
Запрошуємо до громадського обговорення проекту Стратегії розвитку 
національної системи кваліфікацій 

Міністерство освіти і науки повідомляє про оприлюднення 7 червня 2013 
року на офіційному веб-сайті (рубрика «Громадське обговорення» проекту 
Стратегії розвитку національної системи кваліфікацій. 

Національна система кваліфікацій охоплює Національну рамку кваліфікацій, 
освітні та професійні кваліфікації, механізми правового та інституційного 
регулювання суспільних відносин у сфері освіти, зайнятості та соціально-
трудових відносин, що стосуються визнання результатів навчання, 
розроблення, забезпечення якості та присвоєння кваліфікацій. 

Стратегія розвитку національної системи кваліфікацій на період до 2020 року 
визначає мету, основні завдання, принципи, напрями формування та розвитку 
національної системи кваліфікацій. 

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту просимо надсилати на 
електронну адресу: a_garmash@mon.gov.ua (Анатолій Гармаш, завідувач 
сектору міжнародних освітніх проектів департаменту вищої освіти МОН). 
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Проект 

 
 

Стратегія розвитку національної системи кваліфікацій  
на період до 2020 року 

 
І. Загальні положення 

 
Національна система кваліфікацій охоплює Національну рамку 

кваліфікацій, освітні та професійні кваліфікації, механізми правового та 
інституційного регулювання суспільних відносин у сфері освіти, зайнятості 
та соціально-трудових відносин, що стосуються визнання результатів 
навчання, розроблення, забезпечення якості та присвоєння кваліфікацій. 

Стратегія розвитку національної системи кваліфікацій на період до 
2020 року (далі – Стратегія) визначає мету, основні завдання, принципи, 
напрями формування та розвитку національної системи кваліфікацій. 

Стратегія спрямована на розвиток людського потенціалу, розширення 
можливостей навчання, особистісного і професійного розвитку громадян 
упродовж життя, розвиток громадянського суспільства та національної 
економіки. 

Правовою основою розроблення та реалізації Стратегії є положення 
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»; постанова Кабінету 
Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження 
Національної рамки кваліфікацій»; рекомендація Міжнародної організації 
праці від 17 червня 2004 р. № 195 «Про розвиток людських ресурсів: освіта, 
підготовка кадрів і безперервне навчання»; інші нормативно-правові акти, 
відповідно до яких держава створює умови для навчання і професійного 
розвитку громадян упродовж життя з метою забезпечення економічного 
зростання, досягнення високого рівня зайнятості, продуктивності праці та 
соціальної інтеграції.  

Стратегія розроблена на основі аналізу ситуації, що склалася в державі 
у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин, з урахуванням 
світового досвіду, європейських рекомендацій щодо навчання впродовж 
життя та забезпечення якості у сфері вищої освіти, професійної підготовки і 
навчання.   

 
ІІ. Аналіз ситуації 

 
Проведення всеосяжних реформ, спрямованих на соціально-

економічний розвиток та підвищення конкурентоздатності національної 
економіки, актуалізує проблему розроблення ефективних механізмів їх 
реалізації. В умовах глобалізації, посилення конкуренції, мобільності робочої 
сили, швидких економічних і технологічних змін, загострюється проблема 
підготовки кадрів відповідно до сучасних вимог та викликів на 
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міжнародному та національному ринках праці, переходу до інноваційної 
моделі розвитку економіки. Найбільш актуальними стають питання 
людського розвитку, забезпечення якості освіти та професійної підготовки, 
створення умов для навчання і професійного розвитку громадян упродовж 
життя, підвищення ефективності взаємодії між системою освіти і ринком 
праці. 

З метою реформування сфери підготовки кадрів упродовж останніх 
років зроблено певні кроки щодо регулювання окремих складових 
національної системи кваліфікацій, зокрема, затверджено Національну рамку 
кваліфікацій, прийнято Закони України «Про соціальний діалог в Україні», 
«Про професійний розвиток працівників», «Про зайнятість населення», «Про 
організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про 
формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, 
наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 
кваліфікації та перепідготовку кадрів».  

Водночас подальший розвиток суспільних відносин, пов’язаних з 
підготовкою фахівців, обмежується відсутністю погоджених принципів 
реформування сфери освіти, зайнятості населення та соціально-трудових 
відносин; невизначеністю ролей та обов’язків сторін, заінтересованих в 
участі у формуванні та реалізації державної політики щодо підготовки кадрів 
та професійного розвитку громадян. 

Недостатньо ефективним є механізм взаємодії органів влади, 
навчальних закладів, роботодавців, професійних спілок, фахових об’єднань з 
метою підготовки кадрів та професійного навчання, що суттєво обмежує 
можливості працевлаштування випускників навчальних закладів, зменшує 
ефективність витрат на підготовку фахівців, гальмує інноваційний розвиток 
економіки.  

Характерною залишається застарілість наявних та відсутність сучасних 
стандартів у сфері підготовки фахівців. Пілотні проекти з розроблення 
професійних та оновлення освітніх стандартів залишаються поодинокими і 
не мають системного характеру. Як наслідок, більшість кваліфікацій, які 
присвоюються в Україні, не відповідають міжнародним критеріям щодо 
забезпечення якості, що ускладнює їх визнання на міжнародному рівні.  

Актуальними залишаються проблеми регулювання відносин та 
інституційного забезпечення процесів, пов’язаних із визначенням і 
прогнозуванням вимог до компетентності працівників, оновленням існуючих 
та розробленням нових кваліфікацій, оцінюванням і визнанням результатів 
навчання.  

З метою подальшого розвитку суспільних відносин, пов’язаних з 
підготовкою фахівців та професійним розвитком громадян, ініціюється 
системний підхід до законодавчого та інституційного забезпечення процесів 
у цій сфері. 
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ІІІ. Мета та основні завдання  

формування та розвитку національної системи кваліфікацій 
 
Метою формування та розвитку національної системи кваліфікацій є 

забезпечення взаємодії між системою освіти, ринком праці та організаціями 
громадянського суспільства у відповідності до принципів навчання впродовж 
життя.  

 Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких основних 
завдань: 

визначення ролей та обов’язків усіх сторін, органів та організацій, 
заінтересованих в участі у формуванні та реалізації державної політики щодо 
підготовки кадрів та професійного розвитку громадян; 

забезпечення відповідності структури кваліфікацій сучасним та 
перспективним вимогам ринку праці, потребам інноваційного розвитку 
економіки, громадян та суспільства в цілому; 

розширення можливостей визнання результатів навчання, у тому числі 
набутих поза межами формальної освіти, та присвоєння кваліфікацій на 
основі такого визнання;  

впровадження європейських принципів забезпечення якості у сфері 
вищої освіти, професійної підготовки і навчання впродовж життя. 

 
IV. Принципи формування та розвитку  

національної системи кваліфікацій 
 
Реалізація Стратегії здійснюється з урахуванням положень 

Рекомендації Європейського Парламенту і Ради ЄС від 15 лютого 2006 року 
щодо подальшого європейського співробітництва з питань забезпечення 
якості вищої освіти (2006/143/ЕС) та Рекомендації Європейського 
Парламенту і Ради ЄС від 23 квітня 2008 р. щодо затвердження Європейської 
рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя (2008/С 111/01).  

Формування та розвиток національної системи кваліфікацій 
ґрунтується на таких основних принципах:   
 застосування компетентнісного підходу у визначенні кваліфікацій, 
опис кваліфікацій через результати навчання; 
 забезпечення співвіднесення кваліфікацій з кваліфікаційними рівнями 
Національної рамки кваліфікацій; 
 відповідність системи забезпечення якості кваліфікацій загальним 
європейським принципам щодо забезпечення якості вищої освіти, 
професійної підготовки і навчання впродовж життя; 

участь усіх заінтересованих сторін у процесах, пов’язаних із визнанням 
результатів навчання, розробленням, забезпеченням якості та присвоєнням 
кваліфікацій; 

забезпечення можливості визнання результатів неформального та 
інформального навчання. 
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V. Основні напрями формування та розвитку  

національної системи кваліфікацій 
 
 Стратегія передбачає реалізацію таких напрямів формування та 
розвитку національної системи кваліфікацій:  
   

1) розвиток механізмів взаємодії усіх заінтересованих сторін у 
формуванні та реалізації державної політики щодо підготовки кадрів та 
професійного розвитку громадян шляхом: 

 
створення представницьких організацій із метою забезпечення участі 

заінтересованих сторін у процесах, пов’язаних із визнанням результатів 
навчання, розробленням, забезпеченням якості та присвоєнням кваліфікацій, 
на національному та галузевому рівнях; 

 
надання експертно-консультативної допомоги, навчання фахівців із 

метою організаційно-методичного та кадрового забезпечення діяльності 
заінтересованих установ і організацій, спрямованої на розроблення 
професійних та освітніх стандартів і програм підготовки; 
 

сприяння співробітництву навчальних закладів, інших установ та 
організацій, які здійснюють професійне навчання (провайдерів кваліфікацій) 
з роботодавцями, фаховими об’єднаннями з метою організації навчально-
виробничої практики осіб, які навчаються, та стажування викладачів. 

 
 2) розвиток моніторингу ринку праці, прогнозування потреби в 
кваліфікаціях та визначення вимог до них шляхом: 
 

розроблення і запровадження методології аналізу ринку праці з метою 
прогнозування вимог до компетентності працівників та потреб у 
кваліфікаціях;  
 

формування реєстру професійних стандартів і кваліфікацій як 
національної інформаційної системи щодо наявних та прогнозованих потреб 
в кваліфікаціях та вимог до них;  
  
 формування і розвиток галузевих рамок кваліфікацій як рівневих вимог 
до кваліфікацій (компетентності працівників) у відповідних галузях; 

 
запровадження компетентнісного підходу до розроблення та оновлення 

професійних та освітніх стандартів, програм підготовки. 
 

3) запровадження прозорого механізму визнання результатів 
професійного навчання, у тому числі оцінювання і визнання результатів 
неформального навчання та досвіду роботи шляхом: 
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розроблення методології оцінювання результатів навчання відповідно 

до вимог, визначених у стандартах; 
 
запровадження системи сертифікації як механізму офіційного визнання 

результатів професійного навчання, яке підтверджується видачею документів 
(диплома, свідоцтва, сертифікату) про здобуту/присвоєну кваліфікацію; 
 

розширення можливостей отримання додаткових кваліфікацій в рамках 
формальної або неформальної освіти. 
 

4) запровадження процедур і механізмів забезпечення якості 
кваліфікацій шляхом: 

 
розроблення і запровадження процедур і критеріїв оцінки (акредитації) 

кваліфікацій з метою визначення їх кваліфікаційного рівня за Національною 
рамкою кваліфікацій та визнання на національному, галузевому та 
міжнародному рівнях; 
 

розроблення, запровадження та удосконалення процедур акредитації 
(сертифікації) навчальних закладів, інших установ та організацій, які 
здійснюють професійне навчання (провайдерів кваліфікацій), програм 
підготовки або їх окремих складових (модулів) відповідно до європейських 
рекомендацій і принципів забезпечення якості у сфері вищої освіти, 
професійної підготовки і навчання;  

  
створення механізму визнання (акредитації) установ і організацій, до 

компетенції яких належить визнання результатів професійного навчання 
та/або присвоєння кваліфікацій; 
 

сприяння міжнародному співробітництву організацій із зовнішнього 
забезпечення якості вищої освіти, професійної підготовки і навчання; 
навчальних закладів, інших установ та організацій, які здійснюють 
професійне навчання (провайдерів кваліфікацій) або надають інші послуги у 
сфері підготовки кадрів та професійного розвитку громадян. 
 

VІ. Очікувані результати 
 
Реалізація Стратегії надасть можливість: 
запровадити систему підготовки фахівців і професійного розвитку 

громадян упродовж життя, яка відповідає сучасним та перспективним 
потребам ринку праці, інноваційного розвитку економіки;  

забезпечити впровадження і розвиток кваліфікацій як стандартів якості 
у сфері освіти, професійної підготовки і навчання впродовж життя; 
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розширити можливості громадян використовувати набуті 

компетентності для продовження навчання та кар’єрного зростання;  
сприяти задоволенню потреб ринку праці у кваліфікованих кадрах;  
підвищити роль роботодавців, фахових (професійних) організацій, 

інших заінтересованих сторін у прийнятті та реалізації рішень щодо 
підготовки та професійного розвитку фахівців;  

посилити зацікавленість роботодавців у підвищенні професійної 
компетентності та рівня кваліфікації працівників; 

підвищити конкурентоздатність, мобільність і захищеність працівників 
на ринку праці; 

сприяти професійній орієнтації молоді та дорослих, і забезпечити 
можливості для усвідомленого вибору траєкторій навчання та професійного 
розвитку;  

забезпечити визнання кваліфікацій на національному рівні, сприяти їх 
визнанню на міжнародному рівні. 

 
VІІ. Нормативно-правове, організаційне та фінансове забезпечення  

реалізації Стратегії 

Нормативно-правове та організаційне забезпечення реалізації Стратегії 
здійснюватиметься шляхом розроблення та прийняття в установленому 
порядку відповідних нормативно-правових актів, державних цільових 
програм, планів і заходів, спрямованих на реалізацію положень Стратегії, 
проведення моніторингу стану їх виконання. 

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюватиметься за 
рахунок бюджетних коштів із залученням позабюджетних коштів, коштів 
суб’єктів господарювання і громадських організацій, інвестиційних програм, 
програм міжнародної технічної та фінансової допомоги, інших не 
заборонених законодавством джерел. 

 

 

 
 


