
Вебінар щодо імплементації стандартів 
ES-QIN у сфері ВВТ 

24 лютого 2021 

року



ВВТ на європейському рівні - кваліфікація 
персоналу 

Уніфікована імплементація у ВВТ взаємопов’язаних країн-учасниць ЄС 

та третіх країн (Швейцарії, Сербія, Україна) 

▪ Сучасні стандарти та практики освіти   

▪ Кваліфікація на основі компетентності 

▪ Рівень освіти згідно загальних професійних стандартів, із 

характеристиками ВВТ    

Уніфіковане застосування, узгоджене виконання 

▪ Cкоординована процедура видачі 

▪ Гармонізовані процедури складання іспитів та оцінювання 

▪ Прозоре адміністрування та реєстрація даних  
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Навігація

Обробка вантажів та 

перевезення пасажирів

Обслуговування

та ремонт

Стандарт на основі

компетентності для…

Експлуатація

суден

Суднобудівна техніка та електика, 

електротехніка та управління

Комунікація

Охорона праці та безпека 

життєдіяльності, права пасажирів та 

захист довкілля 

Визнання професійної кваліфікації у внутрішньому судноплавстві 

Гармонізовані правила щодо професійної кваліфікації сприятимуть 

мобільності робочих сил на внутрішньому судноплавстві Європи



Правова та адміністративна імплементація 
зі сторони України 

▪ Ст. 30 Закону України «Про внутрішній водний транспорт» від 

03.12.2020 р.

▪ Міністерський наказ Мінінфраструктури (на заміну або 

вносячи правки до МН 490)

▪ Додаткові міністерські накази МОН, МОЗ (внесення змін)

▪ Додаткові положення (конкретні виконавчі заходи)  

▪ Призначення та органи (виконавчі органи; спеціальні 

інструменти та організації) 
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Особливості І 

5

1. Розмежування морського та внутрішнього водного 

судноплавства
▫ Спеціальна освіта у сфері внутрішнього судноплавства, 

сертифікація та робочі місця 
▫ Доступ членів екіпажів до європейської мережі водних шляхів

2. Українські учасники у мережі ВВТ Європи 
▫ Обмін даними, узгоджене виконання  

3. Прозорість шляхом застосування спеціальних 

виконавчих заходів та інструментів 
▫ Обов'язкове забезпечення якості 

▫ Моніторинг  

▫ Проте також: захист даних



Особливості ІІ 
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4. Перехідні заходи
▫ Захист існуючих свідоцтв; перехідний режим до 2032 р. 

5. Європейське визнання (ЄС) 
▫ Оцінка законодавства та процедур зі сторони Європейської 

Комісії 

▫ Визнання українських свідоцтв у країнах ЄС 



ЧАСОВІ РАМКИ 

▪ Набуття чинності: 

▫ ЗУ про ВВТ: 1 січня 2022 р.

▫ ЄС/2017/2397: 18 січня 2022 р.



Проект «Сприяння транспортному розвитку річки 
Дніпро» фінансується за підтримки ЄС

Дякуємо за Вашу увагу
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