
Нормативно-правова база організації підвищення кваліфікації 
 

• Кодекс законів про працю України (статті 121-122, статті 201–207) 

• Закон України «Про освіту» (стаття 18, статті 34-40, стаття 59)  

• Закон України «Про вищу освіту» (стаття 60) 

• Закон України «Про професійно-технічну освіту» (стаття 3) 

• Закон України «Про зайнятість населення» (стаття 34) 

• Закон України «Про відпустки» (розділ ІІІ) 

• Закон України «Про професійний розвиток працівників» 

• Закон України «Про оплату праці» (стаття 12) 

• Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (стаття 75) 

• Закон України «Про соціальні послуги» (стаття 11) 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 № 695 «Про гарантії і 

компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, 

підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 «Про затвердження 

Порядку обчислення середньої заробітної плати» (абз. 3 пункту 2) 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати 

праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»  

• Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження 

Національної рамки кваліфікацій» 

• Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 645 «Про документи про 

загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них» 

та від 31.03.2015 № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного 

зразка» 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380 «Про ліцензування 

освітніх послуг» 

• Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затверджено 

наказом Мінсоцполітики України від 26.03.2001 № 127/151 

• Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві, 

затверджено Наказом Мінпраці України, МОН України від 27.12.2006 № 500/861  

• Перелік робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів 

неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затверджений 

Наказом Мінсоцполітики України 23.12.2013 № 886 

• Порядок видачі та форми документів про підтвердження результатів 

неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями затверджено 

наказом Міністерства соціальної політики від 17 липня 2014 року № 477 

•  Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затверджено наказом 

Міністерства освіти і науки України від 24.01.2013 № 48 

• Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від  08.02.1997 № 167 

• Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений 

наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336  

• Наказ Міністерства охорони здоров’я від 23.11.2007 № 742 «Про атестацію 

молодших спеціалістів з медичною освітою» 



• Наказ Міністерства охорони здоров’я від 19.12.1997 № 359 «Про подальше 

удосконалення атестації лікарів» 

• Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 «Про 

затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»  

• Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.10.2012 № 612 «Про 

затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають 

соціальні та реабілітаційні послуги» 

• Наказ Держкомстату України від 05.12.2008 № 489 «Про затвердження типових 

форм первинної облікової документації зі статистики праці», яким затверджено типову 

форму Табеля обліку використання робочого часу № П-5 

• Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена 

наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства 

соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 

• Випуск 80 «Соціальні послуги» Довідника кваліфікаційних характеристик 

професій працівників, затверджений наказом Міністерства соціальної політики 

України від 29.03.2017 № 518 

• Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, та Міністерства 

фінансів України «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом 

працівників державних підприємств, установ і організацій» від 28.06.1993 № 43 

• Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 «Про затвердження 

Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон»  

• Лист Міністерства фінансів України від 05.03.2007 № 31-18030-07-29/4504 «Про 

службові відрядження», та від 20.05.2013 р. № 31-07230-16-27/15177 «Про службові 

відрядження» 

• Лист Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 № 813/13/84-16 

«Щодо направлення працівників на підвищення кваліфікації» 

• Лист Міністерства соціальної політики України від 31.08.2017 № 2288/0/101-17 

«Щодо збереження середньої заробітної плати за час підвищення кваліфікації»  

• Лист від 12.10.2012 № 1055/13/84-12  «Про розгляд звернення щодо підвищення 

кваліфікації та сумісництва медичних працівників»  

• Лист Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної 

політики від 06.04.2004 № 03-3/2989-021-14 «Про ліцензування навчання кадрів на 

виробництві»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


