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офіційного опонента, доктора наук з державного управління, професора 

Орлової Наталії Сергіївни
на дисертацію Цигана Віктора Васильовича на тему “Розвиток державно- 

приватного партнерства в системі професійної (професійно-технічної) освіти”, 

подану до захисту у спеціалізовану вчену раду ДФ 26.455.002 у Державному 

закладі вищої освіти “Університет менеджменту освіти” НАПН України на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 28 “Публічне 

управління та адміністрування” за спеціальністю 281 “Публічне управління та 

адміністрування”

Ступінь актуальності обраної теми. Актуальність дисертаційної роботи 

Цигана Віктора Васильовича на тему “Розвиток державно-приватного 

партнерства в системі професійної (професійно-технічної) освіти” зумовлена 

необхідністю реформування та модернізації системи професійно-технічної 

освіти на засадах державно-приватного партнерства.

Недосконалість правового, організаційного, фінансово-економічного 

забезпечення професійно-технічної освіти відповідно до запитів ринку праці та 

вимог роботодавців знижує конкурентоспроможність робітничих кадрів в 

України, не сприяє модернізації матеріально-технічної бази закладів П(ПТ)О, 

що вимагає впровадження нових відносин з роботодавцями у цій сфері, які 

можуть реалізовуватися у форматі державно-приватного партнерства.



Автор правомірно наголошує на тому, що державно-приватне 

партнерство в професійній (професійно-технічній) освіті як об’єднання зусиль з 

підприємствами та організаціями у напрямку системного, конструктивного та 

взаємовигідного співробітництва здатне забезпечити високу якість професійної 

підготовки кадрів, залучення додаткових ресурсів для розвитку системи 

П(ПТ)О та її орієнтації на сучасні технічні й технологічні умови.

Актуальність дослідження підтверджується його використанням у 

процесі виконання науково-дослідної теми ДЗВО “Університет менеджменту 

освіти” НАГІН України ‘Науково-методичні засади підвищення ефективності 

державно-громадського управління неперервною освітою в умовах суспільної 

трансформації в Україні’ (номер державної реєстрації РК № 0116U007183), у 

межах якої автором було проаналізовано нормативно-правову базу державно- 

приватного партнерства в професійній (професійно-технічній) освіті, участь 

роботодавців у підготовці професійних та оновленні освітніх стандартів, 

розвиток державно-приватного партнерства в контексті модернізації та 

реформування системи П(ПТ)О.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Обґрунтованість отриманих 

наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, 

забезпечена комплексним використанням загальнонаукових та спеціальних 

методів, серед яких: порівняльного аналізу, системного аналізу, статистичного 

та соціологічного методів та ін.; апробацією результатів дослідження на 

наукових та науково-практичних конференціях; практичним упровадженням у 

діяльності органів публічної влади, закладів П(ПТ)О.

Сформульовані наукові положення та висновки щодо обґрунтування 

теоретичних та науково-методичних засад розвитку державно-приватного 

партнерства в системі професійної (професійно-технічної) освіти в умовах 

реформування та модернізації освітньої галузі в сукупності розв’язують 

визначене у дослідженні наукове завдання, є достатньо обґрунтованими, 

охоплюють значний масив теоретичного матеріалу.



Поставлена автором мета досягнута і логічно розкрита шляхом 

послідовного вирішення поставлених завдань: проаналізувати сутність та 

принципи державно-приватного партнерства в системі освіти, зміст та основні 

характеристики державно-приватного партнерства в системі професійної 

(професійно-технічної) освіти; вивчити зарубіжний досвід державно-приватного 

партнерства в системі П(ПТ)О та визначити можливості його імплементації в 

Україні; проаналізувати нормативно-правове та організаційне забезпечення 

державно-приватного партнерства в системі професійної (професійно- 

технічної) освіти та визначити основні напрями удосконалення; 

охарактеризувати особливості фінансово-економічного механізму державно- 

приватного партнерства в системі професійної (професійно-технічної) освіти в 

умовах децентралізації; розглянути практику впровадження дуальної освіти та 

пілотні проекти партнерства закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти з роботодавцями; проаналізувати організаційні засади державно- 

приватного партнерства в системі П(ПТ)О на регіональному рівні; розробити 

пропозиції щодо забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти на засадах державно-приватного 

партнерства; обґрунтувати шляхи удосконалення управління регіональною 

системою П(ПТ)О на засадах державно-приватного партнерства.

У першому розділі роботи автором проаналізовано та уточнено поняття 

“державно-приватне партнерство" у міжнародному та вітчизняному науковому 

дискурсі, що дозволило обґрунтувати важливість впровадження та специфіку 

Д1111 в освітній галузі. Заслуговує на увагу аналіз сутності, характеристик, 

моделей та переваг ДПП в професійно-технічній освіті, розробка комплексного 

механізму державно-приватного партнерства в системі П(ПТ)О. Автором 

детально проаналізовано та визначено методи державно-приватного 

партнерства, які використовуються в зарубіжних країнах в системі ПТО, для їх 

імплементації в Україні.

У другому розділі автором розглянуто правове поле для активної 

співпраці між роботодавцями та закладами П(ПТ)О і справедливо зазначено як 



суттєвий прогрес у прийнятті низки нормативних документів, необхідних для 

реалізації ДПП в системі профтехосвіти, так і неврегульовані питання, які 

стосуються внесення в законодавство переліку конкретних форм державно- 

приватного партнерства, адаптованих до системи П(ПТ)О; визначення 

правового статусу кожної сторони партнерства та їх відповідальності за 

результати співпраці; визначення автономії закладів П(ПТ)О щодо вибору 

програм та підготовки робітників за участі роботодавців; розширення прав та 

відповідальності роботодавців за процеси професійної підготовки робітничих 

кадрів. Стверджується актуальність перерозподілу управлінських функцій в 

процесі децентралізації та необхідність посилення інституційної спроможності 

місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування щодо 

управління системою П(ПТ)О. Наголошується на необхідності розширення 

автономії закладів профтехосвіти у вирішенні питань партнерства з 

роботодавцями, зокрема у підтримці форм ДПП, які уже реалізуються у цій 

сфері і мають позитивні результати. Автором визначені також напрями 

партнерської взаємодії між закладами П(ПТ)О та роботодавцями на 

перспективу.

Окрема увага приділена питанням фінансово-економічного механізму 

державно-приватного партнерства в системі П(ПТ)О, який потребує 

удосконалення та диверсифікації джерел фінансування, зокрема створення 

національного (галузевих) фондів фінансування, удосконалення формули 

освітньої субвенції, створення приватних закладів, участі роботодавців у 

спільному фінансуванні закладів П(ПТ)О.

На прикладі дуальної освіти та пілотних проектів партнерства з 

роботодавцями доведена актуальність змін в організації освітньо-виробничого 

процесу та перспективність цих напрямів.

У третьому розділі розглянуто організаційні засади державно-приватного 

партнерства в системі професійно-технічної освіти на регіональному рівні в 

умовах децентралізації та доведено важливість таких напрямів як залучення 

роботодавців до визначення напрямів підготовки фахівців, необхідних для 



регіональних ринків праці, прогнозування потреби у кваліфікованих 

робітничих кадрах, підготовка відповідного регіонального замовлення, 

реорганізація та оптимізація закладів П(ПТ)О, діяльність регіональних рад.

Результатами дисертаційної роботи, отриманими на основі міжнародних 

та національних досліджень, є аналіз забезпечення якості професійно-технічної 

освіти, її відповідності сучасним запитам економічного розвитку та потребам 

роботодавців, пропозиції щодо впровадження інноваційних підходів до 

організації навчання, застосування сучасних і ефективних освітніх технологій, 

переходу до мережевої взаємодії освітніх закладів і підприємств регіону.

Сформульовано принципи та завдання управління регіональною 

системою П(ПТ)О на засадах державно-приватного партнерства, розроблені 

практичні рекомендації щодо розвитку партнерства в системі профтехосвіти.

Викладене вище свідчить про обґрунтованість наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Висновки 

відповідають поставленим завданням, рекомендації доведені до рівня їх 

можливого використання в практичній діяльності. Обґрунтованість результатів 

дисертації підтверджена в процесі їх апробації на різноманітних науково- 

комунікативних заходах.

Достовірність та новизна отриманих результатів. Достовірність 

отриманих результатів дисертаційного дослідження підтверджена їх 

методологічною обґрунтованістю, використанням теоретичного та практичного 

доробку за проблематикою роботи.

Наукова новизна одержаних результатів відображена в наступних 

результатах: автором вперше розроблено комплексний механізм державно- 

приватного партнерства в системі професійної(професійно-технічної) освіти; 

запропоновано формування ефективної системи управління регіональною 

системою П(ПТ)О та шляхи інноваційного розвитку закладів П(ПТ)О на 

засадах державно-приватного партнерства; удосконалено нормативно-правове 

та організаційне забезпечення державно-приватного партнерства в системі 

П(ПТ)О, фінансово-економічний механізм ДПП в умовах децентралізації, 



організаційні засади державно-приватного партнерства в системі П(ПТ)О на 

регіональному рівні, шляхи забезпечення якості професійно-технічної освіти на 

засадах державно-приватного партнерства; набули подальшого розвитку 

наукові підходи щодо застосування поняття “державно-приватне партнерство”, 

сутності, принципів, ролі та функцій ДПП в системі освіти, класифікації та 

специфіки проектів державно-приватного партнерства в освітній галузі; 

імплементація зарубіжного досвіду методів ДПП, практика впровадження 

дуальної освіти та пілотних проектів партнерства закладів П(ПТ)О з 

роботодавцями.

Повнота викладу в наукових публікаціях, відсутність порушення 

академічної доброчесності. Основні положення та наукові результати 

дисертаційної роботи викладено в 21 науковій публікації, з них: 5 статей у 

наукових фахових виданнях з державного управління; 2 публікації у 

зарубіжних наукових періодичних виданнях; 14-у матеріалах науково- 

комунікативних заходів.

Дисертаційна робота Цигана В.В. перевірена на унікальність тексту за 

допомогою он-лайн сервісу пошуку плагіату “Unichek”, що не виявило 

порушень академічної доброчесності.

Практичне значення і впровадження отриманих результатів 

дослідження. Одержані наукові результати знайшли практичне впровадження у 

діяльності Директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки 

(довідка від 12.09.2020 № 01-04/234), департаменту професійної (професійно- 

технічної) освіти Дніпропетровського обласного управління освіти і науки 

(довідка від 09.09.2020 № 4891/211-20), навчальному процесі ДВЗО 

«Університет менеджменту освіти» (довідка від 12.10.2020 № 01-02/473), 

комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради (довідка від 09.09.2020 № 392), 

Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти (довідка від 

18.09.2020 № 24), науково - методичного центру професійно-технічної освіти у 

Запорізькій області (довідка від 08.09.2020 № 140/01), навчально-методичного 



центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (довідка від 

15.09.2020 № 134), навчально-методичного центру професійно-технічної освіти 

у Донецькій області (довідка від 08.09.2020 № 177), Березівського вищого 

професійного училища Одеського національного політехнічного університету 

(довідка від 09.09.2020 № 122/5), П’ятихатської районної державної 

адміністрації Дніпропетровської області (довідка від 09.09.2020 № 45- 

2127/0/363-20), приватного підприємства «АГРОС» (довідка від 02.09.2020 № 

57), фермерського господарства «ШОВК» (довідка від 15.09.2020 № 104)

Практичні рекомендації автора можуть бути використаними при 

вирішенні актуальних питань державно-приватного партнерства в системі 

П(ПТ)О, удосконаленні управління регіональною системою професійно- 

технічних закладів, при розробці регіональних стратегій розвитку системи 

П(ПТ)О та її модернізації, у науково-дослідному та освітньому процесі.

Оцінка змісту та основних положень дисертації, її завершеності та 

відповідності встановленим вимогам. Зміст та основні положення дисертації 

свідчать про її завершеність та відповідність встановленим вимогам. Наукові 

положення, висновки та рекомендації, що відображені у дисертації, автор 

обґрунтовує на основі логічного викладу матеріалу. У висновках до розділів 

відображені результати дослідження конкретних питань. Розділи роботи 

взаємопов’язані між собою. Найважливіші результати дослідження викладені у 

висновках дисертації, що відповідають поставленим завданням.

Дисертація оформлена відповідно до вимог Міністерства освіти і науки 

України, що висуваються до даного виду робіт. Зміст наукових праць доповнює 

основні положення дисертації.

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації.
Оцінюючи дисертаційне дослідження в цілому позитивно, можна вказати на 

деякі дискусійні положення та зробити певні зауваження.

Оцінюючи дисертаційне дослідження в цілому позитивно, можна вказати 

на деякі дискусійні положення та зробити певні зауваження.



1. У роботі (розділ 1.3) аналізується зарубіжний досвід ДПП у сфері 

професійно-технічної освіти. Але не наведено узагальнення, хто є основними 

соціальними партнерами для закладів ПТО, які спільні заходи характерні у 

практиці ДПП цих країн.

2. На стор. 105 автор визначив проблемним питанням фінансування 

закладів П(ПТ)О міжбюджетні трансферти між обласним та міськими 

бюджетами. Доцільно пояснити, як впливає ця проблема на розвиток закладів 

П(ПТ)О, яким чином удосконалити міжбюджетні трансферти.

3. У роботі зазначено (розділ 2.3), що новою формою співпраці між 

закладами освіти та підприємствами-замовниками робітничих кадрів стало 

створення у 2017 р. трьох виробничо-освітніх кластерів. Слід уточнити, які 

переваги для розвитку професійно-технічної освіти має створення цих 

кластерів, чи є перспектива створення нових кластерів.

4. У роботі автор надає важливе значення формуванню регіонального 

замовлення на підготовку фахівців, слід уточнити, до яких наслідків може 

приводити прийняття регіонального замовлення без урахування потреб ринку 

праці та запитів роботодавців, чи приводить це до закриття закладів П(ПТ)О.

5. У роботі розглядається впровадження дуальної освіти в закладах 

П(ПТ)О, але не зазначено, як оцінюється у перспективі ця форма навчання на 

державному рівні. Слід визначити, до компетенції яких органів влади належить 

ініціювання впровадження дуальної освіти в умовах децентралізації.

Проте, означені зауваження не знижують наукової і практичної цінності 

отриманих результатів, які є обґрунтованими і достовірними.

Загальний висновок. Дисертаційне дослідження Цигана В.В. на тему 

«Розвиток державно-приватного партнерства в системі професійної 

(професійно-технічної) освіти» є завершеною, цілісною науковою 

кваліфікаційною роботою, яка має наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення, містить наукові результати, що у сукупності вирішують важливе 

наукове завдання, яке полягає в обґрунтуванні теоретичних та науково- 

методичних засад розвитку державно-приватного партнерства в системі 



професійної (професійно-технічної) освіти в умовах реформування та 

модернізації освітньої галузі та розробці практичних рекомендацій щодо 

партнерства закладів професійної (професійно-технічної) освіти з 

роботодавцями.
Дисертаційна робота виконана на високому теоретичному та 

методологічному рівнях, відповідає за своїм змістом та сукупністю отриманих 

результатів спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування “ та 

вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. 

№ 261 (зі змінами) та вимогам Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 “Про проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії-”, а її автор, Циган Віктор Васильович, 

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії галузі знань 

28 “Публічне управління та адміністрування” за спеціальністю 281 “Публічне 

управління та адміністрування”.

Офіційний опонент,

доктор наук з державного управління, професор, 

професор кафедри державного управління, 

публічного адміністрування


