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Туринський процес (2016): 
Нові моделі управління 

 Туринський процес ЕФО сам по собі є процесом управління: методика відкритої 
координації ЄС (OMC) на основі Брюгге-Копенгагенсько процесу ЄС у сфері 
ПТО (Рига 2015).  

 Аналітична структура управління ПТО (Секція E)= оцінка механізмів управління: 
установи та недержавні учасники/національний та місцевий рівні 
управління/фінансування ПТО.  

 Підходи та методики управління ЄФО у сфері ПТО (GML): акцент на сфери політики 
ПТО та функції у рамках політичного циклу.  

 25 областей України: огляд регіонального управління політикою у сфері ПТО. 

 Туринський процес ЄФО у 2016 р. в Україні та  та співпраця у сфері 

управління ПТО.  

Основні риси нових форм управління 

Участь Більше різних учасників процесу формування політики 

Багаторівневість Політика координується різними учасниками на різних рівнях політичної системи  

Субсидіарність Розробка політики відбувається на найнижчому рівні та/або відповідному рівні  

Обдуманість  Дослідження політики та її застосовність  як частина процесу формування політики  

Гнучкість Застосування «м’якого» регулювання для швидкої адаптації політичної стратегії (за необхідності) 

Створення знань Застосування інструментів для сприяння створенню заснованої на фактах політики (напр., порівняння 

аналітичних рамок, експертні оцінки з метою створення нових знань – звітність і т.і. ) 



 Багаторівневе управління (MLG) – це спільна відповідальність і скоординованість 
дій різних учасників процесу розробки, реалізації, моніторингу та оцінки політики. 

 MLG має вертикальний (різні рівні влади) і горизонтальний (між урядами різних країн 
і зацікавлених сторін) вимір розподілу відповідальності, втілення заходів та координації. 

 MLG стосується як державних так і приватних учасників. 

 Засновується на принципі субсидіарності, відповідно до якого політика формується і 
застосовується на найбільш доцільному рівні. 

 MLG  - не модель, а радше динамічний процес та підхід. 

 MLG вирішує питання центральних vs. периферійних –глобальних  vs. місцевих 
(glocal)- відносин: адміністративна, економічна та соціальна ефективність.   

 MLG дотримується принципів належного управління: забезпечення ефективного 
управління державними ресурсами, співвідношення ціни та якості, реагування на критичні 
потреби суспільства й економіки на основі відкритості, участі громадськості, підзвітності, 
ефективності та узгодженості (ЄС, 2001). 

Ефективне багаторівневе управління:  
ключові принципи 



 Політика у сфері ПТО взаємопов’язана з політикою у сфері освіти, навчання, ринку 
праці та соціально-економічною політикою.   

 Швидкі економічні та технологічні зміни вимагають від ПТО підготовки 
високоякісних робочих кадрів для ринків праці: актуальність і привабливість ПТО 
поставлено на карту. 

 Більшість заходів політики ЄФО: від планових до ринкових економік 
(реструктуризація і триваюча політична та соціальна напруженість). 

 Держава більше не є ізольованим учасником системи ПТО: необхідне сучасне 
бачення (партнерства), участь багатьох сторін і способи взаємодії і координації 
(коаліції між державною і приватною сферами). 

 Що? Ефективне багаторівневе управління у сфері ПТО Модель управління 
формуванням політики у сфері ПТО, заснована на  узгодженості дій для ефективного залучення 
учасників системи ПТО з державного і приватного секторів на всіх можливих рівнях (міжнародному, 
національному, галузевому, регіональному/місцевому, провайдерів) для постановки цілей, реалізації, 
моніторингу та перегляду. Ефективне багаторівневе управління в області ПТО спрямоване на 
зміцнення взаємодії та участі зацікавлених сторін при одночасному підвищенні актуальності, 
підзвітності, прозорості, узгодженості, ефективності та дієвості політики  у сфері ПТО (ЄФО на основі CoR 

2009 & Cedefop 2011). 

 Хто? Уряди (національні/регіональні/місцеві)/соціальні партнери/НДО-общинні 
організації/навчальні організації/вчителі та тренери (спілки) та інші державні 
і приватні учасники (галузеві організації, компанії, міжнародні установи/донори/тощо). 

 ЯК? Координаційні механізми розробки політики у сфері ПТО. 

Комплексність  управління сучасною 
політикою та системами ПТО 



Приклад методологічного підходу ЄФО до  
аналізу політики MLG: функції управління ПТО та сфери політики 

ПТО   

Вставка 1 
класифікація 

учасників 
управління у 

сфері ПТО 
(початкової та 
неперервної) 

 
Вставка 2. Ролі/функції 
заінтересованих сторін 

(початкова та неперервна ПТО) 
-(I) Ініціатор. 
-(Sta) Стратегічний учасник. 
-(D) Той, хто приймає рішення.  
(Ms) Адмініструє системи. 
-(C) Консультативна/дорадча роль.  
-(A) Виконує інструкції/реалізує рішення. 
-(E) Оцінювач. 
-(F) Фінансує/спів-фінансує. 
-(SP) Офіційіно визнаний соціальний 
партнер.  
- (P) Інше (вказати тип партнерства). 

Вставка 3 
Координаційні 

механізми 
розробки 

політики у 
сфері ПТО 

(початкової та 
неперервної)  

 Функції 

управління ПТО 

Сфери політики 

ПТО 

зако

нод

авча 

база 

(є/н

ема

є)  

міжнародні 

учасники  

національні (у тому 

числі галузеві)  

регіональні/місцеві  провайдери 

ПТО 

-Забезпеченя якості 

ПТО 

-Управління 

навчальною 

програмою ПТО 

-Управління 

кваліфікаціями ПТО (і 

НРК) 

-Навчання та стандарти 

для викладачів і 

тренерів 

-Визначення і 

узгодження 

кваліфікацій на РП 

-Профорієнтування та 

консультування 

-Управління процесами 

визнання 

неформальної освіти й 

навчання 

-Формулювання 
національної рамкової 
концепції ПТО (цілі, 
стратегії, плани, тощо) 
 
-Забезпечення 
нормативно-правової та 
регуляторної бази 
 
-Управління мережею 
провайдерів ПТО 
 
-Мобілізація 
фін.ресурсів 
 
-Управління державно-
приватним 
партнерством у сфері 
ПТО 
 
-Оцінка і перегляд ПТО 
політики (системи 
аудиту фінансування 
ПТО) 
 
-Дослідження і 
розробки, надання 
даних і статистики 

загальне планування, управління: відповідні державні установи та 

інші приватні учасники, що мають функції у сфері початкової та 

неперервної ПТО, залучені до сфер політики та рівнів управління 
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Координаційні механізми розробки політики у сфері ПТО:  
 «ЖОРСТКІ» та «М’ЯКІ» інструменти регулювання- 

управління  

Типологія координаційних механізмів розробки політики у сфері ПТО 
Тип 

координаційного 

механізму 

Тип партнерства   

Механізми/інструменти політики (приклади) 

  

1) Законодавчо- 

нормативний 

  

Під керівництвом 

уряду. 

  

 Національні та регіональні стратегії у сфері ПТО/навчання упродовж життя.  

 Національне та регіональне законодавство у сфері ПТО/навчання упродовж життя.  

 Політичні контракти у сфері освіти й навчання (двосторонні угоди про співпрацю 
між національними та регіональними сторонами). Нормативно-правові акти у сфері 
професійного навчання. 

 Національні/регіональні двосторонні/тристоронні угоди.  
 Національні рамки кваліфікацій (НРК). 

 2) Орієнтований на 

методичні 

рекомендації 

  

 Консультаційне 

партнерство. 

 Національні агентства з питань ПТО (NAVETs) та інші наглядові органи (напр., 

кваліфікаційні органи). Агентства регіонального розвитку. Міжвідомчі групи співпраці. 

Наглядові та/або спільні (соціальні партнери) ради, комітети, тощо. Національні, 

галузеві та регіональні ради з питань кваліфікацій (та інші дорадчі органи). 

Тристоронні органи. Observatories (labour market and training at national, regional 

levels). Обсерваторії (ринок праці і професійне навчання на національному, 

регіональному рівнях). 

 Освітні мережі (ENETs); спільноти практиків (CoPs). 

  

 3) Державно-

приватний 

Саморегульовані 

партнерства 

Партнерства заради 

мобілізації ресурсів. 

 Механізми соціального діалогу: колективні договори з розвитку навичок (наприклад, 
угоди щодо навчання на галузевому, корпоративному рівні). 

 Галузеві навчальні фонди та інші механізми спільного фінансування (наприклад, 

податкові пільги, гранти, індивідуальні навчальні рахунки і т.д.). 

 Контракти про навчання на робочому місці.  

  

  

4) Орієнтований на 

створення знань 

  

  

Засновані на знаннях 

партнерства. 

 Методи визначення потреб у кваліфікованих кадрах, оцінки, аналізу (на 

національному, регіональному, галузевому рівнях). Прогнози у сфері кваліфікацій (на 

національному, регіональному, галузевому рівнях). 

 Професійні/освітні/кваліфікаційні стандарти. 

 Показники і критерії на основі продуктивності (системи моніторингу). Стратегії оцінки, 
дослідження та інші інструменти моніторингу (наприклад, системи індикаторів). 

 Рекомендації; (спільні) рішення, декларації, заяви, резолюції, плани дій, тощо.  

Джерело: Гальвін Аррібас, Дж. Мануєль (на основі методологій GEMM та FRAME) 



Багаторівневий підхід до управління у 
сфері ПТО (ЄС): 

Сучасна практика розробки політики 
 Багаторівневе управління у сфері ПТО (міжнародний рівень): метод відкритої координації 

(OMC) = Копенгагенський/Брюгський процеси у сфері ПТО: Ризькі висновки (червень 
2015 р.). 

-Національний: реформа законодавтства у сфері ПТО/закони. 
 Естонія (2013): Впровадження нового навчального плану з більшою автономією закладів професійної освіти 
 Іспанія (2014/15) ‘дуалізація’ ПТО: залучення регіонів до реалізації і спільні угоди між підприємствами і 

центрами ПТО про узгодження схем учнівства 
 Франція (листопад 2009 р.) додаткові положення щодо профорієнтації і неперервної ПТО до національної 

міжгалузевої угоди (АНІ), підписаної з соціальними партнерами (січень 2009 року) у рамках реформи 
французької системи ПТО. 

 Данія (червень 2014): високоякісні програми ПТО для молоді та професійної освіти й навчання. Неперервна 
профосвіта вчителів поліпшує якість викладання (муніципалітети та навчальні заклади ПТО беруть участь в 
реалізації). 

Регіональний/місцевий:  
 Франція: територіальне регулювання ПТО (основний закон про 

децентралізацію від 2004 р.) 
 Італія Emilia Romagna (з 2010 р.) стратегія надання ПТО у відповідності з 

ВО. 
 Норвегія (з 2006 р.): процес консультацій (E&T ) між –незалежними- 

національними та регіональними урядами (політичні та цільові розбіжності). 
 Швеція Jämtland окружна рада: регіональний план розвитку освіти та 

регіонального розвитку, затверджений національними політиками: охоплює  
неперервне професійне навчання/освіту для дорослих та верхній рівень ПТО 
у співпраці з громадянським суспільством 
 

 Галузеві та 
регіональні 

кваліфікаційні 
ради/комітети 

(SSCs): 
20 країн ЄС 

 Центри передового 
досвіду ПТО: регіональні 
та галузеві інноваційні 

центри ПТО 
(Нідерланди,ВБ,Франція, 

Іспанія,  
Данія, Бєларусь,Латвія, 

Литва) 

-соціальні партнери: Альянс партнерства ЄС. 

- ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: Спільна декларація 
провайдерів ПТО щодо стратегії ЄС 2020 (+ Рига) (круглий 

стіл ЄФО 15/16 жовтня 2015 р.) 



Туринський процес ЕФО 2016 та   
Децентралізація управління ПТО в 

Україні: час діяти! (I) 
 
 

 
ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ 

 

Угода про Асоціацію між Україною та ЄС/процес децентралізації 
державних послуг та законодавчі зміни у сфері освіти й 
ПТО/оптимізація надання ПТО для сприяння системному 

розвитку. 
 

 
ЦІЛІ 

 
 Сприяння структурованому політичному діалогу з ключових питань задля 

здійснення процесу децентралізації ПТО в Україні за рахунок розвитку 
ефективного співробітництва між ключовими національними зацікавленими 
сторонами та регіональними радами. 

 Створення спільного ноу-хау за допомогою навчання на практиці 
залучених національних, регіональних, місцевих зацікавлених сторін і 
провайдерів ПТО з ефективного багаторівневого управління у сфері ПТО в Україні. 

 Підготовка Зеленої книги з консультаціями щодо процесу децентралізації 
ПТО в Україні у світлі законів у сфері освіти і ПТО, сприяння створенню 
релевантної, інклюзивної та інноваційної системи ПТО для соціально-економічного і 
регіонального розвитку країни. 

 Поширення результатів консультацій серед усіх відповідних міжнародних, 
національних, регіональних та місцевих зацікавлених сторін, що беруть участь в 
розвитку професійної освіти і навчання в Україні. 



Туринський процес ЕФО 2016 та   
Децентралізація управління ПТО в 

Україні: час діяти! (II) 

КЛЮЧОВІ ТЕМАТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ СПІЛЬНОГО ОПРАЦЮВАННЯ У 5 ПІЛОТНИХ 
РЕГІОНАХ 

 
I. Підходи до багаторівневого управління і партнерства в ПТО: яка модель 

децентралізації і які ролі і функції для зацікавлених сторін сфери ПТО в 
Україні? 
 

II. Раціоналізація та оптимізація забезпечення мереж ПТО: що, де і як в 
Україні? (фінансування, топологія мережі, кадрова політика, відповідні -
соціальні- партнерства, роль мереж для інновацій і регіонального зростання 
і т.д.). 
 

III. Децентралізація і модель(і) автономності учбових закладів для провайдерів 
ПТО: управління, фінансування і структура власності в українському 
контексті, колегіальні ради, як перейти від учбового закладу ПТО в 
інтересах соціальної інтеграції до учбового закладу ПТО в інтересах 
економічного зростання в країні? 
 

IV. Сприяння розвитку належної моделі державно-приватного співробітництва 
в області ПТО в Україні: що, хто, і яким чином? Фінансування, управління 
якістю, прогнозування, інновації, галузеві підходи і соціальне партнерство, 
тощо). 

  



5 

Туринський процес ЕФО 2016 та   
Децентралізація управління ПТО в 

Україні: час діяти! (III) Робоча 
методологія 

Міністерство освіти і науки, а також представники регіональних департаментів освіти. Державна 

служба зайнятості України. Міністерство фінансів (підлягає уточненню). Інститут професійної освіти та 

Національна академія педагогічних наук України. 

Профспілка будівельників і промисловості будівельних матеріалів. Федерація роботодавців України. 

Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Делегація ЄС в 

Україні 

Програма ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку України». Українська група Фонду 

Світового банку «Крок за кроком» (група з питань освітньої та соціальної політики), проект з 

децентралізації SIDA (шведські партнери) 

Канадський проект «Професійні уміння для працевлаштування», Міністерство регіонального розвитку 

(підлягає уточненню), Асоціація обласних та районних рад (підлягає уточненню), новостворені 

інститути при Міністерстві освіти і науки: Інститут модернізації освіти, Інститут аналітики освіти 

(підлягає уточненню) 

РОБОТА В УМОВАХ БАГАТОРІВНЕВОГО ПАРТНЕРСТВА: 
РОБОЧА ГРУПА 

(меморандум про взаєморозуміння щодо рамок співпраці)  
 

Міжнародні та 
вітчизняні 
експерти 

 
КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 
 Налаштовано ефективну співпрацю (робоча 

група та регіональні ради функціонують). 
 Початковий звіт. 
 Фокус-групи. 
 Зелена книга. 
 Політичні форуми (Туринський процес  

2016). 

 

 



НАЦІОНАЛЬНИЙ 
РІВЕНЬ(уряди-

міністерства, парламенти, 
міжвідомчі органи-

національні виконавчі та 
професійні агенції) 

РЕГІОНАЛЬНІ ТА 

МІСЦЕВІ УЧАСНИКИ

(регіональні та місцеві органи 
управління/виконавчі органи, 

децентралізовані структури 
національних органів).

УЧБОВІ ЗАКЛАДИ

КОМПАНІЇ

НАВЧАЛЬНІ УСТАНОВИ

ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВИМІР

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ВИМІР

(соціальні партнери, НДО, 

асоціації)  

ПРИВАТНИЙ 

СЕКТОР

ДЕРЖАВНИЙ 

СЕКТОР

УЧАСНИКИ 
БАГАТОРІВНЕВОГО 
УПРАВЛІННЯ ПТО

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!! 
jmg@etf.europa.eu 

 
 

У МЕНЕ БАГАТО ЗАПИТАНЬ… А У ВАС?  
 
 

mailto:jmg@etf.europa.eu

