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СФЕРИ ПОСЛУГ АВСТРІЇ ТА НІМЕЧЧИНИ 
 

У статті досліджена проблема формуваннѐ законодавчо-нормативного 
забезпеченнѐ соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери 
послуг у Німеччині та Австрії. Проаналізовано федеративні і земельні закони про 
професійну освіту Австрії та Німеччини. Розглѐнуто клячові аспекти взаюмодії 
міністерств та освітніх об’юднань длѐ налагодженнѐ співпраці на міністерському, 
регіональному, локальному та міжнародному рівнѐх. На підставі аналізу 
законодавчо-правових документів зроблено висновок, що всі соціальні партнери 
приймаять спільно рішеннѐ й несуть спільну відповідальність за професійну 
підготовку майбутніх фахівців, загалом і сфери послуг зокрема. 
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Постановка проблеми. Нині система соціального партнерства у 
професійній освіті України інтенсивно розвиваютьсѐ та перебуваю у стані 
докорінного й широкомасштабного реформуваннѐ, тому вивченнѐ, 
узагальненнѐ та аналіз кращих зразків ювропейського досвіду щодо 
соціального партнерства в професійній підготовці фахівців, зокрема у сфері 
послуг, набуваять особливого значеннѐ. Модернізаціѐ професійно-
технічної освіти – один із пріоритетних напрѐмів роботи длѐ Міністерства 
освіти і науки України у 2016 році. Так, у пропозиціѐх до нового проекту 
закону «Про професійну освіту» було закладено ідея фінансуваннѐ 
професійно-технічної освіти з декількох джерел:  

–  перше джерело – державна субвенціѐ на здобуттѐ загальної 
середньої освіти в межах професійно-технічної освіти;  

– друге – це два види замовленнѐ на підготовку робітничих кадрів: 
державне, що пов’ѐзане з гостродефіцитними професіѐми національного 
значеннѐ, та регіональне, ѐке здійсняю область і міста обласного значеннѐ 
длѐ місцевого ринку праці; 

– третю – залученнѐ коштів бізнесу. Це джерело буде пов’ѐзане з 
модернізаціюя бази професійних навчальних закладів та визначеними 
пріоритетними спеціальностѐми [4]. 

Отже, в умовах ринкової економіки, інформаційно-технологічного 
розвитку функції професійної підготовки значно розширяятьсѐ, відбуваютьсѐ 
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її трансформаціѐ в професійну освіту, що відповідаю світовим тенденціѐм 
неперервної професійної освіти – освіти впродовж життѐ. Перспективи 
розвитку ціюї галузі визначаятьсѐ пріоритетними напрѐмами соціально-
економічного поступу України, утвердженнѐм національної системи освіти ѐк 
головного чинника економічного й духовного розвитку українського народу, 
необхідністя адаптації до демократичних і ринкових перетворень у 
суспільстві, що зумовлено входженнѐм у ювропейський і світовий освітній та 
інформаційний простір [4]. 

Міжнародний досвід становленнѐ і впровадженнѐ соціального 
партнерства в професійної підготовці фахівців свідчить, що наукове 
обґрунтуваннѐ з урахуваннѐм сучасних і перспективних суспільних потреб, 
їх упровадженнѐ, а також науково-методичний супровід цього процесу 
потребую здійсненнѐ комплексних філософських, соціологічних, 
економічних, психолого-педагогічних досліджень, у тому числі й 
порівнѐльно-педагогічного спрѐмуваннѐ. 

Аналіз актуальних досліджень виокремили положеннѐ методології 
порівнѐльної педагогіки (Н. Абашкіна, Н. Авшеняк, А. Сбруюва, Л. Пуховська); 
концептуальні положеннѐ щодо соціального партнерства в професійно-
освітній сфері (В. Лозовецька, М. Пальчук, О. Олейнікова, А. Муравйова, 
О. Огіюнко); понѐттюво-термінологічний апарат проблеми розглѐдаютьсѐ в 
роботах (Н. Ничкало, В. Радкевич). Так, понѐтійно-термінологічний апарат 
проблеми розглѐдаютьсѐ в роботах І. Н. Модель та Б. С. Модель, де 
партнерство розуміютьсѐ ѐк баланс інтересів, що досѐгаютьсѐ завдѐки 
соціальній взаюмодії на основі компромісу та консенсусу. Соціальне 
партнерство ѐк сучасний механізм організації нового зовнішнього 
середовища освітньої установи розкриваютьсѐ в роботах В. І. Мітрохіна, 
В. А. Міхююва та ін. У науковій праці «Професійна освіта в Німеччині» наукові 
співробітники Федерального інституту професійної освіти У. Гіпах-Шнайдер, 
М. Краузе та К. Воль обґрунтовуять чотири рівні соціального партнерства: 
національний, регіональний, секторальний та рівень підприюмства. Провідні 
фахівці Інституту освітніх досліджень і економіки в Австрії (Institut für 
Bildungsforschung der Wirtschaft) С. Аршан і  Т. Маюр зазначаять, що участь 
соціальних партнерів у професійній освіті виконую важливі завданнѐ: 
забезпечую акредитація навчальних закладів і програм, сприѐю системності, 
цілісності, неперервної освіти, проводить моніторинг ѐкості, налагоджую 
співпраця з центрами зайнѐтості длѐ інформуваннѐ батьків та учнів 
професійних закладів про тенденції розвитку професій на ринку праці. 

Мета статті – вивчити та проаналізувати зарубіжний і вітчизнѐний 
педагогічний досвід щодо налагодженнѐ ефективної системи соціального 
партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг, виокремити 
проблему соціального партнерства в законодавчо-нормативних 
документах щодо професійної освіти Австрії та Німеччини.  
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З оглѐду на зазначену актуальність дослідженнѐ та сформульовану 
мету основними завданнѐми ціюї роботи вважаюмо: 

– дослідити проблему законодавчо-нормативного забезпеченнѐ 
соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг 
Німеччини та Австрії; 

– з’ѐсувати стратегія розвитку соціального партнерства у професійні 
освіті на міністерському, регіональному, локальному та міжнародному 
рівнѐх Німеччини та Австрії; 

– визначити сутність досліджуваного ѐвища; 
– сформулявати напрѐми длѐ подальшої наукової розвідки щодо 

становленнѐ соціального партнерства в світовому освітньому просторі. 
Методи дослідження в науковій статті застосовуятьсѐ переважно 

теоретичні: вивченнѐ джерел, аналіз і синтез матеріалів теоретичних 
досліджень, директивних і нормативних актів урѐду Німеччини та Австрії, 
доповідей державних установ і професійних організацій.   

Виклад основного матеріалу. Сутність соціального партнерства 
визначаю перша у вітчизнѐній літературі довідниково-аналітична працѐ – 
«Енциклопедіѐ освіти» (2008 р.) за редакціюя президента НАПН України В. 
Г. Кременѐ. У ній висвітлено проблеми теорії, історії та практики 
української освіти, походженнѐ понѐтійно-термінологічних основ 
педагогічної і психологічної наук; сучасні освітні парадигми та концепції; 
системи навчаннѐ й вихованнѐ в різних типах навчальних закладів, 
розвиток зарубіжних освітніх систем.  

«Соціальне партнерство», за «Енциклопедіюя освіти», – це система:  
1) колективно-договірного регуляваннѐ соціально-трудових відносин 

між соціальними суб’юктами шлѐхом розробленнѐ й реалізації спільних 
соціально-трудових договорів, програм чи угод на визначені терміни; 

2) соціально-трудових відносин, що забезпечуять оптимальний 
баланс та реалізація основних інтересів різних соціальних груп; 

3) інститутів і механізмів погодженнѐ інтересів учасників 
виробничого процесу: працівників та роботодавців *3+. 

Проте, ѐк показало дослідженнѐ, досі не здійснявалисѐ порівнѐльно-
педагогічні дослідженнѐ з проблеми професійної освіти в контексті 
законодавчо-правових аспектах соціального партнерства у професійній 
підготовці фахівців сфери послуг у Німеччині та Австрії. 

Ступінь розвитку сфери послуг стала домінувальноя ознакоя 
розвиненості суспільства. У даний час країна не може бути зарахована до 
розвинених країн світу, ѐкщо в її сфері послуг створяютьсѐ менше 60 %  
валового національного продукту (ВНП). Статистичний відділ ООН до 
переліку розвинених країн світу відносить 53 країни з Північної Америки і 
Західної Ювропи, частково зі Східної і Центральної Ювропи, а також Ізраїль, 
Австралія, апонія, Сінгапур, Південну Корея і Нову Зеландія. Основним 
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критеріюм такої класифікації країн ю показник внутрішнього валового 
продукту (ВВП) на душу населеннѐ, продуктивність праці, частка наукоюмної 
продукції у виробництві, конкурентоздатність товарів і послуг на світовому 
ринку тощо [1, 9]. 

У широкому розумінні до сфери послуг відносѐть надзвичайно 
важливі і масштабні види лядської діѐльності – медицину, освіту, торгівля, 
банки, яриспруденція. Це види і сфери лядської діѐльності, ѐкі 
невіддільні від понѐттѐ і категорії «послуг» – медичні послуги, освітѐнські 
послуги, торгівельні послуги, банківські послуги, яридичні послуги. Але не 
менш важливими й масштабними ю такі види діѐльності, ѐк житлове 
будівництво, ремонт і технічне обслуговуваннѐ, галузі перевезень, 
розгалужена мережа зв’ѐзку,  всезростаяча інформаційна служба, 
комунальне і готельне господарство, спорт і туризм, страхова сфера і сфера 
побуту ѐк великі та самостійні види лядської діѐльності *2+. 

Важливим аспектом вивченнѐ стану соціального партнерства у 
професійній освіті Австрії та Німеччини  ю аналіз законодавчих нормативно-
правових документів федерального і регіонального значеннѐ, ѐкі ю 
основоя функціонуваннѐ системи професійної освіти цих країн.  

Законодавчо-нормативне забезпеченнѐ соціального партнерства у 
професійній освіті Німеччини відображено у Федеральному законі про 
професійну освіту» (Berufsbildungsgesetz), що вперше ухвалений у 1969 р. 
(останні зміни внесені у 2016 р. (BGBI. I S.3234) [7]. 

Цей документ складаютьсѐ з семи розділів:  
– I «Загальні положеннѐ» (Allgemeine Vorschriften); 
– II «Професійна освіта» (Berufsbildung); 
– III «Організаціѐ професійної освіти» (Organisation der 

Berufsbildung); 
– IV «Дослідженнѐ професійної освіти, плануваннѐ і статистика» 

(Berufsbildungsforschung, Planung und Statistik); 
– V «Федеральний інститут професійної освіти» (Bundesinstitut für 

Berufsbildung);  
– VI«Адміністративні правопорушеннѐ (Bußgeldvorschriften); 
– VII «Перехідні та кінцеві положеннѐ» (Übergangs- und 

Schlussvorschriften). 
Детально розглѐнемо розділ І «Загальні положеннѐ» (§1–3). У §1 

«Цілі і понѐттѐ професійної освіти» (Ziele und Begriffe der Berufsbildung) 
зазначено, що професійна освіта – це система професійної підготовки та 
перепідготовки фахівців за освітніми професіѐми, що визнані на 
державному рівні (Staatlichannerkannte Ausbildungsberufe). Особливу увагу 
заслуговую §2 «Місцѐ навчаннѐ в системі професійної освіти» (Lernorte der 
Berufsbildung), у ѐкому зазначено, що професійне навчаннѐ здійсняютьсѐ 
одночасно на підприюмствах і у професійних школах. Кооперативна форма 

http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html#BJNR093110005BJNG000100000
http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html#BJNR093110005BJNG000200000
http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html#BJNR093110005BJNG002800000
http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html#BJNR093110005BJNG002900000
http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html#BJNR093110005BJNG002900000
http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html#BJNR093110005BJNG003000000
http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html#BJNR093110005BJNG003100000
http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html#BJNR093110005BJNG003100000
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професійної підготовки складаютьсѐ з двох взаюмопов’ѐзаних та 
взаюмодоповнявальних частин: виробниче навчаннѐ  (betriebliche 
Berufsbildung) та шкільне професійне навчаннѐ (schulische Berufsbildung). У 
§3 «Сфера застосуваннѐ» (Anwendungsbereich)  вказано, що цей закон ю 
чинний длѐ професійної підготовки фахівців, ѐка здійсняютьсѐ у 
професійних навчальних закладах, що належать до навчальних закладів 
середньої освіти другого ступенѐ (Sekundarbereich ІI) [7]. 

У розділі ІІ цього закону «Професійна освіта» (§4–70) у §4 «Визнаннѐ 
освітніх професій (Anerkennung von Ausbildungsberufen) зазначено, що 
визнаннѐ освітніх професій покладено на Федеральне міністерство освіти і 
досліджень (BMBF), Федеральний інститут професійної освіти (BIBB) та 
Інститут ринку праці й дослідженнѐ професій (IAB), ѐкі періодично оновляять 
перелік професій, що відповідаять вимогам ринку праці. У §10–70 
наголошуютьсѐ, що обов’ѐзковоя вимогоя длѐ початку практичного навчаннѐ 
на підприюмстві ю підписаннѐ навчального договору (Ausbildungsvertrag). Цей 
документ (договір) повинен складаютьсѐ з таких розділів:  

– робочий час (Arbeitszeit), відпустка (Urlaub); 
– випробувальний період (Probezeit);  
– оплата праці-винагорода (Vergütung);  
– права (Rechte);  
– обов’ѐзки (Pflichten);  
– звіт-конспект про практичне навчаннѐ (Berichtsheft);  
– тимчасова непрацездатність внаслідок захворяваннѐ (Krankheit);  
– тимчасова непрацездатність внаслідок вагітності (Schwangerschaft); 
– звільненнѐ (Kündigung) [7]. 
У розділі ІІІ «Організаціѐ професійної освіти» (§71–83) містѐтьсѐ 

положеннѐ про співпраця Федерального міністерства освіти і досліджень 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung) з фаховими міністерствами длѐ 
створеннѐ законодавчо-нормативного забезпеченнѐ професійної освіти. 

Проаналізувавши розділ IV «Дослідженнѐ професійної освіти, 
плануваннѐ і статистика» (§84–88). У  §84–85 виокремлено основні цілі 
дослідженнѐ та плануваннѐ професійної освіти: 

– сприѐти національному, ювропейському й інтернаціональному 
розвиткові  професійної освіти; 

– визначати вимоги до змісту і завданнѐ професійної освіти; 
– ураховувати в дослідженнѐх економічні, соціальні та технічні 

показники; 
– здійснявати обмін знаннѐми і технологіѐми; 
– брати до уваги при плануванні розвитку професійної освіти 

економічні, соціальні й технічні показники; 
– забезпечити в навчально-дослідницьких центрах достатньоя 

кількість місць длѐ здійсненнѐ професійних досліджень. 

https://www.aubi-plus.de/ausbildung/arbeitszeiten/
https://www.aubi-plus.de/ausbildung/urlaub/
https://www.aubi-plus.de/ausbildung/probezeit/
https://www.aubi-plus.de/ausbildung/ausbildungsverguetung/
https://www.aubi-plus.de/ausbildung/rechte-in-der-ausbildung/
https://www.aubi-plus.de/ausbildung/pflichten-in-der-ausbildung/
https://www.aubi-plus.de/ausbildung/berichtsheft/
https://www.aubi-plus.de/ausbildung/krankheit/
https://www.aubi-plus.de/ausbildung/schwangerschaft/
https://www.aubi-plus.de/ausbildung/kuendigung/
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У §86 «Федеральний звіт» (Berufsbildungsbericht) задекларовано 
процедуру здійсненнѐ звіту про виконані завданнѐ Федеральним 
міністерством освіти і досліджень (Bundesministerium für Bildung und 
Forschung), що опубліковуютьсѐ щороку до першого квітнѐ. Звіт повинен 
містити аналітичну інформація про поточний  стан та перспективний аналіз 
розвитку регіональних пропозицій щодо наданнѐ нових місць професійного 
навчаннѐ на підприюмствах. У §87 «Ціль і проведеннѐ статистики професійної 
освіти» (Zweck und Durchführung der Berufsbildungsstatistik) зазначено, що 
Федеральний інститут професійної освіти (Bundesinstitut für Berufsbildung) і 
Федеральна агенціѐ роботи (Bundesagentur für Arbeit) повинні надавати 
матеріали Федеральному бяро статистики (Statistische Bundesamt) длѐ 
технічного й методичного формуваннѐ статистичних даних. Ці статистичні 
дані повинні використовуватисѐ длѐ подальшого плануваннѐ та організації 
професійної освіти [7].  

У розділі V (§89–101) «Федеральний інститут професійної освіти» 
(ФІПО) зазначено, що ФІПО ю федеральноя яридичноя установоя із штаб-
квартироя в м. Бонн (Німеччина).  Представником ФІПО ю президент, ѐкого 
призначаю Федеральне міністерство освіти і досліджень. Клячовими 
завданнѐ ФІПО визначено:  

– сприѐти розвиткові професійної освіти через наукові дослідженнѐ 
відповідно до науково-дослідницької програми, ѐкі опубліковуятьсѐ у 
щорічних звітах про виконаннѐ завдань; 

– співпрацявати з Федеративним міністерством длѐ розробленнѐ 
нових законів про професійну освіту і внесеннѐ змін до чинних законів; 

– сприѐти міжнародній, ювропейській співпраці у сфері професійної 
освіти й обміну між німецькими і зарубіжними науковцѐми; 

– визначати нові завданнѐ у сфері професійної освіти у співпраці з 
Федеральним міністерством освіти і досліджень.   

Розділ VI (§102) «Адміністративні правопорушеннѐ» містить 
роз’ѐсненнѐ про протиправні дії чи бездіѐльність, ѐкі стосуятьсѐ 
вищезазначених розділів і параграфів закону, а також передбачену 
адміністративну відповідальність. 

Розділ VII (§103–105) «Перехідні та кінцеві положеннѐ» визначаю 
умови отриманнѐ/визнаннѐ сертифікатів/дипломів  у межах об’юднаннѐ 
Німеччини *7+.   

Підкреслимо, що система професійної та вищої освіти у ФРН тісно 
пов’ѐзана з особливостѐми загальноосвітніх шкіл. Вважаюмо за необхідне 
коротко схарактеризувати загальноосвітні школи Німеччини. До 
початкового ступеня (Primarbereich) належать початкові школи, де 
навчаннѐ триваю з 1 до 4 класу (Grundschule).  Післѐ закінченнѐ 
початкової школи дирекціѐ надаю учнѐм рекомендації щодо 
подальшого навчаннѐ в одній зі шкіл середньої освіти першого ступеня 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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(Sekundarbereich I). Перший ступень середньої освіти  поділѐютьсѐ на 
перший і другий рівні, у порівнѐнні з Україноя їх можна охарактеризувати 
ѐк базову і повну середня освіту. Здобуттѐ учнѐми базової середньої освіти 
першого ступенѐ  забезпечуять головні (5–9 класи) (Hauptschulen) і реальні 
школи (5–10 класи)  (Realschulеn). Повну середня освіту учні здобуваять у 
спеціальних школах (Gesamtschulen) (5–10 класи) та в гімназіѐх (5–12 
класи, у деѐких землѐх 13 класів вклячно) (Gymnasien) [8].  

Необхідно зауважити, що управліннѐ системоя професійної освіти 
ФРН ю децентралізоване, що надаю право кожній Федеративній землі 
створявати й затверджувати власні закони длѐ регуляваннѐ діѐльності 
закладів освіти. 

Кожен із перерахованих типів загальноосвітніх шкіл маю певні 
програмні вимоги щодо обсѐгів предметного навантаженнѐ, тривалості, 
змісту навчальних планів та програм. 

Так, у Законі «Про освіту землі Гамбург» (Hamburgisches Schulgesetz), 
ѐкий вперше прийнѐтий у 1997 р. (HmbGVBl. S. 97), останні зміни до закону 
були внесені в 2016 р. (HmbGVBl. S. 441), зазначено, що базову середня 
освіту першого ступенѐ  забезпечуять головні школи (Hauptschulen), у ѐких 
навчаннѐ триваю з 5 до 9 класу, а повну середня освіту учні здобуваять у 
спеціальних школах (Gesamtschulen) та в гімназіѐх (Gymnasien) з 5 до 10 
клас *10+.       

Натомість у Законі «Про вихованнѐ та ступені навчаннѐ землі 
Баваріѐ» (2016 р.) (Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen) зазначено, що до навчальних закладів, ѐкі надаять 
базову та повну середня освіту належать реальні школи (Realschulеn), 
мітель-школи (Mittelschule) та гімназії (Gymnasien), відповідно до 
тривалості навчаннѐ з 5 до 9 та з 5 до 10 класу [5]. 

Слід зазначити, що навчальні заклади ФРН, що надаять повну 
середня освіту, у більшості земель маять типову назву «Головна і реальна 
школи» (Haupt- und der Realschule), проте в деѐких землѐх дані навчальні 
заклади маять відмінні назви, зокрема:  

– регулѐрна школа (Regelschule) в землі Тярінген (Thüringen); 
– розширена реальна школа (Erweiterte Realschule)  в землі Зарлѐд 

(Saarland); 
– об’юднана головна і реальна школа (Verbundene Haupt- und 

Realschule) в землі Гессен (Hessen); 
– регіональна школа (Regionale Schule) в землі Мекленбург-

Форпомен (Mecklenburg-Vorpommern); 
– реальна школа пляс (Realschule plus) в землі Рейнланд-Пфальц 

(Rheinland-Pfalz); 
– верхнѐ школа (Oberschule) в землі Бранденбург (Brandenburg); 
– середнѐ школа (Mittelstufenschule) в землі Гессен (Hessen) [9]. 
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ак показую дослідженнѐ, децентралізоване управліннѐ системоя 
освіти ФРН, з одного боку, забезпечую різноманітність навчальних закладів, 
що надаять базову та повну середня освіту. З іншого боку, цѐ система 
зумовляю виникненнѐ розбіжностей серед вищеперерахованих 
навчальних закладів загальноосвітніх шкіл, що маять певні неузгоджені 
між федеративними землѐми – різні назви, вимоги щодо обсѐгів 
предметного навантаженнѐ, змісту навчальних планів та програм, що у 
своя чергу знижую приватну та професійну мобільність. 

Крім законодавчих актів федерального та земельного 
(регіонального) значеннѐ, що регламентуять питаннѐ освіти, ю низка 
нормативно-інструктивних документів, ѐкі не маять статусу законодавчих 
актів, але ю основоя длѐ укладаннѐ навчальних програм й узгодженнѐ 
земельних (регіональних) особливостей професійної підготовки фахівців у 
ФРН – це постанова Постійної конференції міністрів освіти і культури [11].  

Слід зазначити, що Постійна конференціѐ міністрів освіти і культури 
(Kultusministerkonferenz) заснована в 1948 р. з метоя координаціѐ 
освітньої і культурної політики Федеративних земель Німеччини. 
Особливої уваги заслуговую той факт, що яридичного статусу нормативно-
інструктивні документи Постійної конференції міністрів освіти і культури 
набуваять  післѐ затвердженнѐ земельними урѐдами *11+.   

Конференціѐ міністрів освіти і культури розробила низку Рамкових угод 
щодо професійної підготовки фахівців, ѐкі визнані на Федеральному рівні та ю 
обов’ѐзковими оріюнтирами длѐ створеннѐ відповідних законодавчих актів на 
рівні земель, що затверджені такими документами: Рамкова угода щодо 
професійних шкіл (Rahmenvereinbarung über die Berufsschule) – постанова 
Конференції міністрів освіти і культури (Beschluss der Kultusministerkonferenz), 
вперше прийнѐта в 1991 р., останні зміни внесені у 2015 р.; Рамкова угода 
щодо професійних спеціалізованих училищ (Rahmenvereinbarung über 
Fachschulen) – постанова Конференції міністрів освіти і культури (Beschluss der 
Kultusministerkonferenz) вперше прийнѐта  у 2002 р., останні зміни внесені в 
2016 р.; Рамкова угода щодо професійних спеціалізованих училищ 
підвищеного типу (Rahmenvereinbarung über die Fachoberschule) – постанова 
Конференції міністрів освіти і культури  (Beschluss der Kultusministerkonferenz) 
від 2004 р., останні зміни внесені у 2010 р.); Рамкова угода щодо професійних 
гімназій підвищеного типу другого ступенѐ (Vereinbarung zur Gestaltung der 
gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II) – постанова Конференції 
міністрів освіти і культури (Beschluss der Kultusministerkonferenz) вперше 
прийнѐта у 1972 р., останні зміни внесено у 2016 р.; Рамкова угода щодо 
вищого ступеня професійної освіти (вища професійна школу) (Vereinbarung 
über dіe Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen) – постанова 
Конференції міністрів освіти і культури (Beschluss der Kultusministerkonferenz) 
вперше прийнѐта 1998 р., останні зміни внесено  у 2001 р. *11+.  
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Отже, проаналізувавши законодавчо-правові документи *5; 8; 9; 11+ 
ми з’ѐсували, що до навчальних закладів середньої освіти другого ступенѐ 
(Sekundarbereich ІI) належать навчальні заклади неповного тижневого 
навантаженнѐ – професійні школи (Berufsschulen), ѐкі входѐть до складу 
дуальної системи освіти та повного тижневого навантаженнѐ: професійні 
спеціалізовані училища (Berufsfachschulen), професійні училища 
підвищеного типу (Fachoberschulen) та професійні гімназії (Berufliches 
Gymnasium/Fachgymnasium). До системи вищої професійної освіти (tertiäre 
Bereich) відносѐтьсѐ технічні університети (Technische Universitäten), вищі 
музичні, мистецькі навчальні заклади  (Hochschulen für Musik bzw. Kunst), 
вищі педагогічні навчальні заклади (Pädagogische Hochschulen), а також 
вищі фахові начальні заклади (Fachhochschulen). За умови успішного 
виконаннѐ студентом відповідної освітньої програми, що здійсняютьсѐ за 
дуальноя системоя освіти, передбачено присудженнѐ ступенѐ бакалавра 
(Bachelor of Science)  (перший рівень вищої освіти) і магістра (Master of 
Science)  (другий рівень вищої освіти). Бакалаврська програма триваю  3–4 
роки, магістерська програма триваю  1–2 роки. 

Законодавчо-нормативне забезпеченнѐ соціального партнерства у 
професійній освіті Австрії, так само ѐк і в Німеччині, відображено у 
Федеральних та земельних законах. У контексті нашого дослідженнѐ, ми 
проаналізували Федеральний закон про професійну освіту Австрії 
(Berufsausbildungsgesetz), що вперше прийнѐтий у 1969 р., останні зміни та 
доповненнѐ були внесені у 2015 р. *6+. 

 Цей документ складаютьсѐ з трьох розділів:  
– I «Загальні положеннѐ» (Allgemeine Vorschriften); 
– ІІ «Максимальна кількість учнів» (Lehrlingshöchstzahlen); 
– ІІІ «Нормативне регуляваннѐ учнівських іспитів» 

(Lehrlingsprüfungsordnungen); 
– ІV «Заклячні положеннѐ» (Schlußbestimmungen) *6+. 
Так, у розділі І «Загальні положеннѐ» (§1–36) в §1 «Учень» (Lehrling) 

зазначаютьсѐ, що цей термін «учень» маю значеннѐ – здобувач професійної 
освіти у професійній школі, що належить до дуальної системи навчаннѐ, 
ѐка передбачаю поюднаннѐ теоретичної та практичної підготовки.  

У §5 «Навчальні професії» (Lehrberufe) вказано, що професійна 
підготовка фахівців здійсняютьсѐ за навчальними професіѐми, ѐкі в 
майбутньому будуть професійноя діѐльністя, що ю необхідноя длѐ ринку 
праці згідно зі списком навчальних професій, ѐкий розміщений у документі 
«Федеративно-законодавчий список Республіки Австрії» (Bundesgesetzblatt 
für dei Republik Österreich), що періодично оновляютьсѐ, останні зміни 
внесені 2017 р., у співпраці між Федеральним міністерством науки, 
дослідженнѐ і економіки та фаховими міністерствами.   

https://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Universität
https://de.wikipedia.org/wiki/Musikhochschule
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunsthochschule
https://de.wikipedia.org/wiki/Pädagogische_Hochschule
https://de.wikipedia.org/wiki/Fachhochschule
http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html#BJNR093110005BJNG000100000
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У §6 «Тривалість навчаннѐ» (Dauer der Lehrzeit) зазначено, що у 
професійній школі навчаннѐ триваю мінімум два і максимум чотири роки, 
відповідно до обраної навчальної професії. Протѐгом навчаннѐ учні 
здобуваять одночасно загальну, професійну освіту та практичну підготовку за 
модульноя системоя. Учні зобов’ѐзані скласти такі модулі: основний 
(Grundmodul), головний (Hauptmodul) та спеціальний (Spezialmodul) модулі.  

У §21–27 «Випускні іспити» (Lehrabschlußprüfung) описані вимоги до 
допуску длѐ складаннѐ випускних іспитів на здобуттѐ освітньо-
кваліфікаційного рівнѐ – кваліфікований робітник (Fachkraft) та вимоги до 
складу екзаменаційної комісії (Prüfungskommission), ѐка повинна 
складаютьсѐ з голови екзаменаційної комісії (Vorsitzenden der 
Prüfungskommissionen), ѐкий повинен займати керівну посаду зі сфери 
навчальної професії, що атестую та двох членів комісії: одного вчителѐ 
професійної школи з навчальної професії та майстра виробничого 
навчаннѐ, ѐкий повинні мати щонайменше три роки стажу професійної 
діѐльності на підприюмстві з навчальної професії, що атестую. 

У розділі ІІ «Максимальна кількість учнів» указана кількість  учнів, із 
ѐкими майстер виробничого навчаннѐ маю право здійсняватисѐ практичну 
підготовку на підприюмстві. Особливої уваги заслуговую те, що учень на 
першому році навчаннѐ здобуваю практичні навички індивідуально з 
майстром виробничого навчаннѐ, на другому році навчаннѐ майстер маю 
право навчати двох учнів одночасно, а на наступних роках майстер 
проводить виробниче навчаннѐ разом із  підмайстром (Gehilfen). 
Підмайстер (помічник майстра) – це молодий фахівець (випускник 
професійної школи), ѐкий проходить стажуваннѐ на підприюмстві длѐ 
подальшої роботи на посаду майстра виробничого навчаннѐ. 

У розділі зазначено, що кожна Федеративна землѐ Австрії: Бургенланд 
(Burgenland), Каринтіѐ (Kärnten), Нижнѐ Австріѐ (Niederösterreich), Верхнѐ 
Австріѐ (Oberösterreich), Зальцбург (Salzburg), Штиріѐ (Steiermark), Тіроль 
(Tirol), Форарльберг (Vorarlberg), Відень (Wien) маю законодавчо-нормативне 
право приймати рішеннѐ щодо цього розділу *6+.  

Так, відповідно до цього розділу, на газово/водопровідних 
монтажних підприюмствах (Gas- und Wasserleitungsinstallationsgewerbe) у 
Федеративній землі Відень учень на першому році навчаннѐ індивідуально 
з майстром виробничого навчаннѐ здобуваю практичні навички й лише на 
третьому році навчаннѐ майстер маю право навчати двох учнів одночасно 
разом із  підмайстром *6+. 

Детальну інформація ми представили в табл.1. 
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Таблицѐ 1 
Розподіл максимальної кількості учнів і підмайстрів на одного майстра 

виробничого навчання на газо-водопровідних монтажних підприємствах 
(Gas- und Wasserleitungsinstallationsgewerbe)  

у Федеративній землі Відень 
Кількість майстрів виробничого навчання 

та помічників майстра (підмайстер) 
Максимальна кількість здобувачів 

професійної освіти (учнів) 

1 майстер і 1 помічник 2 

1 майстер  і 2 помічники 3 

1 майстер і 3–5 помічників 4 

1 майстер і 6–7 помічників 5 

1 майстер і 8–10 помічників 6 

1 майстер і 11–15 помічників 6 

1 майстер і 16–20 помічників 8 

1 майстер і 21–25 помічників 9 

1 майстер і 26–30 помічників 10 

Джерело: Berufsausbildungsgesetz. Lehrlingshöchstzahlen *6+. 
 

У розділі ІІІ «Нормативне регуляваннѐ учнівських іспитів» зазначено, 
що підприюмство, на ѐкому здійсняютьсѐ професійна підготовка фахівців 
сфери послуг, маю керуютьсѐ відповідними рішеннѐми фахових спілок щодо 
нормативного регуляваннѐ іспитів, а ті підприюмства, що не маять 
відповідних рішень, повинні керуватисѐ §27 (І розділ) «Вимоги до складу 
екзаменаційної комісії».     

Так, наприклад, на газово/водопровідних монтажних підприюмствах 
(Gas- und Wasserleitungsinstallationsgewerbe) Федеративних Земель Австрії 
(Бургенланд, Каринтіѐ, Нижнѐ Австріѐ, Штиріѐ та Відень) учнівські іспити 
регуляятьсѐ відповідно до Рішень фахових спілок газово-водопровідних 
монтажних підприюмствах та монтажних підприюмств центрального 
опаленнѐ цих земель (Beschluß der Fachvertretung der Gas-, Wasser- und 
Zentralheizungsinstallateure) [6]. 

У розділі ІV «Заклячні положеннѐ» вказано, що цей Закон базуютьсѐ 
на наступних Федеральних Законах Австрії: «Закон про інспекція з питань 
праці» (2015 р.) (Arbeitsinspektionsgesetz); «Закон про безпеку на робочому 
місці» (2017 р.) (Arbeitsplatz-Sicherungsgesetzes);  «Закон про рідну мову» 
(2017 р.) (Mutterschutzgesetzes) *6+. 

Отже, законодавчо-нормативне забезпеченнѐ соціального 
партнерства в Австрії та Німеччині в оптимальному співвідношенні між 
централізаціюя й децентралізаціюя в системі професійної освіти сприѐю 
сталому розвиткові ѐкісної освіти впродовж життѐ, відповідно до 
актуальних та перспективних потреб кожної особистості та держави. 

Висновки. Таким чином, вивчивши та проаналізувавши політику 
соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг, 
ми можемо зробити такі висновки: 
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– взаюмодіѐ соціальних партнерів у системі професійної освіти 
Німеччини та Австрії регламентуютьсѐ законодавчо-правовими документами 
на міністерському, регіональному, локальному й міжнародному рівнѐх; 

– зазначена проблема в Україні потребую усвідомленнѐ: 
1) необхідності комплексного розвитку системи соціального партнерства 
ѐк міждисциплінарної проблеми, що пов’ѐзана з соціально-культурними, 
політичними, економічними чинниками розвитку суспільства; 
2) забезпеченнѐ випереджального розвитку наукових досліджень з 
проблем теорії і методики професійної освіти та впровадженнѐ їх 
результатів у практику; 3) вивченнѐ досвіду організації професійної 
підготовки фахівців за дуальноя системоя освіти в Німеччині та Австрії, що 
передбачаю поюднаннѐ пропорційно-рівного співвідношеннѐ між 
професійно-теоретичноя та професійно-практичноя складовими; 

– соціальне партнерство в освіті можна вважати надійним та 
апробованим соціальним механізмом, ѐкий сприѐю економічній 
стабільності та розвиткові, створення конкурентоспроможної, гнучкої й 
динамічної системи освіти кожної країни. 

Перспективи подальших наукових розвідок. Ми вважаюмо 
перспективоя подальших наукових досліджень вивченнѐ досвіду 
розробки й упровадженнѐ стандартів професійної освіти в міжнародному 
вимірі, що ю сфероя функціонуваннѐ соціального партнерства. 
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РЕЗЮМЕ 
Креденец Надежда. Законодательно-правовые аспекты функционированиѐ 

социального партнерства в профессиональной подготовке специалистов сферы услуг 
Австрии и Германии. 

В статье исследована проблема формированиѐ законодательно-нормативного 
обеспечениѐ социального партнерства в профессиональной подготовке специалистов 
сферы услуг в Германии и Австрии. Проанализированы федеративные и земельные 
законы о профессиональном образовании Австрии и Германии. Рассмотрены клячевые 
аспекты взаимодействиѐ министерств и образовательных объединений длѐ 
налаживаниѐ сотрудничества на министерском, региональном, локальном и 
международном уровнѐх. На основании анализа законодательно-правовых документов 
сделан вывод, что все социальные партнеры принимаят совместно решениѐ и несут 
общуя ответственность за профессиональнуя подготовку будущих специалистов в 
целом и сферы услуг в частности. 

Ключевые слова: социальное партнерство, социальные партнеры, 
социальный диалог, сфера услуг, законодательно-нормативное обеспечение, 
профессиональное образование, профессиональнаѐ подготовка, дуальнаѐ система 
обучениѐ, рынок труда, теоретическаѐ и практическаѐ профессиональнаѐ 
подготовка, будущие специалисты. 

SUMMARY 
Kredenets Nadiia. Legislative aspects of social partnership functioning in vocational 

training of service sector specialists in Austria and Germany. 
The problem of forming and normative support of social partnership in vocational 

training of service sector specialists in Germany and Austria has been studied in the article. 
Federal and state laws in vocational education in these countries have been analyzed. The key 
aspects of interaction between educational units in order to organize collaboration at the 
ministerial, regional, local and international levels have been considered. Based on the results of 
the study undertaken, it has been found out that the dual system of primary vocational training 
of specialists in vocational education in Germany and Austria is continuing and consists of two 
stages, namely: 1) theoretical training in vocational schools and practical training at enterprises; 
2) further vocational education/further research-based vocational education. The author has 
characterized vocational secondary schools: part-time vocational schools that comprise dual 
training system and full-time vocational schools: specialized vocational schools, advanced 
vocational schools and vocational gymnasia. It has been found out that technical universities and 
higher vocational education institutions training service sector specialists belong to higher 
education system, too. It has been highlighted that the system of social partnership in vocational 
education in Ukraine is being dramatically developed and significantly reformed. Therefore, 
study, generalization and analysis of European experience in organizing social partnership in 
vocational training of specialists, particularly in service sector, is becoming rather relevant. Based 
on the analysis of legislative documents on vocational education in Germany and Austria, it has 
been concluded that social partnership in education may be considered as a reliable and 
approved social mechanism that stipulates for economic stability and development, 
establishment of competitive, flexible and dynamic education system in each country; the 
mentioned problem in Ukraine requires the need for complex development of social partnership 
system as an interdisciplinary problem related to social, cultural, political and economic factors of 
social development to be taken into consideration; sustainable development of researches on the 
problem of theory and methodology of vocational education and implementation of its results in 
practice to be ensured; German and Austrian experience in organizing vocational training in the 
dual education system that presupposes the combination of proportional correlation between 
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vocational theoretical and practical components to be studied. Rather perspective for further 
researches is the study of foreign experience in developing and implementing vocational 
education standards that is the field of social partnership functioning. 

Key words: social partnership, social partners, social dialogue, service sector, 
legislative and normative support, vocational education, dual education system, labour 
market, theoretical and practical vocational training, future specialists. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ВИЩІЙ 
ШКОЛІ: АНАЛІЗ ПРІОРИТЕТІВ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЄС 

 

Дослідженнѐ присвѐчено висвітлення пріоритетів політики Європейського 
Соязу у сфері вищої освіти. На основі структурно-логічного аналізу документів ЄС, 
присвѐчених проблемам ѐкості вищої освіти, схарактеризовано тенденції розвитку 
стратегій ювропейської спільноти щодо забезпеченнѐ ѐкості викладаннѐ у вищій школі. 
Конкретизовано сутність клячових понѐть дослідженнѐ (ѐкість вищої освіти, ѐкість 
викладаннѐ у вищій школі). Висвітлено структуру та змістові характеристики 
стандартів забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, прийнѐтих ENQA. Виокремлено та 
конкретизовано сутність політичного, адміністративного, науково-педагогічного та 
технологічного вимірів рекомендацій, поданих у документах ЄС щодо забезпеченнѐ 
ѐкості викладаннѐ у вищій школі. З’ѐсовано актуальні напрѐми оновленнѐ порѐдку 
денного ЄС у досліджуваній сфері, прийнѐті у 2017 р. 

Ключові слова: вища школа, ѐкість вищої освіти, ѐкість викладаннѐ, 
забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти,  стандарти та рекомендації, тенденції. 

 

Постановка проблеми. Останні десѐтиліттѐ стали  періодом у 
розвитку ювропейської та світової вищої освіти (ВО), що ознаменовані 
суттювим зростаннѐм студентських контингентів (від 2 % випускників 
середніх шкіл, що вступали до вишів на початку ХХ ст. до 40 50 % і навіть, в 
окремих країнах, до 90 % в кінці ХХ ст.), перетвореннѐм університетів із 
«башт зі слонової кістки» на «фабрики масового виробництва дипломів». 
Найвагомішими економічними, технологічними та соціальними чинниками 
означених радикальних змін називаять, ѐк правило, перехід до економіки 
знань, глобалізація фінансово-економічної та культурної сфер життѐ 
лядства, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, поширеннѐ 
норм соціальної справедливості на сферу вищої освіти ѐк наслідок 
усвідомленнѐ її не тільки приватним, а й суспільним благом.  

Трансформаціѐ ВО з елітарної на масову поставила національні 
держави, університети, споживачів освітніх послуг, роботодавців перед 
численними викликами. Чи не найбільш гострим з них ю забезпеченнѐ ѐкості, 
що пов’ѐзано, передусім, із диверсифікаціюя (інтелектуальноя, мотивацій-
ноя, культурноя, етнічноя тощо) студентських, викладацьких та менеджер-
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