфікацією у 2018-2020 роках 

Причини пов'язані з недостатньою кваліфікацією робітників 2018 2019 2020 

Порушення трудової і виробничої дисципліни 23 25 13 

Порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання 11 5 10 

Невикористання засобів індивідуального захисту 8 4 5 

Порушення технологічного процесу 3 5 3 

Алкогольне, наркотичне, токсикологічне отруєння 2 1 0 

Особиста необережність потерпілого 2 5 7 

Неякісне виконання будівельних робіт 1 0 1 

Виконання робіт із відключеними, несправними засобами колективного захисту 0 2 0 

Порушення правил безпеки руху на будівельному майданчику 0 2 0 

Незастосування засобів колективного захисту 0 2 0 

Із вищенаведеної таблиці можна побачити, що серед основних причин,  які призвели до 

смертельних випадків, є : 

1. Порушення трудової і виробничої дисципліни; 

2. Особиста необережність потерпілого; 

3. Порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання. 

0 10 20 30 40 50 60

Не пов'язані з кваліфікацією робітників

Пов'язані з недостатньою кваліфікацією робітників

Динаміка виробничого травматизму зі смертельними наслідками в будівництві за 
кваліфікацією у 2018-2020 роках

2020 2019 2018
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Зазначені дані свідчать, що досить значна частина причин, що призводить до 

виробничого травматизму зі смертельними наслідками лежать у площині недостатніх 

знань і навичок із безпеки праці, що насамперед повинні формуватися під час навчання 

працівників у системах формальної освіти. 

 

Визначення найбільш травмонебезпечних робітничих професій  

будівельної сфери 

У межах виконання проєкту проведено дослідження з попиту та пропозицій робочої 

сили в сфері будівництва. Аналіз спрямований на комплексне дослідження стану ринку 

праці в обраних секторах з метою уточнення обсягів і напрямів підготовки 

кваліфікованих робітників, змісту їх підготовки, а також визначення ключових професій 

сфери будівництва, які мають стати драйверами розвитку. 

Дослідження базується на комплексному аналізі відкритих даних Державної служби 

зайнятості, Пенсійного фонду України, Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти, Державної служби статистики України, Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

Для аналізу ринку праці за обраними видами економічної діяльності були використані 

дані щодо кількісного та якісного складу суб’єктів господарювання, що відносяться до  

обраних видів економічної діяльності, дані щодо кількості працюючих, їх розподілу за 

видами економічної діяльності. Також було проведено аналіз вікової структури 

0 5 10 15 20 25 30

Порушення трудової і виробничої дисципліни

Порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання

Невикористання засобів індивідуального захисту

Порушення технологічного процесу

Алкогольне, наркотичне, токсикологічне отруєння

Особиста необережність потерпілого

Неякісне виконання будівельних робіт

Виконання робіт з відключеними, несправними засобами …

Порушення правил безпеки руху на будмайданчику

Незастосування засобів колективного захисту

Динаміка виробничого травматизму з і  смертельними наслідками в  
будівництві  пов'язані  з  недостатньою кваліфікац іє ю у  2018 -2020 роках

2020 2019 2018
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працюючих, проаналізовано розмір заробітної плати працівників за обраними видами 

економічної діяльності та регіонами. 

Враховуючи обмежений обсяг Звіту, ми наводимо лише основні висновки виконаного 

аналізу.  

Класифікація видів економічної діяльності 

Відповідно до діючого державного стандарту «Класифікатор видів економічної 

діяльності ДК 009:2010»4 підприємства сфери будівництва в Україні відносяться до 

наступних видів економічної діяльності: 

Клас F: Будівництво 

Розділ 41. Будівництво будівель 

41.1 Організація будівництва будівель  

41.2 Будівництво житлових і нежитлових будівель  

Розділ 42. Будівництво споруд 

42.1 Будівництво доріг і залізниць  

42.2 Будівництво комунікацій  

42.3 Будівництво інших споруд  

Розділ 43. Спеціалізовані будівельні роботи 

43.1 Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику  

43.2 Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи  

43.3 Роботи із завершення будівництва  

43.9 Інші спеціалізовані будівельні роботи  

Розділ 42 виходить за межі інтересу проєкту і в подальшому не буде присутнім у 

дослідженні. 

Підприємства будівельної сфери 

За даними «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», кількість суб’єктів господарювання за обраними видами 

економічної діяльності (ВЕД) в Україні на кінець 2020 року становила : 

 

Код 
розділу 

Назва розділу КВЕД Підприємства ФОП Загалом 

41 Будівництво будівель 40 876 5 618 46 494 

43 Спеціалізовані будівельні роботи 15 281 14 822 30 103 

 

                                                           
4 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10
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Кількість працюючих на підприємствах обраних видів економічної діяльності 

За даними Пенсійного фонду України кількість працюючих у цих ВЕД в якості найманих 

осіб становить:  
Код 

розділу 
Назва розділу Жінки Чоловіки Працюючі % жінок % чоловіків 

41 

Будівництво будівель 38 266 155 120 193 386 19,8% 80,2% 

наймані на підприємствах 36 834 145 798 182 632 20,2% 79,8% 

наймані у фізичних осіб-підприємців 706 4 425 5 131 13,8% 86,2% 

фізичні особи-підприємці 726 4 897 5 623 12,9% 87,1% 

43 

Спеціалізовані будівельні роботи 21 826 91 829 113 655 19,2% 80,8% 

наймані на підприємствах 18 122 71 388 89 510 20,2% 79,8% 

наймані у фізичних осіб-підприємців 1 848 7 475 9 323 19,8% 80,2% 

фізичні особи-підприємці 1 856 12 966 14 822 12,5% 87,5% 

Показники середньої офіційної заробітної плати на підприємствах обраних ВЕД станом 

на 01.09.2020 року виглядають наступним чином: 

Назва розділу Бюджет Стать 
Кількість 

працюючих 
Фонд оплати 

праці (грн) 
Середня 

заробітна плата 
% СЗП 

жінки/чоловіки 

41. Будівництво 
будівель 

бюджетні 
Жінки 155 1 974 915 12 741 

86,4% 
Чоловіки 391 5 765 600 14 746 

наймані у фізичних осіб-
підприємців 

Жінки 710 3 345 392 4 712 
95,6% 

Чоловіки 4 457 21 958 428 4 927 

небюджетні  
Жінки 37 244 293 795 067 7 888 

102,0% 
Чоловіки 147 279 1 138 778 569 7 732 

43. Спеціалізовані 
будівельні роботи 

бюджетні 
Жінки 4 25 446 6 362 

65,3% 
Чоловіки 12 116 986 9 749 

наймані у фізичних осіб-
підприємців 

Жінки 1 874 8 443 716 4 506 
92,1% 

Чоловіки 7 531 36 835 934 4 891 

небюджетні  
Жінки 18 443 129 082 422 6 999 

87,8% 
Чоловіки 72 359 576 989 770 7 974 
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Наведені дані щодо рівня середньої заробітної плати у порівнянні з відносно високими 

показниками зайнятості на підприємствах обраних видів економічної діяльності ще раз  

свідчать про вкрай великий ступінь тінізації заробітних плат, оскільки її офіційні 

показники виглядають неконкурентними відносно до показника навіть мінімальної 

заробітної плати у 2020 році (5 000 грн), не кажучи вже про середню заробітну плату в 

Україні (14 179 грн станом на грудень 2020 року). 

 

Загальна оцінка обсягів незадекларованої праці в будівництві 

Державна служба статистики України за результатами обстеження робочої сили 

щорічно публікує статистичні дані щодо неформально зайнятого населення за видами 

економічної діяльності. 

Порівняння офіційних даних Пенсійного фонду України (за фактичними даними звітів 

роботодавців до Реєстру застрахованих осіб) та даних Державної служби статистики 

дало можливість побачити досить великий розрив між даними двох державних установ. 

При цьому дані Пенсійного фонду України свідчать про значно меншу кількість 

працівників, що працюють у визначених секторах. 

 

Джерело даних 
Дата 
звіту 

Код 
секції 

Назва секції Зайнятість 
Працюючі 
(тис. осіб) 

Пенсійний фонд України (за 
даними звітів роботодавців до 
Реєстру застрахованих осіб) 

2019 рік 

F Будівництво наймані на підприємствах 362,2 

F Будівництво наймані у фізичних осіб-підприємців 17,2 

F Будівництво фізичні особи-підприємці 21,8 

Загалом 401,2 
      

Держстат України (за 
результатами обстеження 
робочої сили) 

2019 рік 

F Будівництво зайняте у віці 15-75 років 699,0 

F Будівництво неформально зайняте у віці 15-75 років 17,0 

F Будівництво формально зайняте у віці 15-75 років 682,0 
      

Відмінність даних Пенсійного фонду та Держстату щодо офіційно зайнятих осіб у будівництві (тис. осіб) -280,8 

Загальна кількість неформально занятих у будівництві (тис. осіб) 297,8 

% неформально зайнятих до офіційно працевлаштованих у будівництві 74,2% 

 

Зважаючи на відсутність затвердженої методики визначення показників неформальної 

зайнятості, можна припустити, що понад 280 тисяч працівників можуть знаходитися у 

так званій «сірій» сфері зайнятості, тобто перебувають у фактичних трудових 

відносинах із легально зареєстрованими роботодавцями, проте не були офіційно 

оформленими як працівники, не отримували офіційну заробітну плату і, відповідно, не 

сплачували внесків до системи соціального страхування. Звісно, така ситуація з 

неформальною зайнятістю безумовно веде до нехтування прав робітників, порушень у 
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питаннях охорони праці та захисту навколишнього середовища, підвищення 

виробничого травматизму, та потребує прийняття негайних заходів для поліпшення 

ситуації. 

 

Попит і пропозиція на ринку праці у сфері будівництва  

В цілому слід зазначити про відносно незначні показники безробіття у будівельній сфері. 

Аналіз кількості зареєстрованих безробітних та їх працевлаштування разом із аналізом 

кількості вакансій на ринку праці з обраних видів економічної діяльності свідчить про 

середній рівень у 5-ть відсотків безробітних у сфері будівництва впродовж року: 

2020 рік 

Кількість  

вакансій 

протягом 
2020 р., 

(одиниці) 

Кількість 
укомплектованих  

вакансій за 2020 р., 

(одиниці) 

Кількість  

вакансій, 

станом на 
кінець 2020 р., 

(одиниці) 

Середній 
розмір  з/п у 

вакансіях, 

грн. 

Безробітні 

мали статус 
протягом 

2020 р., осіб 

мали статус на 
кінець 2020 р., 

осіб 

F. Будівництво 20 921 11 314 967 19 063 22 909 8 239 

41. Будівництво будівель 14 999 8 117 667 10 553 15 477 5 523 

43. Спеціалізовані будівельні 

роботи 
5 922 3 197 300 8 509 7 432 2 716 

Більшість підприємств, які відносяться до сфери будівництва, мають велику і 

різноманітну кількість професій за якими вони працевлаштовують найманих 

працівників.  

Інститут професійних кваліфікацій ще в 2018 році розробив власну методику визначення 

найбільш затребуваних професій на ринку праці, в тому числі і у певному виді 

економічної діяльності. 

Для вибраних нами видів економічної діяльності ми визначили перелік найбільш 

затребуваних та травмонебезпечних робітничих професій (у відповідності до 

Державного стандарту «Класифікатор професій ДК 003:2010»): 

№ Код Професія 

% 
жінок за 

професією 

% 
чоловіків за 
професією 

1 7214 Арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)  0,7% 99,3% 

2 7113 Каменотес (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)  0,0% 100,0% 

3 7123 Бетоняр 0,5% 99,5% 

4 7122 Муляр 5,5% 94,5% 

5 7139 Покрівельник будівельний  1,4% 98,6% 

6 7131 Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів  0,0% 100,0% 

7 7133 Штукатур 41,3% 58,7% 

8 7139 Лицювальник (будівельний) 6,7% 93,3% 

9 7124 Тесляр 1,3% 98,8% 

10 7120 Монтажник будівельний 3,2% 96,8% 

11 7233 Монтажник будівельних машин та механізмів  3,1% 96,9% 

12 7136 Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 0,0% 100,0% 
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13 7139 Монтажник світлопрозорих та вентильованих фасадів 17,7% 82,3% 

14 7214 Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій  0,3% 99,7% 

15 7215 Стропальник 6,1% 93,9% 

16 7212 Електрогазозварник 0,3% 99,7% 

17 7214 Слюсар із складання металевих конструкцій 1,4% 98,6% 

18 7241 Слюсар-електромонтажник  20,8% 79,2% 

Цей перелік більш як 90% співпадає з переліком найбільш травмонебезпечних професій 

у сфері будівництва за даними Державної служби України з питань праці, звітів з причин 

травматизму Фонду соціального страхування України та експертної думки Професійної 

спілки працівників будівництва и промисловості будівельних матеріалів України 

(https://www.fpsu.org.ua/ ). 

Більш того, за результатами експертних обговорень з керівниками Професійної спілки 

працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України, Будівельної 

палати України, провідними спеціалістами з охорони праці спеціалізованих вищих та 

професійних навчальних закладів, які здійснюють підготовку кадрів для будівельної 

галузі, ми визначили умовний «ступінь травмонебезпечності» професій (найбільша 

травмонебезпечність має ступінь 1) та розмістили професії у таблиці відповідно до цього 

ступеню. Таким чином, номер професії у переліку є одночасно її номером у рейтингу 

травмонебезпечних професій будівельної сфери. 

Дві праві колонки вказують на відсоток жінок та чоловіків, які зайняті за цією професією 

в Україні на будівництві. Вочевидь у більшості найбільш травмонебезбечних професіях 

в будівництві задіяні саме чоловіки. Цей факт безумовно потрібно враховувати під час 

підготовки за вказаними професіями. 

 

 

Оновлення змісту освіти як елемент зниження  

травмонебезпечності робітничих професій  

будівельної сфери  

Аналіз вікової структури занятих у сфері будівництва дає можливість зробити 

однозначний висновок, що свою первинну професійну підготовку працівники 

проходили ще за застарілими навчальними програмами та стандартами з охорони праці, 

які не враховували сучасні способи й засоби безпеки праці на виробництві: 

https://www.fpsu.org.ua/
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Новітні державні стандарти професійно-технічної освіти (ДСПТО) на модульно-

компетентністній основі почали з’являтися тільки у 2017 році 

(https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/derzhavni-standarti-navchalni-

plani-ta-programi ). 

Модульно-компетентнісний підхід – це комплексний підхід побудови змісту навчання з 

конкретної професії, зорієнтований на набуття необхідних знань, умінь і навичок для 

праці. 

 

Unit-підхід у визначенні змісту освіти 

Навчальний модуль – це логічно завершена складова ДСПТО, яка базується на окремій 

одиниці професійної кваліфікації (unit), містить навчальний матеріал, необхідний для 

досягнення професійних і ключових компетентностей та належить до певного рівня 

кваліфікації. Засвоєння навчального модуля може підтверджуватися відповідним 

документом (сертифікат, посвідчення, свідоцтво). 

Зазначені одиниці професійної кваліфікації (units), мають: 

• чітко називати трудову дію; 

• передбачати необхідні знання та вміння, щоб опанувати цією дією; 

• визначати критерії, за якими, незалежно від навчального закладу, можна 

перевірити наскільки особа опанувала трудову дію; 

• кількість годин навчання, необхідних для опанування відповідною дією. 
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На переконання представників Інституту, саме такий підхід має ставитись в основу 

розроблення професійних стандартів, професійних кваліфікацій та подальшого їх 

переведення в освітні стандарти і навчальні програми.  

Наявність відповідної кількості належним чином розроблених одиниць професійної 

кваліфікації  (units) дозволить з певною легкістю формувати професійні кваліфікації та 

оновлювати зміст професійної (професійно-технічної) освіти. 

 

Освітні стандарти для сфери будівництва 

Слід зазначити, що сучасні (з 2017 року) державні стандарти професійної (професійно-

технічної) освіти значно краще гармонізуються з вимогами ринку праці. Так, серед 

іншого вони характеризуються наступними спільними рисами: 

 в них відсутні типові навчальні плани і типові навчальні програми з навчальних 

предметів, виробничого навчання. Вони визначаються самостійно закладами 

професійної освіти; 

 перелік навчальних предметів визначається навчальними закладами спільно з 

роботодавцями; 

 робочі навчальні програми розробляються навчальним закладом спільно з 

підприємствами-замовниками робітничих кадрів та погоджуються з 

регіональними органами освіти; 

 навчальний матеріал поділено на модулі. 

На жаль, з більш ніж 100 державних стандартів професійної (професійно-технічної) 

освіти, затверджених станом на лютий 2021р., для сфери будівництва розроблено лише 

19, при цьому їх переважна більшість відноситься до першого року (2017) розроблення 

відповідних державних стандартів освіти: 

 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Кількість ДСПТО на модульно-

компетентністній основі 
10 2 5 1 1 

 

В Україні наразі триває активний процес оновлення змісту підготовки кваліфікованих 

працівників через розроблення професійних стандартів. Станом на грудень 2020 року 

розроблено 138 професійних стандартів5, проте в цьому переліку немає жодного   

стандарту, який би відносився до будівельної галузі. 

 

 

                                                           
5 https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-
288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv  

https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv
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Враховуючи зазначене можна зробити декілька висновків: 

По-перше, галузі будівництва бракує сучасних освітніх стандартів, що відповідають 

сучасним вимогам ринку праці, зокрема, у сфері дотримання безпеки праці та зниження 

виробничого травматизму. 

По-друге, стандарти професійної (професійно-технічної) освіти у сфері будівництва 

мають формуватися на модульно-компентнісній основі з можливістю виділення 

загальних для сфери модулів (наприклад, з дотримання безпеки праці у споріднених 

роботах), їх регулярному оновлені та зовнішній оцінці; 

По-третє, необхідно долучати профспілки до роботи з підвищення обізнаності у сфері 

дотримання безпеки праці. 

 

Підтвердження професійної кваліфікації як  

інструмент зниження тіньової зайнятості  

Як зазначалося вище, сфера будівництва характеризується значним рівнем тіньової 

зайнятості. Проте, тіньова зайнятість, крім свого прямого розуміння, має також аспект 

тіньової кваліфікації: неоформлені офіційно працівники працюють відповідно 

кваліфікацій, які вони не можуть підтвердити (що, до речі, є однією з непрямих причин 

неформальної зайнятості). Особливо така ситуація є характерною для трудових 

мігрантів, які повернулися з-за кордону після роботи на будівельних об’єктах, проте не 

в змозі офіційно підтвердити свою кваліфікацію. 

З метою протидії поширенню таких тенденцій, ще з 2013 року в Україні працює система 

підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями, 

необхідними елементами якої є: 

 наявність професійного стандарту; 

 розроблені засоби вимірювання та критерії оцінювання рівня професійної 

кваліфікації; 

 уповноважений суб’єкт оцінювання (кваліфікаційний центр); 

 оцінювачі професійних кваліфікацій. 

Як ми вже з’ясували, будівельна галузь характеризується повною відсутністю 

професійних стандартів на робітничі професії, отже, про відносно швидке 

запровадження системи підтвердження результатів неформального навчання у 

будівельній сфері мова не йдеться. Проте, запровадження такої системи могло б: 

 дати можливість працюючим у будівельній сфері підтвердити повну або часткову 

професійну кваліфікацію не витрачаючи час на навчання у закладах професійної 

освіти; 
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 знизити рівень неформальної зайнятості та підвищити рівень доходів працюючих 

на будівельних об’єктах;  

 забезпечити роботодавцям можливість незалежної оцінки професійного рівня 

працюючих на будівельних об’єктах. 

Проте починати необхідно із розроблення професійних стандартів, необхідних засобів 

вимірювання та критеріїв оцінювання професійної кваліфікації.  

На відміну від врегульованого процесу розроблення професійних стандартів6 процес 

розроблення інструментів оцінювання (контрольно-оціночних матеріалів) є практично 

не врегульованим чиним законодавством внаслідок обмеженого використання системи 

незалежного підтвердження результатів навчання. 

В пункті 11 «Порядку підтвердження результатів неформального професійного 

навчання осіб за робітничими професіями», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 340 зазначено, що «підтвердження 

кваліфікації здійснюється за результатами визначення рівня професійних знань, умінь і 

навичок особи із застосуванням засобів вимірювання та критеріїв оцінювання. 

Засоби вимірювання, критерії оцінювання, анкета самооцінювання за конкретною 

робітничою професією розробляються та затверджуються суб’єктом підтвердження 

згідно з вимогами кваліфікаційних характеристик професій, професійних стандартів за 

погодженням із спільними представницькими органами, Мінекономіки та МОН 

України. 

Для професій, пов’язаних з роботами з підвищеною небезпекою, засоби вимірювання, 

критерії оцінювання та анкети самооцінювання погоджуються також Держпраці». 

Контрольно-оціночні матеріали (інструменти оцінювання) мають бути розроблені на 

основі та відповідно до вимог стандарту оцінювання за відповідною професійною 

кваліфікацією, та мають дозволяти зібрати достатню інформацію (докази) для ухвалення 

рішення щодо оцінювання кваліфікації особи.  

Контрольно-оціночні матеріали (інструменти оцінювання) мають бути стандартизовані, 

аби забезпечити об’єктивність і надійність (достовірність) оцінювання, яке здійснюється 

незалежним від системи освіти кваліфікаційним центром.  

Вони також мають регулярно переглядатися та, за необхідності, оновлюватися з 

урахуванням практик оцінювання в кваліфікаційному центрі. 

Не менш важливим від розроблення засобів вимірювання та критеріїв оцінювання є 

утворення центру підтвердження результатів неформального навчання 

(кваліфікаційного центру). 

                                                           
6 Про затвердження Порядку розробл... | від 31.05.2017 № 373 (rada.gov.ua); Про затвердження Методики 
розробл... | від 22.01.2018 № 74 (rada.gov.ua)  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2017-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0165-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0165-18#Text
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Існування та функціонування центрів підтвердження результатів неформального 

навчання (кваліфікаційних центрів) за професіями у будівельній галузі має стати дуже 

важливим чинником у легалізації зайнятості, зменшенні виробничого травматизму та 

поверненні трудових мігрантів до легальної продуктивної зайнятості в Україні. 

Базові вимоги до центру підтвердження результатів неформального навчання 

(кваліфікаційного центру) визначено спільним Наказом МОН та Мінсоцполітики «Про 

затвердження нормативно-правових актів щодо підтвердження результатів 

неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями» (від 

16.12.2013  № 875/1776). 

До таких вимог відносяться: 

• наявність ліцензії на надання освітніх послуг за професією; 

• створена (-і) комісія (-ї); 

• наявні приміщення, робочі місця для проведення кваліфікаційних іспитів та 

кваліфікаційних пробних робіт; 

• відповідність приміщень, робочих місць санітарно-гігієнічним нормам, вимогам 

нормативно-правових актів з охорони праці;  

• мають бути атестовані за умовами праці; 

• наявність анкети самооцінювання, переліку засобів вимірювання, критеріїв 

оцінювання результатів неформального професійного навчання. 

На сьогодні існує 3 центри підтвердження результатів неформального навчання за 

однією робітничою професією («Кухар»), але жоден з них не має відношення до 

будівельної галузі. 
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Висновки та рекомендації 

Висновки: 

1. Аналіз поточної ситуації в будівельній галузі показав, що внаслідок високої 

неформальної (тіньової) зайнятості рівень виробничого травматизму залишається 

на дуже високому рівні. 

2. Для зменшення рівня виробничого травматизму потрібні невідкладні дії, 

направлені як на роботодавців (покращення функціонування системи охорони 

праці на будівельних майданчиках), так і на робітників (підвищення кваліфікації 

робітників у питаннях охорони праці, поведінки на будівельних майданчиках, 

охорони навколишнього середовища). 

3. Система формальної освіти за належного її озброєння сучасними підходами до 

навчання основам безпеки праці має відігравати ключову роль у формуванні 

базових навичок з безпеки праці у майбутніх працівників. 

4. Система підтвердження результатів неформального навчання за робітничими 

професіями може і має бути дієвим інструментом зменшення неформальної 

зайнятості, підвищення його кваліфікації у відповідності до сучасних технологій 

будівництва, підтвердження його професійної кваліфікації, в тому числі здобутої 

під час формальної чи неформальної зайнятості за кордоном. 

Рекомендації: 

1. Із залученням Державної служби України з питань праці та Виконавчої дирекції 

Фонду соціального страхування України уніфікувати підходи до аналізу 

виробничого травматизму в розрізі професій та зробити відповідний аналіз з 

метою більш детального виявлення причин травматизму за тією чи іншою 

професією. 

2. Оновити зміст освітніх стандартів для сфери будівництва, започаткувати 

програму розробки професійних стандартів для робітничих професій будівельної 

галузі. 

3. За участю заінтересованих сторін та системи освіти розробити множину модулів 

(units) та сформувати необхідні професійні кваліфікації в будівельній галузі. 

4. Розробити та затвердити засоби вимірювання та критерії оцінювання професійних 

кваліфікацій взагалі, та для сучасних модулів з охорони праці, навколишнього 

середовища та поведінки на будівельному майданчику зокрема. 

5. Розробити навчальні програми для Центрів підтвердження знань з охорони праці 

та запровадити використання в них засобів вимірювання та критерії оцінювання 

при незалежному підтвердженні кваліфікації. 

6. Розглянути можливість започаткування кваліфікаційних центрів для 

підтвердження професійних кваліфікацій в будівництві, в тому числі набутих 

неформальним шляхом та під час роботи за кордоном. 
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Додаток 1.  

Перелік нормативних актів для сфери підтвердження результатів неформального 

навчання 

Закон України «Про професійний розвиток працівників» , 2012  

Закон України «Про зайнятість населення», 2013 

Закон України «Про освіту», 2017 

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку підтвердження результатів 

неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями», 2013 

Наказ МОН, Мінсоцполітики «Порядок створення комісії для підтвердження 

результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями», 

2013 

Наказ Мінсоцполітики «Про затвердження Порядку видачі та форм документів про 

підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими 

професіями», 2014 

Наказ МОН, Мінсоцполітики «Про затвердження нормативно-правових актів щодо 

підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими 

професіями», 2014: 

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. 

Наказ Мінсоцполітики «Про затвердження 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», 2015 

Наказ Мінсоцполітики «Про затвердження Переліку суб’єктів підтвердження 

результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями», 

2016 
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