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ПП
о ста но вка проб ле ми. Од ним із важ ли -
вих на пря мів за без пе чен ня еко но міч -
ної та со ці аль ної ста біль но сті кра їни є
під ви щен ня кон ку рен то спро мож но сті
ро бо чої си ли, орі єн та ція сфе ри осві т -

ніх по слуг на ста лий еко но міч ний роз ви ток, від по -
від ність по точ них і пер спек тив них по треб рин ку
пра ці у ква лі фі ко ва них пра ців ни ках. Ці проб ле ми
на бу ва ють осо бли во го зна чен ня в умо вах ни ніш ньої
фі нан со вої та еко но міч ної кри зи.

Ефек тив не ви рі шен ня за зна че них проб лем мож -
ли ве за умо ви ство рен ня в Ук раї ні на ціо наль ної сис -
те ми ква лі фі ка ції (НСК), що за без пе чить роз ши ре -
не від тво рен ня ква лі фі ко ва ної ро бо чої си ли. Ре алі -
за ція на ціо наль них сис тем ква лі фі ка цій у сві ті роз -
по ча ла ся наприкін ці ми ну ло го сто літ тя і знай шла
своє про дов жен ня в Бо лон сько му та Ко пен га ген -
сько му про це сах, рі шен нях Єв ро пей ської ко мі сії та
уря до вих ога нів різ них кра їн Єв ро пей сько го Со юзу.
Ці та ін ші рі шен ня Єв ро пей ських ін сти ту цій ви зна -
чи ли не об хід ність ство рен ня на ціо наль них сис те м
ква лі фі ка цій, у то му чис лі й в Ук раї ні.

Ана ліз остан ніх до слі джень і пуб лі ка цій. До слі -
джен ням пи тань, по в’яза них із фор му ван ням та роз -
вит ком на ціо наль них та Єв ро пей ської сис тем ква лі -
фі ка цій за йма ло ся чи ма ло за ру біж них та віт чиз ня -

них на уков ців: М. Ко улз, О. М. Олей ні ко ва,
А. А. Му рав йо ва, Т. М. Де ся тов, Ю. В. Су хар ні ков,
О. М. Лев чен ко та ін. Ни ні об ґрун то ва но чи ма ло
діє вих і ко рис них ре ко мен да цій що до фор му ван ня
та роз вит ку на ціо наль них сис тем ква лі фі ка цій зде -
біль шо го в кра їнах Єв ро пей сько го Со юзу.

Ра зом з тим проб ле ми фор му ван ня на ціо наль ної
сис те ми ква лі фі ка ції в Ук раї ні ще не знай шли на леж -
но го від об ра жен ня у на уко вих до слі джен нях. Вод но час
ви рі шен ня цієї проб ле ми по тре бує роз в’язан ня ба га -
тьох до сить склад них зав дань, по в’яза них із сер йоз ни -
ми змі на ми в за ко но дав стві про осві ту, пра цю і со ці аль -
но�тру до ві від но си ни, фор му ван ням від по від них ін -
сти ту цій них ме ха ніз мів; сут тє ви ми змі на ми в чин них
кла си фі ка ці ях та стан дар тах; ство рен ням ефек тив них
ме ха ніз мів прог но зу ван ня по треб рин ку пра ці в пра ців -
ни ках пев них про фе сій, ква лі фі ка ції та ком пе тен ції. З
ог ля ду на це фор му ван ня та роз ви ток на ціо наль ної
сис те ми ква лі фі ка цій є ак ту аль ним і своє час ним.

Ме тою ро бо ти є об ґрун ту ван ня ме то до ло гіч них
під хо дів що до фор му ван ня та по даль шо го роз вит ку
на ціо наль ної сис те ми ква лі фі ка цій, роз роб ка прак -
тич них ре ко мен да ції сто сов но впро ва джен ня цієї
сис те ми в Ук раї ні.

Ви клад ос нов но го ма те рі алу до слі джен ня. Ана -
ліз за ру біж но го до сві ду ви зна чив, що на при ско рен -
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В стат ті ви світ люю ть ся проб ле ми фор му ван ня на ціо наль них сис тем ква лі фі ка цій, уза галь не но за ру біж ний
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The key�note of the article is current problems of development of National qualifications systems. Appropriate abroad
expieriens is analysed and the recommendations for further development of National qualifications system of Ukraine are
given.
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маль не про фе сій не на вчан ня, ін фор маль не на вчан ня.
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ня між на род ної ін тег ра ції на ціо наль них сис тем ква -
лі фі ка цій впли ну ли три ос нов ні де тер мі нан ти роз -
вит ку єв ро пей ських кра їн та їх еко но мік: гло ба лі за -
ція, де мо гра фіч ні змі ни та фор му ван ня еко но мі ки
знань. Вплив цих про це сів збе ре жеть ся, але в май -
бут ньо му єв ро пей ські кра їни змо жуть кра ще до них
адап ту ва тись.

Гло ба лі за ція по си лює ть ся за ра ху нок гло баль ної
кон ку рен ції (на при клад, так зва ні кра їни БРІК —
Бра зи лія, Ро сія, Ін дія, Ки тай), яка стає все більш
від чут ною. Зрос тан ня при зве ло до по си лен ня ди -
вер си фі ка ції в Єв ро пі.

Крім то го, де да лі біль ше від чу ва ти муть ся на слід -
ки де мо гра фіч них змін — ста рін ня єв ро пей ських су -
спільств.

Де мо гра фіч ні змі ни й надалі впли ва тимуть на сис -
те ми осві ти та на вчан ня єв ро пей ських кра їн. У ба га -
тьох кра їнах ЄС у на ступ но му де ся ти літ ті бу де змен -
шу ва ти ся чи сель ність мо ло ді в сис те мі обо в’яз ко вої
шкіль ної осві ти, вод но час де мо гра фіч ні ско ро чен ня,
які від бу ва ли ся ра ні ше, впли ва ти муть на кіль кість
фа хів ців ви щих осві тніх рів нів на рин ку пра ці.

Окрім цих проб лем є де кіль ка до дат ко вих пи тань,
які ста ють все більш важ ли ви ми в остан ні ро ки, зок -
ре ма, міг ра ція та ста лість роз вит ку. Міг ра ція по -
в’яза на з усі ма ви ще вка за ни ми проб ле ма ми.

Пе ре хід до енер го збе рі га ючої еко но мі ки ви ма гає
ве ли чез них зу силь у га лу зі ін но ва цій та роз вит ку
но вих тех но ло гій. Це ство рює пев ні проб ле ми в сис -
те мі осві ти та на вчан ня, зок ре ма що до на дан ня не -
об хід них, ак ту аль них ком пе тент нос тей.

У зв’яз ку з тех ніч ним про гре сом та гло ба лі за цією
ви ни кає гос тра не об хід ність під ви щити ква лі фі ка -
цію іс ну ючо го пер со на лу. Не об хід но зо се ре ди ти
ува гу на ви пе ре джаль но му на вчан ні пер со на лу для
за без пе чен ня дов го стро ко вих по треб рин ку пра ці у
ква лі фі ка ці ях та ком пе тент нос тях ви со ко го рів ня.

Як що та кі тен ден ції бу дуть про дов жу ва ти ся, Єв ро -
па сти ка ти меть ся з ви со ки ми ри зи ка ми не від по від -
но сті між на вич ка ми і по пи том, з не ста чею ви со ко-
ква лі фі ко ва них пра ців ни ків, а от же і ви со ким рів -
нем без ро біт тя се ред пра ців ни ків, які ма ють низь ку
ква лі фі ка цію, що та кож при зве де до по гір шен ня
їхніх умов жит тя та умов пра ці.

До слі джен ня CEDEFOP свід чить, що в Єв ро пі
від бу ває ть ся пе ре роз по діл за йня тих та зна чу що сті
для за без пе чен ня еко но міч но го зрос тан ня від га лу -
зей пер вин но го сек то ра (осо бли во сіль сько го гос по -
дар ства) та тра ди цій них ви роб ни чих га лу зей до
сфе ри по слуг та еко но мі ки знань. Ці тен ден ції,
швид ше за все, за ли ша ти муть ся клю чо ви ми і в най -
ближ чо му де ся ти літ ті.

Змі ни у різ них сек то рах еко но мі ки в май бут ньо -
му від чут но впли ва ти муть і на по тре бу у про фе сій -
них на вич ках, так са мо, як і змі ни в ор га ні за ції пра -
ці та ро бо чо го про це су1.

В остан ні ро ки сис те ма про фе сій ної осві ти й на -
вчан ня за знає пев но го тис ку, адже во на має за без пе -
чи ти кра щу від по від ність між влас ни ми про по зи ці -
ями та по пи том на рин ку пра ці. Та ка від по від ність
полягає, на сам пе ред, в адап ту ван ні та транс фор ма ції
сис те ми про фе сій ної осві ти і на вчан ня (ПОН) від по -
від но до швид ко змін них по треб рин ку пра ці. Го лов -
ни ми фак то ра ми, які за без пе чу ють кра щу від по ві д -
ність між про по зи ці ями на вчан ня та по пи том, є на -
леж на ін фор ма ція та її по ши рен ня, вклю ча ючи ме ха -
ніз ми прог но зу ван ня та за без пе чен ня но вих форм, ме -
то дів осві ти та на вчан ня у сис те мі ПОН.

Кра їни під твер джу ють не об хід ність зміц нен ня
зв’яз ку між осві тою та рин ком ро бо чої си ли, вка зу -
ючи на прір ву між по тре ба ми у фа хо вій під го тов ці та
ква лі фі ка ці ями як на при чи ну роз роб ки рам ко вих
сис тем ква лі фі ка цій та стан дар тів на ви чок і вмінь.

Ос нов на ідея рам ко вої сис те ми по ля гає у під -
трим ці кон цеп ції на вчан ня про тя гом усь ого жит тя,
яка по єд нує окре мі осві тні й на вчаль ні сис те ми.

У Єв ро пі біль шість кра їн�чле нів ЄС по ві дом ля -
ють про пріо ри тет ність роз роб ки узго дже ної по лі ти -
ки на вчан ня впро довж усь ого жит тя, хо ча ли ше сто -
сов но не ба га тьох кра їн мож на ска за ти, що во ни вже
до сяг ли іс тот них успі хів у прак тич но му впро ва -
джен ні цієї стра те гії.

Ли ше у Бель гії змі ни у під хо дах до ква лі фі ка цій -
ної сис те ми чіт ко ви зна чи ли ба жа ність і пріо ри тет -
ність роз вит ку і на вчан ня про тя гом всьо го жит тя.
Вод но час, змі ни в ін ших кра їнах по тен цій но мо жуть
при звес ти до роз вит ку вказаної концепції2.

Цей про цес вклю чає в се бе зміц нен ня зв’яз ків між
за галь ною осві тою, про фе сій ним на вчан ням та ви -
щою осві тою і ак ти ві зує адап та цію осві ти до ви мог
рин ку пра ці з ме тою ін тег ра ції усіх ти пів про фе сій -
но го на вчан ня (фор маль но го, не фор маль но го та ін -
фор маль но го).

Єв ро па за про по ну ва ла спіль ну рам ко ву мо дель.
За галь но єв ро пей ська рам ка ква лі фі ка цій по єд нує
сис те ми ква лі фі ка цій різ них кра їн в од не ці ле, є ні би
«за со бом для пе ре кла ду», щоб зро би ти більш зро зу -
мі ли ми ква лі фі ка ції різ них сис тем та кра їн Єв ро пи.

23 квіт ня 2008 р. Єв ро пей ський Пар ла мент і Єв -
ро пей ська Ра да схва ли ли Ре ко мен да ції що до Єв ро -
пей ської рам ки ква лі фі ка цій (ЄРК), спря мо ва ні на
за без пе чен ня на вчан ня про тя гом усь ого жит тя.

ЄРК є доб ро віль ною рам ко вою сис те мою, тоб то
кра їни не ма ють офі цій них пра во вих зо бов’ язань що до
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її за про ва джен ня. Кра їни мо жуть роз ро би ти на ціо -
наль ні рам ко ві ква лі фі ка цій ні сис те ми, а мо жуть прос -
то узго ди ти влас ні ква лі фі ка цій ні сис те ми з ЄРК3.

В Єв ро пі від нос но не знач на кіль кість кра їн — Ір -
лан дія, Фран ція, Маль та і Ве ли ка  Бри та нія (Анг лія,
Шот лан дія, Уельс) — фак тич но прий ня ли На ціо -
наль ні рам ки ква лі фі ка цій4.

Пла нує ть ся, що до 2010 р. всі кра їни при ве дуть свої
ква лі фі ка цій ні сис те ми у від по від ність до ЄРК, а по -
чи на ючи з 2012 р., усі но ві ква лі фі ка ції обо в’яз ко во
міс ти ти муть по си лан ня на від по від ний рі вень ЄРК.

Пе ред ба че ні ЄРК вось ми рів не ві на ціо наль ні струк -
ту ри не зав жди є пріо ри тет ни ми, але біль шість кра їн
роз ро би ли або ма ють на мір роз ви ва ти свої на ціо наль -
ні рам ки ква лі фі ка цій за ци ми струк ту ра ми (Бель гія,
Хор ва тія, Чесь ка Рес пуб лі ка, Ес то нія, Лат вія, Лит ва,
Маль та, Сло ва кія, Сло ве нія, Іс па нія, Гре ція, Анг лія).

В де яких кра їнах, на при клад, Фін лян дії, на до стат -
ньо му рів ні роз ви не на сис те ма ква лі фі ка цій, ос но вою
якої є ре зуль та ти на вчан ня, і то му зни же на по тре ба в
роз роб ці НКС. Їх ква лі фі ка ції від но сять ся до ЄРК.

Низ ка кра їн (Бель гія, Бол га рія, Фран ція, Пор ту -
га лія) су про во джу ють ство рен ня НКС роз роб кою
на ціо наль них ре єс трів ква лі фі ка цій5.

Спос те рі гаю ть ся сут тє ві су пе реч но сті між кра їна -
ми, ро бо то дав ця ми та осві тя на ми що до шля хів роз -
роб лен ня про фе сій них та осві тніх стан дар тів, їх за -
твер джен ня, а та кож са мо го зміс ту ква лі фі ка цій них
ви мог. Іс ну ють та кож різ ні під хо ди до під твер джен -
ня ака де міч ної та про фе сій ної ква лі фі ка ції.

Ду же важ ли во ви зна чи ти міс це на ціо наль ної рам ко -
вої сис те ми ква лі фі ка цій від нос но Між на род ної кла си -
фі ка ції про фе сій, Між на род ної кла си фі ка ції осві ти,
Рам ко вої сис те ми ква лі фі ка цій для Єв ро пей ської зо ни
ви щої осві ти, Єв ро пей ської рам ки ква лі фі ка цій.

Єв ро пей ські кра їни об ра ли шлях роз роб лен ня
спіль но го під хо ду до до слі джен ня дер жав них та
при ват них під при ємств з ме тою роз роб ки інст ру -
мен тів для ви зна чен ня по треб у про фе сі ях, на вич -
ках, ком пе тент нос тях.

Осві тні сис те ми про фе сій но�ква лі фі ка цій ної кла -
си фі ка ції кра їн Єв ро пи є на стіль ки різ но ма ніт ни ми,
що по рів ню ва ти їх вкрай склад но. У зв’яз ку з цим
більш по рів ню ва ни ми мож на вва жа ти ре зуль та ти
на вчан ня, тоб то те, що пев на осо ба, яка одер жа ла
ква лі фі ка цію, фак тич но знає і здат на ви ко ну ва ти.

Хо ча пе ре хід до ви зна чен ня ква лі фі ка ції на ос но -
ві ре зуль та тів на вчан ня є ко рис ною іде єю, тер мін
«ре зуль та ти на вчан ня» не має єди но го за галь нови -
зна но го тлу ма чен ня. За без пе чен ня спіль но го ро зу -

мін ня по нят тя є ос нов ною проб ле мою впро ва джен -
ня НРК, за сно ва них на ре зуль та тах.

Ви ща осві та без умов но прий ня ла ре зуль та ти на -
вчан ня як за сіб ви зна чен ня різ них зов ніш ніх ре фе -
рент них то чок (в то му чис лі рів ні ЄРК) та цик лів
(дуб лін ські опи со ві по каз ни ки) у за галь ній Бо лон -
ській рам ко вій сис те мі ква лі фі ка цій для єв ро пей -
ської сфе ри ви щої осві ти.

Для то го, щоб ви мі ря ти ре зуль та ти на вчан ня та
ви зна чи ти на яв ність про гре су що до роз вит ку на ви -
чок, не об хід но про во ди ти до слі джен ня, які та кож
фо ку сую ть ся на оці ню ван ні про фе сій них на ви чок і
ком пе тент нос тей.

Хоч зв’яз ки між знан ня ми та про дук тив ніс тю за -
галь нови зна ні, гро мад ські та по лі тич ні зу сил ля що -
до спри ян ня про фе сій ній осві ті і під го тов ці кад рів
най час ті ше зо се ре дже ні на фор маль но му на вчан ні,
яке є більш ви ди мим, а от же по мір но кон троль ова -
ним. Окрім цьо го, дер жа вою ство ре на за ко но дав ча
ба за са ме що до фор маль но го на вчан ня.

Тим не мен ше остан ні до слі джен ня свід чать про
зрос тан ня по ши ре но сті не фор маль но го та/або ін -
фор маль но го на вчан ня се ред єв ро пей сько го на се лен -
ня, а та кож про важ ли ву роль не фор маль но при дба -
них ком пе тен цій у без пе ре рвній адап та ції про фе сій -
ної ком пе тент но сті до мін ли вих по треб рин ку пра ці.
Су час на па ра диг ма про фе сій но го на вчан ня пе ред ба -
чає від мо ву від до мі ну ван ня тра ди цій них осві тніх ус -
та нов на ко ристь різ но ма ніт них мож ли вос тей для на -
вчан ня, орі єн то ва них на до сяг нен ня кон крет них ре -
зуль та тів, мо дуль них струк тур, ви знан ня цін но сті
різ них форм на вчан ня, в то му чис лі ак ту аль ність на -
вчан ня, яке про хо дить на ро бо чо му міс ці.

Спе ци фі ка за сно ва но го на до сві ді на вчан ня на
ро бо чо му міс ці в то му, що во но від бу ває ть ся в ре -
аль ній си ту ації, пе ред ба чає опа ну ван ня на ви чок ви -
рі шен ня кон крет них проб лем, ви ма гає без пе ре рвно -
го про це су ви ко рис тан ня знань на практиці, ін тег ра -
ції ін ди ві ду аль них знань із знан ня ми, яки ми во ло ді -
ють гру пи і вся ор га ні за ція.

До слі джен ня свід чать про те, що на вчан ня на ро бо -
чо му міс ці роз гля да єть ся як най більш важ ли ве у про -
це сі фор му ван ня ком пе тен ції пра ців ни ків. На при клад,
по над 60% нор везь ких служ бов ців вка зу ють на те, що
во ни от ри ма ли свої знан ня під час що ден ної пра ці.
Крім то го, ро бо то дав ці під твер джу ють важ ли вість та
цін ність на вчан ня шля хом по всяк ден ної ро бо ти. У Ве -
ли кій Бри та нії до слі джен ня по ка за ли, що офі цій не
зов ніш нє на вчан ня не оці нює ть ся пра ців ни ка ми так
ви со ко, як на вчан ня на ро бо чо му міс ці: біль ше по ло -
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ви ни опи та них вва жає, що на вчан ня на прак ти ці є най -
більш ефек тив ним за со бом до сяг нен ня кра щих по каз -
ни ків у ро бо ті, а 90% опи та них по го ди ли ся, що во ни
от ри ма ли біль шу час ти ну сво їх на ви чок у ре зуль та ті
на вчан ня на ро бо чо му міс ці (як прак тич ний до свід)6.

В Ук раї ні зна чен ня та ких ви дів на вчан ня по ки
не дос тат ньо ус ві дом лює ть ся. Від сут ність не об хід -
ної ін фор ма ції на всіх рів нях (ін ди ві ду аль но му, біз -
не со во му, по лі тич но му) зни жує вплив на опти мі за -
цію ді яль но сті що до на вчан ня на ро бо чо му міс ці,
хо ча до слі джен ня об ґрун то ву ють важ ли вість та ко го
спо со бу при дбан ня на ви чок та ком пе тент нос тей,
не об хід них для ефек тив ної та про дук тив ної ро бо ти,
як не фор маль не та ін фор маль не на вчан ня. Осо бли -
во це важ ли во для ма лих та се ред ніх під при ємств.

У де яких кра їнах ви ко рис то вує ть ся ці ла низ ка тер -
мі нів для роз крит тя зміс ту кон цеп ції ви знан ня та ва лі -
да ції на вчан ня, яке від бу ває ть ся по за ме жа ми фор -
маль ної осві ти і в ми ну ло му не при зво ди ло до сер ти фі -
ка ції. До них від но сять ся ви знан ня по пе ред ньо го на -
вчан ня (RPL) і оцін ка по пе ред ньо го на вчан ня (APL).
Ці тер мі ни є за галь но вжи ва ни ми у кіль кох кра їнах: Да -
нія, Ір лан дія, Но ва Зе лан дія та Велика Британія.

Во ни, як пра ви ло, сто сую ть ся оцін ки будь�яко го
по пе ред ньо го на вчан ня, не за леж но від то го, яким чи -
ном во но от ри ма не, і то му, мож на ска за ти, охоп лює
фор маль не, не фор маль не та ін фор маль не на вчан ня.

Оцін ка по пе ред ньо го екс пе ри мен таль но го на -
вчан ня (APEL) схо жа на APL / RPL, але зо се ре джує -
ть ся на екс пе ри мен таль но му на вчан ні, що за сно ва не
на до сві ді, а не на фор маль них інст рук ці ях. Та ким
чи ном, APEL охоп лює не фор маль не та ін фор маль не
на вчан ня, але не сто сує ть ся фор маль но го на вчан ня7.

Ви знан ня та оцін ка по пе ред ньо го на вчан ня
(PLAR, Ка на да) — це оці ню ван ня ква лі фі ко ва ни ми
спе ціа ліс та ми знань та на ви чок, які от ри ма ні шля -
хом не фор маль ної осві ти чи на вчан ня, або до сві ду за
допомогою на дій ного ме ха нізму з ме тою ви зна чен ня
їх кре дит но го ек ві ва лен ту для на вчаль но го кур су.

Сис те ми ви знан ня не фор маль но го та ін фор маль -
но го на вчан ня в різ них кра їнах іс тот но від різ няю ть ся.
Іс то рич ні, со ці аль ні, куль тур ні та еко но міч ні фак то ри
впли ва ють на під хо ди до сис тем ви знан ня. Кож на
кра їна фор мує та ку сис те му за леж но від на ціо наль ної
спе ци фі ки. Де які кра їни від кри то за охо чу ють про це -
си що до ви знан ня не фор маль но го та ін фор маль но го
на вчан ня. Ін ші кра їни ма ють та кі сис те ми, які до зво -
ля ють або спри яють ви знан ню не фор маль но го та ін -
фор маль но го на вчан ня, але не ре гу лю ють йо го.

Кра їни, які вва жа ють, що во ни пе рей шли до «еко -
но мі ки знань», де кла ру ють не об хід ність спри яти

ви знан ню не фор маль но го та ін фор маль но го на вчан -
ня. В Єв ро пі роз ро би ли стра те гію ви знан ня не фор -
маль но го та ін фор маль но го на вчан ня Бель гія, Да -
нія, Фін лян дія, Фран ція, Ір лан дія, Ні дер лан ди,
Нор ве гія, Пор ту га лія, Сло ве нія.

ЄС пе ре бу ває у про це сі ство рен ня на бо ру сис тем
та ме то до ло гій для під твер джен ня не фор маль но го
та ін фор маль но го на вчан ня.

В кож ній кра їні ши ро ко об го во рюються під стави
для роз вит ку цих рам ко вих сис тем ква лі фі ка цій та
де яких їх ніх по нять, на при клад, рів ні осві ти, ін ди ка -
то ри, ре зуль та ти на вчан ня та ін.

Рам ко ва сис те ма ква лі фі ка цій за охо чує ак тив ний
об мін ін фор ма цією та спіл ку ван ня ос нов них за ці кав -
ле них сто рін, за лу че них до ви ко нан ня склад но го зав -
дан ня що до ре фор му ван ня ос нов них ас пек тів осві т -
ньої сис те ми. Від по від но, роз роб ку НРК тре ба роз -
гля да ти як ак тив ний інст ру мент за лу чен ня ос нов них
за ці кав ле них сто рін до про це су по стій них пе ре го во рів
та до сяг нен ня ком про мі су на різ них рів нях сис те ми.

На ціо наль ні умо ви і проб ле ми у кож ній кра їні від -
різ няю ть ся, тож ре тель не опра цю ван ня кож ною краї -
ною�чле ном ЄС влас них по треб та спо со бів під трим -
ки на ціо наль них стра те гій че рез роз роб ку та ви ко рис -
тан ня ін ди ві ду алі зо ва ної на ціо наль ної рам ко вої сис -
те ми ква лі фі ка цій є без умов ною пе ре ва гою. Між на -
род на уні фі ка ція ква лі фі ка цій є од нією, але не го лов -
ною при чи ною ство рен ня на ціо наль ної рам ко вої сис -
те ми ква лі фі ка цій. Во на пе ред ба чає опа ну ван ня спо -
со бу ви роб лен ня пев ної по лі ти ки, а не «по зи чан ня»
та кої по лі ти ки. На роз роб ку діє вої рам ко вої сис те ми
по тріб но чи ма ло ча су, це склад ний, три ва лий про цес8.

То му ре фор ма ква лі фі ка цій них сис тем че рез за -
про ва джен ня на ціо наль них ра мок ква лі фі ка ції по -
тре бує під трим ки цен траль них ор га нів дер жав ної
вла ди. Ос нов ни ми суб’ єк та ми змін, по в’яза них з
роз роб кою НРК, в єв ро пей ських кра їнах є, як пра -
ви ло, мі ніс тер ства осві ти і на уки та мі ніс тер ства
пра ці та со ці аль ної по лі ти ки.

В Ук раї ні у Кон цеп ції За галь но дер жав ної ці льо -
вої со ці аль ної про гра ми збе ре жен ня і роз вит ку тру -
до во го по тен ці алу Ук раї ни на пе рі од до 2017 р. од -
ним з пріо ри тет них на пря мів є на ро щу ван ня осві т -
ньо�ква лі фі ка цій но го по тен ці алу, ство рен ня умов
для не пе ре рвної осві ти, здо бут тя знань та під ви -
щен ня ква лі фі ка ції про тя гом тру до вої ді яль но сті,
під ви щен ня якос ті під го тов ки кад рів ви щи ми та
про фе сій но�тех ніч ни ми на вчаль ни ми за кла да ми. В
цьо му зв’яз ку осо бли во го зна чен ня на бу ває фор му -
ван ня та роз ви ток на ціо наль ної сис те ми ква лі фі ка -
цій в Ук раї ні.

6 Modernising vocational education and training. Fourth report on vocational training research in Europe: background report. Volume 2.
Luxembourg: Offce for Offcial Publications of the European Communities, 2009. — P. 161. // http://www.cedefop.europa.eu.

7 The Role of National Qualifications Systems in Promoting Lifelong Learning. Report from Thematic Group 2: Standards and quality assurance
in qualifications with special reference to the recognition of non�formal and informal learning. — 2005. — 34 p. // http://www.oecd.org.

8 CEDEFOP Пе ре хід до ре зуль та тів на вчан ня, від діл офі цій них пуб лі ка цій Єв ро пей ських Спів то ва риств, Люк сем бург, 2008 р. — C. 30.
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На ціо наль на сис те ма ква лі фі ка цій має від об ра жа -
ти усі ас пек ти ді яль но сті дер жа ви, по в’яза ні з ви -
знан ням на вчан ня, та ін ші ме ха ніз ми, які по єд ну ють
ри нок осві тніх по слуг з рин ком пра ці. Во на вклю чає
за хо ди і про це си, що сто сую ть ся пе ре вір ки якос ті та
оцін ки ква лі фі ка цій. Ство рен ня в Ук раї ні на ціо -
наль ної сис те ми ква лі фі ка цій на бу ло ак ту аль но сті
та кож у зв’яз ку з, по�пер ше, за галь но дер жав ною не -
дос ко на ліс тю чин них кла си фі ка то рів про фе сій і ква -
лі фі ка цій та їх фраг мен тар ним ха рак те ром; по�дру ге,
не від по від ніс тю на яв них ква лі фі ка цій швид козмі н -
ній си ту ації на рин ку пра ці; по�тре тє, цьо го по тре бує
стра те гія на вчан ня упро довж усь ого жит тя9.

Ство рен ня на ціо наль ної сис те ми ква лі фі ка ції ви -
ма гає:
Ø змін у за ко но дав стві про осві ту і пра цю (вве -

ден ня по нять «фор маль не», «не фор маль не» та «ін -
фор маль не» на вчан ня, уза ко нен ня про це дур сер ти -
фі ка ції ква лі фі ка цій і т. д.);
Ø фор му ван ня від по від них ін сти ту цій них ме ха -

ніз мів для ре гу лю ван ня ква лі фі ка цій, умов одер -
жан ня сві доцтв і дип ло мів, про це дур оцін ки і ви -
знан ня ква лі фі ка цій;
Ø змін у кла си фі ка ції ви дів про фе сій ної ді яль но -

сті та осві тніх про грам, які ни ні не пов ною мі рою
від об ра жа ють іс ну ючу си ту ацію на рин ку пра ці;
Ø ство рен ня діє вих ме ха ніз мів прог но зу ван ня си -

ту ації на рин ках пра ці та осві тніх по слуг.
Ос но ву для вза єм но го по рів нян ня ква лі фі ка цій від -

по від но до вста нов ле них рів нів та оцін ки й ак ре ди та -
ції знань, умінь та ком пе тент нос тей, здо бу тих у сис те -
мі фор маль ної, не фор маль ної та ін фор маль ної осві ти,
має за без пе чу ва ти на ціо наль на сис те ма ква лі фі ка цій.

На яв ність та кої сис те ми спри яти ме роз вит ку як
вер ти каль ної мо біль но сті гро ма дян у прос то рі про -
фе сій ної осві ти, так і го ри зон таль ної про фе сій ної
мо біль но сті за ра ху нок ін тег ро ва но го в сис те му ме -
ха ніз му офі цій но го ви зна чен ня част ко вих ква лі фі -
ка цій. Цей ме ха нізм до зво ляє гро ма дя нам на вча ти -
ся від по від но до влас них по треб і здіб нос тей у зруч -
ний для них час упро довж усь ого жит тя10.

Та ким чи ном, на ціо наль ні ква лі фі ка цій ні рам ки є
інст ру мен том для кла си фі ка ції ква лі фі ка цій від по -
від но до низ ки кри те рі їв, ме тою яких є об’ єд нан ня і
ко ор ди на ція на ціо наль них під сис тем ква лі фі ка цій
та по кра щен ня про зо ро сті, до сту пу і якос ті ква лі фі -
ка цій від нос но рин ку пра ці та су спіль ства за га лом11.
Ра зом з тим, роз роб ка і впро ва джен ня на ціо наль них
ква лі фі ка цій них ра мок мож ли ва ли ше то ді, ко ли
сис те ма про фе сій ної осві ти зо рі єн то ва на на ре зуль -

та ти на вчан ня, ос кіль ки при ви зна чен ні рів нів рам -
ки ква лі фі ка цій та їх опи су вра хо вую ть ся ви мо ги
сфе ри пра ці до ре зуль та тів на вчан ня або здій сню ва -
ної пра ців ни ка ми ді яль но сті на ро бо чо му міс ці12.

В Ук раї ні у кон тек сті Бо лон сько го про це су в
2008 р. прий ня то рі шен ня про по ча ток фор му ван ня
та роз вит ку на ціо наль ної сис те ми ква лі фі ка цій. У
лип ні цьо го ж ро ку роз роб ле но від по від ний план ре -
алі за ції за хо дів. До них, на сам пе ред, слід від нес ти
роз роб лен ня пер ших ва рі ан тів про ек ту Кон цеп ції
на ціо наль ної сис те ми ква лі фі ка цій і про ек ту За ко -
ну Ук раї ни «Про на ціо наль ну сис те му ква лі фі ка -
цій», в яких знач не міс це бу ло від ве де но пи тан ням
роз вит ку сис те ми оцін ки якос ті на вчан ня.

За зна че ним про ек том Кон цеп ції пе ред ба ча ло ся,
що ре алі за ція її по ло жень здій сню ва ти меть ся по етап -
но про тя гом 2008–2012 рр. від по від но до за твер дже -
но го Ка бі не том Мі ніс трів Ук раї ни пла ну за хо дів. Од -
нак Уряд Ук раї ни не за твер див вка за ний план за хо -
дів, вна слі док чо го не бу ла удо ско на ле на чин на нор -
ма тив но�пра во ва ба за, не бу ли здійс не ні струк тур ні
змі ни у сис те мі про фе сій ної осві ти і на вчан ня, не роз -
по ча та в пов ній мі рі ро бо та з ре фор му ван ня ви щої
осві ти від по від но до ви мог Бо лон сько го про це су.

То му за про по но ва ний про ект Кон цеп ції по тре бує
сут тє во го до опра цю ван ня. В ній ма ють бу ти від об ра -
же ні ре зуль та ти на уко вих до слі джень що до міс ця і
ро лі оцін ки якос ті на вчан ня у на ціо наль ній сис те мі
ква лі фі ка цій та йо го впли ву на зба лан со ва ність між
по пи том і про по зи цією на рин ку осві тніх по слуг та
рин ку пра ці. При до опра цю ван ні про ек ту слід та кож
осо бли ву ува гу при ді ли ти більш об ґрун то ва но му ви -
зна чен ню ос нов них тер мі нів і по нять з ме тою уник -
нен ня по мил ко во го тлу ма чен ня при роз роб ці нор ма -
тив но�пра во вих ак тів у за зна че ній сфе рі.

Ре фор му ван ня на ціо наль ної сис те ми ква лі фі ка -
цій стосується не тіль ки сфе ри осві ти, а й сфе ри
пра ці та со ці аль но�тру до вих від но син, сфе ри по слуг
та ін те ре сів ро бо то дав ців і най ма них пра ців ни ків.
То му роз роб лен ня та за про ва джен ня на ціо наль ної
сис те ми ква лі фі ка цій має ґрун ту ва тись на гло баль -
ні ших кон цеп ту аль них за са дах. Не об хід но роз ро би -
ти більш об ґрун то ва ний ва рі ант про ек ту Кон цеп ції
на ціо наль ної сис те ми ква лі фі ка ції. Для цьо го за
учас ті Мі ніс тер ства осві ти і на уки, Мі ніс тер ства
пра ці та со ці аль ної по лі ти ки до ціль но ство ри ти ро -
бо чу гру пу, за лу чив ши до неї всі за ці кав ле ні сто ро -
ни (цен траль ні ор га ни ви ко нав чої вла ди, со ці аль -
них парт не рів, пред став ни ків під при ємств, ус та нов
та ор га ні за цій, на вчаль них за кла дів то що).

9 Де ся тов Т. М. На ціо наль ні рам ки ква лі фі ка цій в кра їнах ЄС: по рів няль ний ана ліз: на уко во�ме то дич ний по сіб ник / за ред. Н. Г. Ни ка -
ло. — К. : Ви дав ниц тво «Ар тЕк», 2008. — C. 27.

10 Там же.
11 Ев ро пей ский пар ла мент и Cовет Ев ро пы. Ре ко мен да ции от 25.04.2008 г. Ут верж ден ние ев ро пей ских ква ли фи ка ци он ных ра мок для

об уче ния на про тя же нии жиз ни. Офи ци аль ный жур нал ев ро пей ско го со юза, 06.05.2008. — С. 115.
12 Му равь ева А. А. и др.  Прин ци пы и про це ду ры раз ра бот ки на цио наль ной рам ки ква ли фи ка ций // А. А. Муравьева, О. Н. Олей ни ко -

ва, Н. Ко улз.— М., 2006.
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Іс ну ючі ва рі ан ти про ек тів За ко ну Ук раї ни «Про
на ціо наль ну сис те му ква лі фі ка цій» по тре бу ють сут -
тє во го до опра цю ван ня, зок ре ма:
Ø в За ко ні Ук раї ни «Про на ціо наль ну сис те му ква -

лі фі ка цій» слід біль ше ува ги при ді ли ти ор га нам
управ лін ня на ціо наль ною сис те мою ква лі фі ка цій, їх
пов но ва жен ням у сфе рі НСК. Знач не міс це у про ек ті
За ко ну не об хід но від вес ти про фе сій ним стан дар там.
Про фе сій ні стан дар ти не об хід но роз роб ля ти на ос но ві
ком пе тент нос тей від по від но до ква лі фі ка цій них рів нів
На ціо наль ної рам ки ква лі фі ка цій у фор мі опи су ді яль -
но сті, знань, на ви чок та до сві ду ро бо ти, ін ди ві ду аль -
них здіб нос тей, мо ти ва цій і ко му ні ка тив ної по ве дін ки,
які не об хід ні для під твер джен ня ком пе тент но сті. Во ни
ма ють охоп лю ва ти ос нов ні ви ди ро біт (зав дан ня,
функ ції, ро лі), які ви ко ную ть ся в ме жах пев ної про фе -
сій ної ді яль но сті за кон крет них умов, в яких мо же
опи ни ти ся пра ців ник, ви мо ги ро бо то дав ців до про фе -
сій них, ді ло вих та осо бис ті сних якос тей пра ців ни ка;
Ø фор му ван ня та роз ви ток на ціо наль ної сис те ми

ква лі фі ка цій пе ред ба чає ство рен ня сис те ми де скрип -
то рів рів нів ква лі фі ка цій, що ма ють ба зу ва ти ся на
кри те рі ях знань, умінь і ши ро ких ком пе тент нос тей.
Ви ко нан ня цьо го зав дан ня до зво лить при в’яза ти ква -
лі фі ка ції до осві тніх про грам, які ма ють мо дуль ний
ха рак тер та ґрун тую ть ся на ком пе тент нос тях, а в май -
бут ньо му оці ню ва ти роз ви ток ком пе тент нос тей, опа -
но ва них у про це сі як фор маль но го і не фор маль но го
на вчан ня, так і тру до во го до сві ду. Це до зво лить за без -
пе чи ти вер ти каль ну та го ри зон таль ну мо біль ність
пра ців ни ків за вдя ки «пе ре не сен ню» із про гра ми в
про гра му мо біль них і на скріз них ком пе тент нос тей;
Ø фор му ван ня та роз ви ток сис те ми ква лі фі ка цій

ви ма га ють чіт ко го ви зна чен ня по ряд ку під твер -
джен ня ква лі фі ка цій. Для цьо го при до опра цю ван -
ні про ек ту За ко ну до ціль но уточ ни ти по ря док під -
твер джен ня ква лі фі ка цій, пов но ва жен ня при чет них
до цьо го ус та нов що до оцін ки від по від но сті на яв но -
го рів ня ква лі фі ка ції гро ма дя ни на вста нов ле ним
на ціо наль ною рам кою ква лі фі ка цій та про фе сій ни -
ми стан дар та ми ви мо гам; при своєн ня ква лі фі ка ції
та ви да чі до ку мен та про при своєн ня ква лі фі ка ції.

Ро бо та з фор му ван ня та роз вит ку на ціо наль ної
сис те ми ква лі фі ка цій має роз по ча ти ся з прий нят тя
від по від ної по ста но ви Уря ду. Дер жав не управ лін ня
на ціо наль ною сис те мою ква лі фі ка цій має здій сню -
ва ти Ка бі нет Мі ніс трів Ук раї ни, цен траль ний ор ган
ви ко нав чої вла ди у сфе рі осві ти і на уки, цен траль -
ний ор ган ви ко нав чої вла ди у сфе рі пра ці та со ці -
аль ної по лі ти ки, цен траль ний ор ган ви ко нав чої вла -
ди у сфе рі еко но міч ної по лі ти ки, ін ші за ці кав ле ні
цен траль ні та міс це ві ор га ни ви ко нав чої вла ди від -
по від но до їх пов но ва жень.

На ступ ним за хо дом з фор му ван ня та роз вит ку на -
ціо наль ної сис те ми ква лі фі ка ції має бу ти ство рен ня

між ві дом чої про ект ної гру пи «На ціо наль на рам ко ва
сис те ма ква лі фі ка цій». Во на має скла да ти ся з пред -
став ни ків Мі ніс тер ства осві ти і на уки, Мі ніс тер ства
пра ці та со ці аль ної по лі ти ки, Мі ніс тер ства еко но мі ки
Ук раї ни, ін ших цен траль них і міс це вих ор га нів ви ко -
нав чої вла ди від по від но до їх пов но ва жень, ро бо то -
дав ців та проф спі лок, на уко вих пра ців ни ків. До ос -
нов них зав дань про ект ної гру пи слід від нес ти роз -
роб ку нор ма тив но�пра во во го за без пе чен ня фор му -
ван ня та роз вит ку на ціо наль ної сис те ми ква лі фі ка ції.

З цією ме тою до ціль но при ско ри ти ро бо ту що до
вдос ко на лен ня про ек ту но во го За ко ну Ук раї ни
«Про на ціо наль ну сис те му ква лі фі ка цій», прий нят -
тя но вої ре дак ції За ко ну Ук раї ни «Про ви щу осві -
ту», про ек ту но во го За ко ну Ук раї ни «Про про фе сій -
ну осві ту та на вчан ня», вне сен ня змін та до пов нень
до За ко нів Ук раї ни «Про опо дат ку ван ня при бут ку
під при ємств», до Бю джет но го та Зе мель но го ко дек -
сів Ук раї ни та ін ших нор ма тив них ак тів, зок ре ма,
при ско рен ня прий нят тя За ко ну Ук раї ни «Про про -
фе сій ний роз ви ток пер со на лу на ви роб ниц тві».

Вис нов ки та пер спек ти ви по даль ших до слі -
джень. На ціо наль на сис те ма ква лі фі ка цій — це
склад ний ме ха нізм, який ґрун тує ть ся на до сяг нен -
нях сис те ми під го тов ки кад рів, роз вит ку еко но мі ки,
вра ху ван ні на ціо наль них осо бли вос тей та між на род -
но го до сві ду ство рен ня єди ної сис те ми ква лі фі ка цій.

На ціо наль на сис те ма ква лі фі ка цій є за со бом
узго джен ня по пи ту на пра ців ни ків різ ної ква лі фі ка -
ції на ос но ві ді ючих та пер спек тив них ви мог рин ку
пра ці та про по зи ції ква лі фі ко ва них кад рів з бо ку
сис те ми осві ти і на вчан ня.

Для фор му ван ня в Ук раї ні рин ку ква лі фі ка цій, на
яко му цін ність пра ців ни ка ви зна ча ти меть ся йо го
ре аль ною ква лі фі ка цією, не об хід но роз ро би ти На -
ціо наль ну рам ку ква лі фі ка цій.

Ре алі за ція по став ле них зав дань має здій сню ва ти -
ся по етап но.

На пер шо му ета пі не об хід но удо ско на ли ти і роз -
ро би ти но ву нор ма тив но�пра во ву ба зу що до роз ши -
ре но го від тво рен ня ква лі фі ко ва ної ро бо чої си ли та
ство рен ня на ціо наль ної сис те ми ква лі фі ка ції.

На дру го му ета пі слід роз ро би ти но вий на ціо -
наль ний кла си фі ка тор про фе сій з ура ху ван ням
зміс ту і по ло жень Між на род но го кла си фі ка то ра
про фе сій (ISСO�08).

Тре тій етап має пе ред ба ча ти фор му ван ня та по -
даль ший роз ви ток на ціо наль ної сис те ми ква лі фі ка -
цій.

На уко ві до слі джен ня у роз гля ну то му на пря мі до -
ціль но зо се ре ди ти, на сам пе ред, на тео ре тич но му об -
ґрун ту ван ні НСК, ти пах ква лі фі ка цій, про фе сій них
та осві тніх стан дар тах, сис те мах за без пе чен ня якос -
ті ква лі фі ка цій, фор му ван ні не за леж ної сис те ми
при своєн ня ква лі фі ка цій гро ма дя нам.


