
м. Київ, 28 листопада 2019 р. 1

ОЛЬГА  

МАКСИМЕНКО

Президент 
Громадської спілки «Експертна 

Міжгалузева Асоціація України»

на основі 
міжнародного 

стандарту ISO 17024 

СЕМІНАР
«АКРЕДИТАЦІЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ. СТАНДАРТИ ОЦІНЮВАННЯ»

Досвід акредитації 
кваліфікаційних 
центрів



ЕМАУ об’єднує як окремих 
експертів, так і їх об’єднання, а 
також організації та установи, що 
є експертними за своєю суттю –
профільні професійні 
об’єднання, асоціації, органи з 
оцінки відповідності, громадські 
об’єднання.

Експертна Міжгалузева Асоціація
України (ЕМАУ) – громадська спілка,
головною метою діяльності якої є
формування цивілізованої експертної
спільноти в Україні.
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Інформаційна довідка  (1)



14 профільних професійних Всеукраїнських та регіональних асоціацій:

o діяльність 8-ми пов’язана безпосередньо з управлінням
нерухомістю

o 6 асоціацій та громадських організацій, що об’єднують
представників інших сфер діяльності

2 організації, що виборюють захист прав споживачів

4 акредитовані в Національному агентстві з акредитації України (НААУ)
органів з оцінки відповідності та сертифікації,

6 суб’єктів, що надають освітні послуги, в т.ч. заклади вищої освіти

3 аналітичні центри

окремі підприємства різних галузей

окремі експерти в різних сферах діяльності, що входять в ЕМАУ як члени-
фізичні особи.
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Інформаційна довідка  (2)

ЕМАУ - «ПАРАСОЛЬКОВА» ОРГАНІЗАЦІЯ, яка об’єднує:



ПРОФЕСІЙНА АТЕСТАЦІЯ – ОЦІНЮВАННЯ…

…на відповідність чому? …кого? …за якою процедурою?

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ, 

ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ

ФАХІВЕЦЬ:  ВМІННЯ, ЗНАННЯ, 

НАВИЧКИ, ОСВІТА, ДОСВІД

СТАНДАРТИ ЩОДО 

ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ 

Система оцінки 
відповідності, 

підтвердження кваліфікацій

Система підготовки, 
Освітні стандарти

Система професійних 
стандартів, 

вимоги до професії

Складові професійної атестації

44



ПРОФЕСІЙНА АТЕСТАЦІЯ – ОЦІНЮВАННЯ…

…на відповідність чому? …кого? …за якою процедурою?

Міжгалузева 
Кваліфікаційна Рада

з розробки 
профстандартів в 
сфері надання ЖК 

послуг, благоустрою та 
менеджменту 
нерухомості

Органи з сертифікації 
персоналу (ОСП), 

акредитовані в 
Національному

агентстві з 
акредитації України 

(НААУ)

Навчальний центр 

«ЕМАУ-Академія»

Незалежні ОСП  здійснюють
професійну атестацію 
згідно Постанови КМУ 
№1010 від 28.11.2018 р.

НЦ здійснює підготовку 
«менеджерів

(управителів)…» спільно з  
16 ВУЗами України

ГС «ЕМАУ» – розробник 
професійного стандарту 
«менеджер (управитель) 

житлового будинку (групи 
будинків)»

Практична реалізація
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ДОВІДНИК ПРОФЕСІЙ доповнено у 2012 р.

Законодавче підґрунтя

КОД КП
КОД 

ЗКППТР

ВИПУСК 

ЄТКД

ВИПУСК 

ДКХП
ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ

1223.2 24116 ---
НАЧАЛЬНИК ГОСПОДАРСТВА ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО

1491 87
МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ 

(ГРУПИ БУДИНКІВ)

1491
МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) ПІДПРИЄМСТВА 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
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Виклики, що постали (1)

1. Відсутність усвідомлення професійною спільнотою, що
«менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)»
– нова професія, яка потребує забезпечення «освітньої
складової».

2. Відсутність будь-якої узгодженої програми навчання за
даним фаховим напрямом.

3. Невдала практика запровадження інструменту профатестації
(сертифікації персоналу) в «споріднених професіях», яку іноді
пропонують взяти за еталон.

4. Не завжди системна робота з налагодження комунікацій між
сферою освіти, ринком праці, органами виконавчої влади та
експертною спільнотою.

5. «Несинхронність» підготовки та запровадження нормативно-
законодавчих документів з врегулювання питання
профатестації (сертифікації персоналу).



7
8

Виклики, що постали  (2)

6. Відсутність методичного та нормативно-законодавчого підґрунтя
здійснення професійної атестації (сертифікації персоналу) водночас із
набуттям чинності законів в інших сферах, що вимагають негайного
запровадження зазначеного інструменту оцінювання, до прикладу:

 березень 2012 р. – внесення відповідних змін до Довідника професій та
Довідника кваліфікаційних характеристик професій стосовно «менеджера
(управителя) житлового будинку (груп будинків)»;

 10 червня 2018 р. – набуття чинності ЗУ «Про житлово-комунальні
послуги» (чинний з 10.06.2018 р.), що визначає атестацію за даною
професією обов’язковою;

 28 листопада 2018 р. – введення в дію Постанови КМУ № 1010, що визначає
порядок здійснення профатестації (сертифікації персоналу);

 01 січня 2019 р. – введення в дію норми закону щодо обов’язкової атестації
за професією «менеджер (управитель) житлового будинку (груп будинків)»;

 …листопад 2019 р. – обговорення, узгодження та затвердження
відповідних Методик щодо здійснення профатестації (сертифікації
персоналу).



Кваліфікаційні вимоги

5. Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)

o Завдання та обов'язки. 

o Повинен знати.

o Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта напряму підготовки 

"Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи; 

або повна вища освіта (магістр, спеціаліст), стаж роботи за фахом 

- не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом 

"Менеджмент". 

Розділ 5 доповнено згідно з Наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства N 56 від 14.02.2012
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ДОВІДНИК КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ

Випуск 87 "Житлове та комунальне господарство населених пунктів"



ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ»  (2017)

Стаття 18. ПОСЛУГИ З УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ

… …

5. Управитель-юридична особа зобов’язаний мати у штаті

щонайменше одного найманого працівника, який пройшов

професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам

професії "менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)".

Управитель-фізична особа-підприємець зобов’язаний самостійно

пройти професійну атестацію або мати у штаті за трудовим договором

щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну

атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії

"менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)".

Законодавче підґрунтя

10



ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ»

Стаття 18. ПОСЛУГИ З УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ

… …

Порядок здійснення професійної атестації управителів за професією

"менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)" та

перелік критеріїв, яким повинні відповідати підприємства, установи,

організації, що здійснюють таку професійну атестацію,

встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Законодавче підґрунтя
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Постанова Кабінету Міністрів України

від 28 листопада 2018 № 1010



КРИТЕРІЇ, 

яким повинні відповідати підприємства, установи, організації,

що здійснюють професійну атестацію за професією “менеджер

(управитель) житлового будинку (групи будинків)”

1. Компетентність та спроможність підприємства, установи,

організації здійснювати професійну атестацію (сертифікацію

персоналу), що підтверджується акредитацією їх в

Національному агентстві з акредитації на відповідність вимогам

міжнародних та національних стандартів, які регламентують

діяльність органів із сертифікації персоналу.

Законодавче підґрунтя
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ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 28 листопада 2018 № 1010



Особи, зацікавлені в 
проходженні 

професійної атестації

Органи з сертифікації 
персоналу (ОСП)

ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014

 здійснює процедуру 
професійної атестації;

 веде реєстр Сертифікатів

Міністерство розвитку 
громад та територій України

РЕЄСТР 
КВАЛІФІКАЦІЙНИХ 

СЕРТИФІКАТІВ

ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР 
АТЕСТОВАНИХ ОСІБ

Порядок професійної атестації

Національне агентство з 
акредитації України 

(НААУ)

 …здійснює акредитацію та щорічний нагляд 
органів з оцінки відповідності (сертифікації)
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Система оцінки відповідності

 ISO/IEC 17000:2012 «Оцінювання відповідності –
Словник термінів і загальні принципи»

 ISO/IEC 17024:2012 «Оцінювання відповідності –
Загальні вимоги до органів, що здійснюють
сертифікацію персоналу»

 ISO/IEC TS 17027:2018 «Оцінювання відповідності –
Словник щодо компетенції осіб, які сертифікують
персонал»

Принципи системи та процедури здійснення оцінки
відповідності регламентується міжнародними
(національними) стандартами серії ISO/IEC 17000:
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Потребує уваги  (1)

Питання, що потребують уваги:

 Дотримання кваліфікаційними центрами в своїй роботі принципів
професійності, незалежності та неупередженості.

 Забезпечення достатньої кількості та належної компетентності
фахівців, що мають брати участь в процедурі акредитації.

 Залучення до роботи та налагодження комунікацій з фахівцями-
практиками (в т.ч. з метою формування у подальшому «бази
експертів»).

 Заохочення до співпраці експертів в сфері технічного регулювання,
що мають досвід роботи за стандартами ISO серії 17000.

АКРЕДИТАЦІЯ –
відкритий, визнаний в світі та давновживаний інструмент,
що надає рівні права та можливості будь-якому суб’єкту,
який прагне здійснювати професійну атестацію
(сертифікацію персоналу) незалежно від форми організації,
власності тощо.



16
16

Потребує уваги  (2)

 Наявність (розроблення та визнання) одного, єдиного стандарту
оцінювання за певною професією, на відповідність якому має
відбуватися акредитація кваліфікаційних центрів.

 Дотримання принципу «розробник професійного стандарту здійснює
розроблення стандарту оцінювання».

 Узгодження позицій та схем сертифікації у разі наявності кількох
«непов’язаних» кваліфікаційних центрів.

 Недоречність обмеження кваліфікаційних центрів у виборі
інструментів та методів аналізування та планування своєї діяльності.

 Уніфікація вимог до складності, змісту та методів оцінювання.

 Проведення серії заходів з інформування (та/або навчання)
зацікавлених осіб щодо правил та порядку функціонування системи
сертифікації персоналу взагалі, та процедурних питань зокрема.



Статистика за результатами

ЗВЕДЕНІ ДАНІ 

ПРО ОСІБ, ЩО ПРОЙШЛИ ПРОФЕСІЙНУ АТЕСТТАЦІЮ 

В ОРГАНІ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ СЕРТИФІКАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ «СТАНДАРТ»

(за період 30 січня – 15 листопада 2019 р.)

ЗА ЦІЛЬОВИМИ ГРУПАМИ
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№ п/п Представництво цільової групи кількість осіб 
доля в загальній 

кількості

1 Управителі – фізичні особи-підприємці 52 9,9

2 Приватні управляючі компанії 172 32,7

3 Комунальні керуючі компанії та підприємства 226 43,0

4
КЕЧ та ін. структури, підпорядковані Міністерству 
оборони

11 2,1

5 Голови правління ОСББ/ ЖБК 40 7,6

6 Асоціації ОСББ 7 1,3

7 Місцеві органи виконавчої влади 4 0,8

8 Профільні асоціації/громадські об’єднання 8 1,5

9 Викладачі закладів вищої освіти 2 0,4

10 Інші зацікавлені особи, що працюють не за профілем 4 0,8

Всього: 526 100



станом на 15 листопада 2019 р. 

Статистика за результатами

ЗВЕДЕНІ ДАНІ 

ПРО ОСІБ, ЩО ПРОЙШЛИ ПРОФЕСІЙНУ АТЕСТТАЦІЮ

В ОРГАНІ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ СЕРТИФІКАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ «СТАНДАРТ»
ЗА РЕГІОНАЛЬНОЮ ОЗНАКОЮ

18

№ п/п Область / Регіон кількість осіб 
доля в 

загальній 

кількості

1 Вінницька 18 3,4

2 Волинська 12 2,3

3 Донецька 20 3,8

4 Дніпропетровська 34 6,5

5 Житомирська 8 1,5

6 Закарпатська 3 0,6

7 Запорізька 28 5,3

8 Івано-Франківська 11 2,1

9 Київська та м. Київ 184 35,0

10 Кіровоградська 14 2,7

11 Львівська 44 8,4

№ 

п/п
Область / Регіон

кількість 

осіб 

доля в 

загальній 

кількості

12 Луганська 5 1,0

13 Миколаївська 1 0,2

14 Одеська 60 11,4

15 Полтавська 12 2,3

16 Сумська 4 0,8

17 Тернопільська 10 1,9

18 Харківська 18 3,4

19 Херсонська 2 0,4

20 Хмельницька 3 0,6

21 Черкаська 7 1,3

22 Чернігівська 28 5,3

Всього: 526 осіб



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Ольга 

Максименко

Президент

Громадської спілки «Експертна 

Міжгалузева Асоціація України»

моб. тел.: +38 (067) 747 22 85

+38 (067) 314 10 15

тел. /факс: +38 (044) 498 10 15

e-mail: emau.kiev.@ukr.net

emau-study@ukr.net

www.emau.kiev.ua
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