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SUMMARY 
Popova Anastasiia. Contents and forms of organization of social workers’ training to 

work with migrants in the universities of Sweden. 
The purpose of the article is to identify the features of the content and the characteristics 

of the forms of organization of social workers’ training to work with migrants in Sweden. Based 
on the use of theoretical methods, such as analysis, synthesis, comparison, generalization and 
systematization, the author has found out the content of the social workers’ training to work 
with migrants is based on curricula and plans and has determined by the trends of international 
and national social and migration policy and social work, the peculiarities of the legislative 
regulation of educational, social and migration processes, active cooperation of universities with 
professional organizations, using the advanced world experience in social work through the 
international exchange of students, teachers and researchers.  

In the article the author has determined that content of social workers’ training depends 
on the cycle of training and the qualifications requirements. The analysis  has showed that 
content of the professional social workers’ training to work with migrants is field-specific and 
covers the study of a complex of issues from social policy to specific technologies of social work 
with a particular migrant’s problem, which are based on the historical and contemporary 
experience of Sweden and other countries of the world.  

It is established that the special feature of the Swedish system of social workers’ training 
to work with migrants is its practical orientation, which manifests itself in the optimal use of 
various forms and methods of training, which are aimed at combination of theoretical and 
reproduction of practical tasks. This form of work contributes to the development of students’ 
skills, which are reflected in solving life problem situations, folding cases and plans for working 
with different categories of migrants. 

The prospect of further research is the identification of positive experience in organizing 
the social workers’ training in the context of the adult education system. 

Key words: professional training, content of training, forms of training, social worker, 
migrant, social workers’ training to work with migrants. 
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ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 
АКТУАРІЇВ: СТАНДАРТИ МАА ТА ДОСВІД КАНАДИ 

 

Мета статті – аналіз постійного підвищеннѐ кваліфікації представників 
актуарної професії в Канаді з оглѐду на міжнародний стандарт, розроблений МАА. За 
допомогоя методу компаративного аналізу в ході дослідженнѐ було встановлено, 
що, на відміну від представників більшості професій, діѐльність актуаріїв з 
професійного розвитку ю чітко структурованоя та розглѐдаютьсѐ ѐк необхідна 
умова здійсненнѐ професійної діѐльності, реалізуютьсѐ відповідно до принципів 
практичної значущості, індивідуального підходу, гласності та системності. 
Практичне значеннѐ розвідки полѐгаю в можливості використаннѐ  прогресивних ідей 
міжнародного, зарубіжного досвіду длѐ підтриманнѐ належного рівнѐ 
професіоналізму вітчизнѐних актуаріїв.  
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Постановка проблеми. В умовах ХХІ століттѐ, що характеризуютьсѐ 
стрімким науково-технічним розвитком, змінними умовами соціально-
економічного буттѐ, одними з головних вимог длѐ підтриманнѐ 
конкурентоспроможності фахівців на ринку праці ю мобільність, гнучкість та 
здатність вирішувати значну кількість нових професійних задач. Відповідно, 
на сьогодні метоя професійної освітньої підготовки ю не стільки озброюннѐ 
особи знаннѐми, уміннѐми та навичками на все життѐ, скільки формуваннѐ 
здатності навчатисѐ самостійно, виходѐчи з індивідуальних професійних 
потреб, упродовж всього періоду здійсненнѐ трудової діѐльності. Не ю 
винѐтком і професіѐ актуаріѐ.  

У межах Міжнародної актуарної асоціації – провідної професійної 
організації, що розроблѐю, установляю та підтримую стандарти актуарної 
освіти та професії, існую вимога длѐ її членів-місцевих професійних 
об’юднань запроваджувати так званий «Кодекс професійної етики», згідно 
з ѐким, актуарій забов`ѐзаний здійснявати професійну діѐльність лише за 
умови наѐвності належних знань та досвіду *3+. Ураховуячи той факт, що 
актуарна наука та коло практичних задач, що їх доводитьсѐ вирішувати 
актуаріѐм, постійно розширяятьсѐ та розвиваятьсѐ, юдиний шлѐх длѐ 
представників ціюї професії до підтримки належного рівнѐ професіоналізму 
та збереженнѐ кваліфікації – це освіта впродовж життѐ.  

Аналіз актуальних досліджень. Слід зазначити, що проблема 
постійного професійного розвитку актуаріїв ще не була предметом 
наукових досліджень у вітчизнѐній педагогічній літературі. Здебільшого, цѐ 
тема побічно згадувалась у працѐх зарубіжних спеціалістів-математиків, 
економістів та представників актуарної справи у їх фахових розвідках, 
зокрема Білом Осентоном (Bill Osenton) *5+, Роджером Аленом (Roger 
Allen), Анджеліноя Грехем (Angelina Graham) [1+, Емілі Кеслер (Emily 
Kessler) [4+. Також джерельну базу нашого дослідженнѐ становлѐть 
нормативні документи: стандарти з постійного професійного розвитку, 
розроблені МАА та КІА *2; 3; 6; 7+. У всіх вищезазначених працѐх розглѐд 
особливостей постійного підвищеннѐ кваліфікації актуаріїв здійсняютьсѐ 
фрагментарно. Наша статтѐ присвѐчена комплексному дослідження 
зазначеного питаннѐ з позиції компаративного аспекту: порівнѐннѐ 
світових норм та аналізу досвіду КІА.   

Мета статті – здійснити аналіз існуячих стандартів постійного 
професійного розвитку актуаріїв, розроблених МАА, та виѐвити 
особливості їх застосуваннѐ в канадській практиці.  
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Методи дослідження. Основу дослідженнѐ складаять аналіз та 
синтез педагогічних наукових знань, метод порівнѐльно-педагогічного 
аналізу, систематизаціѐ та узагальненнѐ, класифікаціѐ форм і підходів. 

Виклад основного матеріалу. Виходѐчи з незаперечної ролі постійного 
професійного розвитку длѐ ѐкісного наданнѐ актуарних послуг, МАА 
розробила «Керівництво з постійного підвищеннѐ кваліфікації» (Guidelines on 
Continuing Professional Development), що покликано сприѐти реалізації 
зазначеної вище місії МАА, ѐка полѐгаю у здійсненні підтримки належного 
рівнѐ компетентності представників професії по всьому світу *3].  

У Керівництві зазначаютьсѐ, що цей документ ю своюрідним 
оріюнтиром длѐ окремих актуаріїв в аспекті того, ѐк здійснявати постійний 
професійний розвиток, адже постійне підвищеннѐ кваліфікації виступаю 
особистоя відповідальністя кожного фахівцѐ. Також ідеї, цілі та шлѐхи їх 
досѐгненнѐ, представлені в Керівництві, можуть бути корисними длѐ 
професійних організацій та слугувати основоя длѐ формуляваннѐ ними 
вимог до осіб, що претендуять на вступ до професії, та ю підґрунтѐм длѐ 
виробленнѐ схожих рекомендацій на локальному рівні. При цьому 
завданнѐ МАА полѐгаять у наданні підтримки своїм членам у 
впровадженні таких програм та здійсненні зворотного зв’ѐзку з окремими 
актуаріѐми. Розглѐнемо клячові ідеї документу детальніше.  

Так, згідно з Керівництвом, понѐттѐ «постійний професійний 
розвиток» розглѐдаютьсѐ ѐк синонімічне до терміну «неперервна освіта» та 
тлумачитьсѐ ѐк удосконаленнѐ знань, а також спеціальних, ділових і 
управлінських навичок та вмінь упродовж усього періоду здійсненнѐ 
професійної діѐльності. Оскільки актуарії, у залежності від сфер 
застосуваннѐ своїх умінь, та, перебуваячи на різних щаблѐх своюї кар’юри, 
матимуть потребу в розвиткові дуже відмінних ЗУН, подальше професійне 
вдосконаленнѐ ю засобом оволодіннѐ необхідним інструментаріюм, що 
націлено ѐк на розвиток особистості актуаріѐ в цілому (виробленнѐ 
важливих длѐ ефективної професійної діѐльності навичок, аж до 
організаційних аспектів, що вклячаять навички розподілу часу, 
комунікативні здібності, самостійність мисленнѐ), так і на поглибленнѐ 
вузькоспеціалізованих актуарних знань та вмінь. При цьому зрозумілим 
постаю той факт, що початкова кваліфікаційна підготовка ю лише основоя 
длѐ вступу до професії, тому необхідність подальшого плануваннѐ та 
реалізації програм професійного самовдосконаленнѐ неминуче постаю 
перед кожним представником ціюї професії.  

Документ подаю оглѐд потенційних переваг, що відкриваятьсѐ перед 
актуаріѐми, що стануть на шлѐх професійного самовдосконаленнѐ. 
Загалом, усі перелічені пункти стосуятьсѐ формуваннѐ, по-перше, 
обізнаності у змінах, що стосуятьсѐ законодавства, стандартів фінансової 
звітності та актуарної діѐльності та груп ризиків, із ѐкими працяять ці 
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фахівці, по-друге, готовності працявати в нових сферах застосуваннѐ 
актуарної науки і, по-третю, підтриманнѐ престижу професії з позиції 
забезпеченнѐ ѐкості наданнѐ послуг та служіннѐ інтересам суспільства.   

Серед шлѐхів реалізації постійного професійного самовдосконаленнѐ 
зазначаютьсѐ низка принципів організації ціюї діѐльності. Так, сяди входѐть 
формуваннѐ мети – кінцевого результату навчаннѐ, підпорѐдкуваннѐ всіх 
видів діѐльності зазначеній цілі, постійний самоконтроль успішності, 
зв’ѐзок навчаннѐ з досвідом та сфероя практичної роботи актуаріѐ, 
взаюмодіѐ з іншими представниками професії.  

Значна увага також приділѐютьсѐ формам організації роботи з 
професійного розвитку. Сяди належить ѐк власне навчальна діѐльність, що 
вклячаю в себе структуровану роботу (курси, організовані роботодавцѐми, 
професійними об’юднаннѐми чи університетами, збори, семінари, 
колоквіуми та тренінги національного та міжнародного рівнів, заходи, 
організовані представниками інших професій, елементи навчаннѐ з 
застосуваннѐм інформаційно-комунікативних технологій: інтернет-
конференції, здобуттѐ кваліфікації із суміжної галузі знань тошо), 
неструктуровану активність (участь у дискусійних інтернет-групах, 
індивідуальна робота з професійноя літературоя: професійні журнали, 
книги), а також здійсненнѐ науково-викладацької діѐльності, складаннѐ 
професійних іспитів. Слід також сказати, що Керівництво зазначаю 
мінімальний обсѐг курсів, що їх проходить представник актуарної професії. 
Так, мінімальна річна тривалість підвищеннѐ кваліфікації у випадку з 
організованоя активністя повинна бути не менше 15 годин *3]. 

Керівництво зазначаю важливу роль професійних об’юднань у 
забезпечені постійного підвищеннѐ кваліфікації актуаріїв. З усього 
наведеного в документі легко зробити висновок, що завданнѐ професійних 
об’юднань полѐгаю в заохоченні/забов`ѐзані своїх членів до професійного 
самовдосконаленнѐ, шлѐхом здійсненнѐ методичної підтримки. При цьому 
цей процес повинен бути організований в відповідно до принципів зв’ѐзку 
навчаннѐ з практичними потребами та індивідуального підходу. Функції ж 
місцевих професійних об’юднань полѐгаять у забезпечені програми заходів, 
різноманітних видів діѐльності та наданні доступу до відповідної інформації. 
При цьому, це можуть бути заходи, організовані ѐк МАА, так і регіональними 
об’юднаннѐми, серед ѐких згадуютьсѐ Груп Консультатив. У межах останньої 
часто проводѐтьсѐ літні курси професійного вдосконаленнѐ, семінари. 

Змістовий аспект передбачаю охопленнѐ спеціалізованих дисциплін, 
менеджменту та професіоналізму. Керівництво також містить рекомендації 
щодо забезпеченнѐ міжнародної мобільності актуаріїв, згідно з ѐкими, 
об’юднаннѐ-члени МАА повинні забезпечувати взаюмне визнаннѐ моделей 
підвищеннѐ кваліфікації.  
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Специфіка здійсненнѐ обліку роботи актуаріїв над підвищеннѐм 
кваліфікації ѐвлѐю собоя чіткий перелік вимог щодо особливостей 
підтриманнѐ зворотнього зв’ѐзку з представниками професії, що можна 
згрупувати наступним чином: поділ моніторингу навчальних досѐгнень на 
масовий та вибірковий, останній здійсняютьсѐ по відношення до, наприклад, 
вибірки актуаріїв, що займаять керівні посади; необхідність упровадженнѐ 
централізованої системи обліку даних щодо результатів професійного 
самовдосконаленнѐ, що може бути здійснено через вебсайти професійних 
об’юднань; особлива увага до актуаріїв, що займаять керівні посади: 
зазначаютьсѐ необхідність проходженнѐ підвищеннѐ кваліфікації перед 
призначеннѐм, регулѐрне підтвердженнѐ відповідності займаній посаді в 
подальшому та створеннѐ наглѐдового органу длѐ забезпеченнѐ ѐкості цього 
процесу. Крім того, пропонуютьсѐ розглѐдати непроходженнѐ процедури 
підвищеннѐ кваліфікації ѐк проѐв порушеннѐ професійної етики, що може 
бути підставоя длѐ дисциплінарної відповідальності.  

Як бачимо, Керівництво регламентую всі аспекти діѐльності актуаріїв 
з постійного професійного розвитку, адже обумовляю форми, зміст, 
принципи його здійсненнѐ та моніторинг навчальних досѐгнень.   

Говорѐчи про власне канадський досвід організації процесу 
постійного професійного розвитку, варто зазначити, що основним 
регулѐторним органом, що встановляю освітні вимоги до актуаріїв у Канаді, 
зокрема й у цьому аспекті, виступаю Канадський інститут актуаріїв (КІА) – 
місцеве професійне об’юднаннѐ, повний член МАА. У Канаді відсутні будь-ѐкі 
державні механізми встановленнѐ, регуляваннѐ та контроля за 
дотриманнѐм кваліфікаційних стандартів – ці аспекти ю відповідальністя КІА. 

 Слід наголосити, що вимоги до постійного підвищеннѐ кваліфікації 
існуять у КІА з 1994 року. У 2004 Комітет з освіти впродовж життѐ (Committee 
on Continuing Education) висунув пропозиція щодо переглѐду існуячих норм. 
Нова редакціѐ кваліфікаційного стандарту з’ѐвилась у січні 2006 року. 
У порівнѐнні з попередніми нормами, документ не збільшував мінімальну 
кількість годин за дворічний період, що її члени професійного об’юднаннѐ 
маять присвѐчувати підтримання належного рівнѐ професіоналізму. Це 
значеннѐ, ѐк і в попередній редакції, становило 100. Проте вимоги 
доповнилисѐ пунктом про розподіл годин за трьома тематичними 
напрѐмами: технічні, вузькоспеціалізовані навички (12 структурованих 
годин), професіоналізм (4 неструктуровані/структуровані години), бізнесові 
навички та навички управліннѐ (4 неструктуровані/ структуровані години). 
Перша група вклячала в себе вправлѐннѐ в математиці, актуарій науці, праві, 
моделяванні, статистиці – все, що становить основу діѐльності актуаріїв та ю 
специфічним, у залежності від сфери роботи – та була націлена на оволодіннѐ 
сучасними досѐгненнѐми та напрацяваннѐми в зазначених сферах. Друга 
тематична група охоплявала питаннѐ професіоналізму та стандартів 
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професійної етики і вклячала вивченнѐ питань, пов’ѐзаних із правилами 
професійної поведінки, змінами в постановах, розпорѐдженнѐх КІА тощо. 
Питаннѐ бізнесу та управліннѐ хоча і не ю вузькоспеціалізованими навичками, 
властивими лише актуаріѐм, проте розцінявались ѐк умова забезпеченнѐ 
продуктивності фахівців із актуарної справи та ѐк такі, що дозволѐять 
ефективно працявати в постійно зміняваному бізнес середовищі *2].  

Як бачимо, форми організації навчальної діѐльності поділѐлисѐ, 
відповідно до Керівництва МАА, на структуровані та неструктуровані. 
Перші вклячаять у себе тренінги, курси, занѐттѐ, що передбачаять 
дискусія, піднѐттѐ проблемних питань, конструктивну критику – такі 
форми роботи, де виражаютьсѐ більше одніюї думки, точки зору. Сяди, длѐ 
прикладу, входить участь у конгресах, зустрічах, конференціѐх; робота з 
матеріалами таких заходів. Неструктуровані ж форми вклячаять 
самостійну роботу чи участь у заходах, де можливість дебатів, обговореннѐ 
матеріалу відсутнѐ: читаннѐ спеціалізованої літератури, здійсненнѐ 
досліджень, підготовка до презентації тощо.  

Аналізуячи дійсний стандарт КІА (CIA CPD Qualification Standard), 
прийнѐтий  11 червнѐ 2008 року *7+, ми дійшли висновку, що на сьогодні 
досвід підвищеннѐ кваліфікації актуаріїв у Канаді загалом відповідаю 
рекомендаціѐм МАА, проте присутнѐ також і місцева специфіка. Так, 
зокрема, за діячими канадськими нормами, актуарії маять витрачати на 
професійне самовдосконаленнѐ за останні два календарні роки, ѐк і за 
попередньоя редакціюя 2006 року, 100 годин, з ѐких 24 (за рекомендаціѐми 
МАА, ѐк мінімум 30 годин) маять бути присвѐчені структурованим формам 
роботи, а 76 – неструктурованій роботі. При цьому в зазначені вище 24 
години повинно також входити 12 годин, витрачених на розвиток 
спеціалізованих умінь та навичок і 4 години, присвѐчені структурованій чи 
неструктурованій діѐльності з розвитку професіоналізму. При цьому, у 
порівнѐнні з редакціюя 2006 року, виклячені години на вдосконаленнѐ 
бізнес-навичок та навичок управліннѐ, оскільки більшість практикуячих 
актуаріїв розціняять їх ѐк другорѐдні та, за великим рахунком, непотрібні 
длѐ успішного виконаннѐ актуарних обов’ѐзків *5].  

Як бачимо, канадські стандарти професійного самовдосконаленнѐ ю 
меншими за стандарти МАА приблизно на 20 %. Можливоя причиноя 
такого неспівпадіннѐ може бути пріоритет підпорѐдкуваннѐ навчальної 
діѐльності принципам особистої значущості та практичної спрѐмованості 
навчального процесу, що і маю своїм наслідком збільшеннѐ годин на 
неструктуровану діѐльність, адже неформальна складова може бути 
компонентом повсѐкденної діѐльності кожного представника професії та 
сприѐти врахування специфічних професійних потреб.  

Слід також наголосити, що документ не передбачаю збільшеннѐ 
нормативів годин длѐ актуаріїв, що здійсняять професійну діѐльність 
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відразу в декількох сферах. Проте варто мати на увазі, що кваліфікаційний 
стандарт подаю лише мінімальні нормативи, ѐкі в зазначеному випадку 
доцільно буде збільшити.  

Важливо також зазначити, що в Канаді процес постійного підвищеннѐ 
кваліфікації ю підпорѐдкованим принципам самооцінки, індивідуалізму та 
самостійного веденнѐ звітності, що відповідаю стандартами МАА. Критеріѐми 
длѐ вибору тіюї чи іншої діѐльності длѐ актуаріїв ю лише два фактори: 
значущість длѐ особистого підвищеннѐ кваліфікації та відповідність сфері 
професійної діѐльності. Актуарії особисто вирішуять, чи тематичний напрѐм, 
зміст тренінгів, курсів, семінарів чи інших видів робіт ю цінним длѐ 
вдосконаленнѐ їх кваліфікації та самостійно здійсняять облік витрачених 
годин за типом та категоріѐми. Також КІА не розціняю відвідуваннѐ заходів, 
організованих лише цим професійним об’юднаннѐм ѐк обов’ѐзкове.  

Моніторинг здійсняютьсѐ лише за результатами постійного підвищеннѐ 
кваліфікації. Це компетенціѐ Комітету з питань освіти на наданнѐ членства 
The Eligibility and Education Council (EEC), що здійсняютьсѐ згідно з 
документом «Керівництво щодо моніторингу дотриманнѐ кваліфікаційних 
стандартів постійного професійного розвитку» *6+, останнѐ редакціѐ ѐкого 
здійснена 19 вереснѐ, 2012 року. Мета зазначеного нормативного акту 
дубляю мету професійного розвитку та полѐгаю в забезпеченні формуваннѐ 
належного рівнѐ кваліфікації актуаріїв, що ю абсолятноя вимогоя до осіб, ѐкі 
займаятьсѐ актуарноя діѐльністя. Перший підрозділ присвѐчений критеріѐм 
поданнѐ звітності та зазначаю, що всі члени КІА на початку календарного року 
маять подавати звіт про результати своюї роботи над підвищеннѐм рівнѐ 
професіоналізму. Виділѐятьсѐ чотири категорії фахівців з актуарної справи, 
звітна документаціѐ, зрозуміло, залежить від приналежності фахівцѐ до 
одніюї з них: актуарії, що протѐгом останнього року займали посади, ѐкі, за 
законом, вимагаять наѐвності статусу FCIA, що ю так званими reserved roles 
(відповідальний актуарій страхової компанії, актуарії, що здійсняять оцінку 
фінансового стану пенсійних планів), за умови, ѐкщо повне членство у 
професійному об’юднанні було надане раніше, ніж два останніх роки – 
подаять перелік видів виконаних робіт та їх документальне підтвердженнѐ; 
особи, що претендуять та маять право на звільненнѐ від проходженнѐ 
постійного підвищеннѐ кваліфікації – лише документальне підтвердженнѐ 
своюї правочинності; особи, що здійсняять підвищеннѐ кваліфікації згідно зі 
стандартами інших професійних об’юднаннь-членів МАА, надаять 
документальне підтвердженнѐ відповідності діѐльності з постійного 
професійного розвитку вимогам альтернативного професійного об’юднаннѐ 
та перелік виконаних видів робіт; повні, асоціативні та афілійовані члени КІА, 
що набули  цей статус протѐгом останніх двох років подаять відповідне 
документальне підтвердженнѐ. Особи, ѐкі не підпадаять під зазначений 
перелік, подаять підтвердженнѐ, що не зайнѐті на роботах, що вимагаять 
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статус FCIA, виконали вимоги кваліфікаційного мінімуму з підвищеннѐ 
кваліфікації та перелік здійснених видів робіт за останні 2 роки.  

На сайті професійного об’юднаннѐ наѐвна відповідна секціѐ, доступ 
до ѐкої ю обмеженим та надаютьсѐ лише членам КІА. Всі члени 
професійного об’юднаннѐ маять можливість заповнявати електронну 
форму з інформаціюя про результати своюї діѐльності за рік. Такий формат 
значно полегшую збір інформації та її обробку, що дозволѐю 
відповідальним підрозділам організації здійснявати моніторинг за 
діѐльністя представників професії оперативно та ефективно. Наѐвна також 
опціѐ поданнѐ документів у паперовому форматі.  

Говорѐчи про особливості організації моніторингу результатів 
діѐльності з підвищеннѐ кваліфікації та контроля за дотриманнѐм вимог 
до професійного розвитку, ѐкому присвѐчений другий розділ документу, 
перш за все, слід зазначити, що документ регламентую, що даний процес 
маю здійсняватисѐ в офіційному установленому порѐдку, що передбачаю 
створеннѐ відповідної комісії в межах Комітету. При  цьому критерії 
оціняваннѐ відповідності та прийнѐтності діѐльності з підвищеннѐ 
кваліфікації можна розділити на кількісну (години, що вимагаятьсѐ) та 
ѐкісну характеристики (відповідність та прийнѐтність длѐ окремого члена 
КІА, виходѐчи з наѐвного кваліфікаційного рівнѐ). Особлива увага при 
цьому приділѐютьсѐ актуаріѐм, що підпадаять під першу, зазначену вищу 
категорія фахівців, що пов’ѐзано з найвищим рівнем відповідальності та 
загальнодержавним значеннѐм характеру виконуваноя роботи. У цьому 
випадку передбачено також залученнѐ допомоги Секретаріату.  

Третій розділ розглѐдаю невиконаннѐ плану кваліфікаційних вимог 
щодо підвищеннѐ рівнѐ професійної кваліфікації, що ѐвлѐю собоя неподаннѐ 
звітної документації КІА (ѐкщо інше не передбачене установчими доку-
ментами професійного об’юднаннѐ) та невідповідність стандартам. У випадку 
невиконаннѐ плану, Комітет чи комісіѐ, створена в його межах, офіційно 
зв’ѐзуютьсѐ з членом професійного об’юднаннѐ з метоя урегуляваннѐ 
ситуації. Якщо вирішеннѐ проблеми в попередньому пункті не відбулосѐ, 
порушника викликаять до Комітету длѐ офіційного розглѐду справи.  

У випадку невідповідності передбачаютьсѐ тимчасове позбавленнѐ 
членства, післѐ чого порушнику надаютьсѐ можливість доопрацявати свої 
прогалини та подати звіт, що відповідаю встановленим нормам. Якщо 
останню маю місце, членство буде відновлено, у випадку ж відсутності 
коригувальних дій – позбавленнѐ членства буде остаточним. Длѐ його 
відновленнѐ претендент маю пройти низку кваліфікаційних процедур.  

Четвертий розділ документу присвѐчений публічності отриманих у 
процесі контроля дотриманнѐ стандартів постійного професійного 
розвитку даних. Так, длѐ широкого загалу доступноя може бути 
інформаціѐ по окремим членам професійного об’юднаннѐ стосовно 
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звільненнѐ від необхідності здійсненнѐ підвищеннѐ кваліфікації, успішного 
проходженнѐ чи невідповідності відповідним кваліфікаційним стандартам.  

Члени КІА забов’ѐзані зберігати звітну документація про здійсненнѐ 
професійного вдосконаленнѐ ѐк мінімум 5 років. КІА маю право вимагати 
звіти за зазначений період. Такі вимоги були впровадженні й у стандарті 94-
го, проте післѐ результатів дослідженнѐ 2005 року, що показало, що більшість 
членів професійного об’юднаннѐ не ведуть облік свою діѐльності з підвищеннѐ 
кваліфікації, вважаютьсѐ, що цей пункт заслуговую на окрему увагу *7].  

КІА повністя реалізую рекомендації МАА в аспекті забезпеченнѐ 
методичної підтримки своїх членів. У відкритому доступі знаходитьсѐ 
інформаціѐ щодо найближчих заходів, що будуть корисними длѐ 
вдосконаленнѐ кваліфікації, із зазначеннѐм дати, місцѐ та мови, на ѐкій 
проводитимутьсѐ семінари (англійська чи французька).  

Також, згідно з рекомендаціѐми МАА, КІА визнаю прийнѐтним 
проходженнѐ підвищеннѐ кваліфікації поза межами Канади, що ю 
закономірним наслідком слідуваннѐ принципу індивідуальної професійної 
значущості будь-ѐких форм здійсненнѐ професійного самовдосконаленнѐ. 
Однак член місцевого професійного об’юднаннѐ повинен бути 
спроможним обґрунтувати свою рішеннѐ на вимогу КІА.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, можемо зробити висновок, що сприѐннѐ підвищення кваліфікації ю 
пріоритетним завданнѐм КІА та розціняютьсѐ ѐк необхідна умова 
підтвердженнѐ професіоналізму актуаріѐ, а, отже, й отриманнѐ дозволу на 
здійсненнѐ професійної діѐльності. Цікавим постаю той факт, що 
самовдосконаленнѐ в межах професії носить не рекомендаційний характер, а 
ю вимогоя. Характеризуячи кваліфікаційні стандарти, можна чітко 
простежити домінувальну тенденція – сприѐннѐ задоволення 
індивідуальних потреб актуаріїв, що визначаятьсѐ специфікоя сфери роботи, 
через наѐвність гнучкості шлѐхів та форм реалізації зазначених нормативів. 
Дана риса притаманна не лише КІА, а й МАА, що ю міжнародноя організація, 
що встановляю вимоги до професія по всьому світу. 

Ураховуячи той факт, що актуарна освіта на теренах нашої держави 
перебуваю на етапі становленнѐ, серед перспективних напрѐмів 
дослідженнѐ можна зазначити розробку та особливості впровадженнѐ 
вимог щодо постійного професійного розвитку до майбутніх фахівців, що 
навчаятьсѐ за спеціальністя «актуарна та фінансова математика» та осіб, 
що вже провадѐть професійну діѐльність, пов’ѐзану з актуарноя справоя.  
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РЕЗЮМЕ 
Фурсенко Татьяна. Образование на протѐжении всей жизни как составлѐящаѐ 

профессионального развитиѐ актуариев: стандарты МАА и опыт Канады. 
Цель статьи – анализ постоѐнного повышениѐ квалификации 

представителей актуарной профессии в Канаде, исходѐ из международного 
стандарта МАА. Используѐ метод компаративного анализа, в ходе исследованиѐ 
было установлено, что деѐтельность актуариев по профессиональному развития 
четко структурирована и рассматриваетсѐ как необходимое условие оказаниѐ 
профессиональных услуг, реализуетсѐ в соответствии с принципами практичности, 
индивидуального подхода, гласности и системности. Практическое значение 
исследованиѐ заклячаетсѐ в возможности использованиѐ прогрессивных идей 
международного, зарубежного опыта длѐ поддержаниѐ надлежащего уровнѐ 
профессионализма отечественных актуариев.  

Ключевые слова: актуарии, образование на протѐжении жизни, непрерывное 
образование, постоѐнное профессиональное развитие, КИА, МАА, Квалификационный 
стандарт, структурированнаѐ и неструктурированнаѐ деѐтельность. 

SUMMARY 
Fursenko Tetiana. Lifelong learning as an essential part of actuaries’ professional 

development: the IAA standards and Canadian experience.  
The aim of the research is to analyze continuing education requirements for Canadian 

actuaries in terms of the standards elaborated and set by The International Actuarial Association. 
The research methods are the analysis and synthesis of pedagogical knowledge and comparative 
approach. The research results consist in the following. Having analyzed the CIA qualification 
standard, we may conclude that it complies with the IAA Guidelines on Continuing Professional 
Development to a great extent. Lifelong learning addresses a wide range of skills that are 
necessary for actuaries to ensure competency in the areas where they perform professional 
services such as technical, management, business and communication skills. The main aim is to 
stay abreast of all developments in rapidly changing actuarial science and business environment. 
However, it is a personal obligation of an actuary to develop and adhere to a CPD program as 
each practitioner is free to choose what activity to devote time to depending on an area of 
expertise. The Qualification standard also prescribes how much CPD should be undertaken at a 
minimum for the period of two years, all activities are divided into structured and unstructured. 
Considering the role of the CIA as a CPD provider, we may reach a conclusion that apart from 
setting requirements for continuing professional development the functions of the professional 
body can be summarized as follows. It is focused on facilitating continuing education of actuaries 
by organizing and offering seminars, webcasts and meetings, suggesting resources that are 
useful for gauging knowledge and skills for requirements of job tasks and its core responsibility is 
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also monitoring whether its members conform to the existing CPD norms. The practical value of 
our research consists in the possibility to apply the best practices of CPD investigated and 
described in the paper to continuing learning of Ukrainian actuaries. Nowadays, Ukrainian 
specialists who major in actuarial science don’t have any legislative framework or qualification 
standards covering CPD yet. However, taking into account the fact that the actuarial education is 
currently being established in Ukraine and the first specialists graduated from the corresponding 
master`s degree program in 2012, the need for elaborating guidelines on continuing professional 
development for actuaries will definitely arise, it’s just a matter of time. Therefore, research 
regarding elaboration of Ukrainian qualification standards of CPD is a very topical issue and 
might be of interest for further investigation.   

Key words: actuaries, lifelong learning, continuing education, CPD, MAA, CIA, 
Qualification standard, structured and unstructured activity.  

 

 
 

 

  




