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ВІДГУК 
офіційного опонента, доктора наук з державного управління, професора, 
Заслуженого працівника освіти України Сиченка Віктора Володимировича 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 
адмі ністрування”

Ступінь актуальності обраної теми. Впровадження ефективних 
правових, організаційних, фінансових заходів, що збалансують інтереси 
роботодавців та закладів П(ПТ)О, забезпечать регіональний ринок праці 
необхідними кваліфікованими робітничими кадрами у короткостроковій та 
довгостроковій перспективі, є актуальним напрямом управління у сфері 
професійно-технічної освіти і передбачає розвиток державно-приватного 
партнерства як процесу встановлення взаємовигідних відносин між державою, 
системою П(ПТ)О і роботодавцями для прискорення реформування та 
підвищення конкурентоспроможності професійно-технічної освіти, підготовки 
фахівців, затребуваних на ринку праці.

Узгодження і реалізація інтересів усіх зацікавлених сторін у наданні 
якісних освітніх послуг в процесі взаємодії професійно-технічних освітніх 
закладів із суб’єктами та інституціями ринку праці, державними і місцевими 
органами влади та самоврядування, громадськими організаціями потребує 
розробки ефективних управлінських механізмів, що свідчить про актуальність 
дисертаційної роботи Цигана В.В.

Дисертаційна робота виконана згідно з напрямами наукових досліджень 
Державного вищого закладу освіти ‘Університет менеджменту освіти’ НАШІ 
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 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.



Отже, тема дисертації Цигана В.В. є актуальною, а поставлена мета 
дослідження заслуговує на увагу теоретиків і практиків-управлінців, оскільки 
спрямована на вирішення питань ефективності державно-приватного 
партнерства у сфері професійно-технічної освіти як актуального напряму 
реформування освітньої галузі в умовах децентралізації

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення, висновки і 
рекомендації є логічно викладеними, достовірними й достатньо 
аргументованими. Це забезпечується глибоким аналізом теоретичних основ та 
прикладних розробок вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі публічного 
управління, державно-приватного партнерства, управління освітою. У роботі 
використані статистичні та соціологічні дані, що підтверджують результати 
дисертаційного дослідження.

Варто відзначити, що під час глибокого вивчення обраного предмета 
дослідження автор застосував наступні методи дослідження: логічний та 
порівняльний аналіз, системний аналіз, аналіз і синтез, статистичний, 
соціологічний та ін.

На користь достатньо високої оцінки достовірності й обґрунтованості 
сформульованих автором положень свідчить значна інформаційна база 
дисертаційного дослідження (загалом до списку використаної літератури 
входить 288 джерел).

Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних та науково- 
методичних засад розвитку державно-приватного партнерства в системі 
професійно-технічної освіти в умовах реформування та модернізації освітньої 
галузі та розробка практичних рекомендацій щодо партнерства закладів П(ПТ)О 
з роботодавцями. Відповідно до мети дослідження автором сформульовані 
обґрунтовані наукові положення та рекомендації.

Перш за все, заслуговує на увагу в першому розділі роботи узагальнення 
наукових підходів та міжнародної практики щодо сутності, принципів, ролі та 
функцій державно-приватного партнерства в системі освіти, класифікація та 
специфіка проектів державно-приватного партнерства в освітній галузі, основні 
характеристики державно-приватного партнерства в системі П(ПТ)О.

Цілком обґрунтовано автор наголошує на тому, що необхідність розвитку 
державно-приватного партнерства в професійно-технічній освіті України 
зумовлена стратегією модернізації галузі та впровадженням нових форм 
взаємодії з роботодавцями і пропонує відповідний комплексний механізм 
державно-приватного партнерства в системі П(ПТ)О.

Аналіз практик державно-приватного партнерства, які використовуються в 
зарубіжних країнах, надав можливість автору визначити найбільш доцільні 
форми державно-приватного партнерства для імплементації в Україні.

У другому розділі заслуговують на увагу розроблені пропозиції щодо 
удосконалення нормативно-правового та організаційного забезпечення 
державно-приватного партнерства в системі П(ПТ)О. Серед цих пропозицій 
варто відзначити 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 участю роботодавців; розширення прав та 
відповідальності роботодавців за процеси професійної підготовки робітничих 
кадрів; посилення інституційної спроможності місцевих органів виконавчої 
влади й органів місцевого самоврядування щодо управління системою П(ПТ)О 
тощо.

Вартими уваги є охарактеризовані автором особливості фінансово- 
економічного механізму державно-приватного партнерства в умовах 
децентралізації, які свідчать про суттєві зміни щодо джерел фінансування 
закладів П(ПТ)О та низку проблемних ситуацій. Автором запропоновано 
збільшення обсягів видатків на професійно-технічну освіту та розвиток 
багатоканального фінансування з залученням партнерів, створення 
національного або галузевих фондів фінансування професійної підготовки, 
щорічне планування у Державному бюджеті України коштів на бюджетну 
програму, що спрямована на модернізацію матеріальної бази закладів П(ПТ)О, 
сприяння власній економічній діяльності закладів П(ПТ)О, надання здобувачам 
професійно-технічної освіти пільгових кредитів, грантів на навчання, створення 
приватних закладів.

У роботі наведена позитивна практика розвитку професійно-технічної 
освіти шляхом впровадження дуальної освіти та пілотних проектів партнерства 
закладів П(ПТ)О з роботодавцями.

У третьому розділі автором розроблені пропозиції, які стосуються 
розвитку державно-приватного партнерства в системі П(ПТ)О на регіональному 
рівні, зокрема виділені такі напрями як: удосконалення організаційних засад, 
забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку, формування ефективної 
системи управління регіональною системою професійно-технічної освіти.

Автором запропоновано прийняття регіональної стратегії (програми), в 
якій визначаються можливості раціональної трансформації системи П(ПТ)О та 
залучення роботодавців до визначення напрямів підготовки фахівців, необхідних 
для регіональних ринків праці. Проаналізовано способи прогнозування потреби 
у кваліфікованих робітничих кадрах за участі роботодавців та розглянуто 
практику підготовки регіонального замовлення.

Актуальним питанням, розглянутим у роботі, є оптимізація мережі 
закладів П(ПТ)О як комплексне завдання, яке повинно враховувати реформу 
децентралізації та попит на робітничі професії, відповідати законодавчо 
встановленим типам закладів, зокрема об’єднати малокомплектні заклади і 
забезпечити створення багатопрофільних центрів, усунути дублювання 
однотипних напрямів підготовки у різних за галузевим спрямуванням закладах.

У роботі правомірно виділено роль регіональних рад, які наразі впливають 
на визначення перспективних напрямів підготовки кваліфікованих робітничих 
кадрів, беруть участь у формуванні регіонального замовлення, оптимізації 
мережі закладів та змісту професійної підготовки відповідно до потреб 
регіонального та міжрегіонального ринків праці, сприяють співпраці закладів 
П(ПТ)О з підприємствами регіону.



Питання забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку системи 
П(ПТ)О на засадах державно-приватного партнерства розглянуті у роботі з 
позицій нових підходів до організації навчання, застосування сучасних і 
ефективних освітніх технологій, оновлення переліку професій 
загальнодержавного значення, розроблення стандартів на компетентнісній 
основі, розбудови системи незалежного оцінювання повних і часткових 
професійних кваліфікацій, реорганізації системи підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників та управлінських кадрів закладів П(ПТ)О.

Заслуговує на увагу позиція автора розглядати модернізацію освітнього 
процесу в закладах П(ПТ)О та перехід від традиційної до цільової моделі 
підготовки робітників як мережеву взаємодію освітніх закладів і підприємств.

У роботі сформульовані та обґрунтовані основні принципи управління, 
управлінські завдання та рекомендації для регіональної системи управління 
закладами П(ПТ)О на засадах державно-приватного партнерства.

Отже, ознайомлення з текстом дисертації дає підстави стверджувати, що 
підхід здобувана до розкриття мети та завдань дослідження відзначається 
фундаментальністю, системністю, обґрунтованістю. 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. Основні положення 
наукової новизни пов’язані з результатами вирішення автором завдань 
дисертаційного дослідження. Вони визначаються особистим внеском автора у 
розв’язання актуального наукового 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 П(ПТ)О з роботодавцями.

Найбільш значущими результатами дослідження, що становлять наукову 
новизну, розкривають суть роботи та виносяться на захист, є такі, що уперше 
пропонують: комплексний механізм державно-приватного партнерства в системі 
професійної(професійно-технічної) освіти, формування ефективної системи 
управління регіональною системою П(ПТ)О та шляхи інноваційного розвитку 
П(ПТ)О на засадах державно-приватного партнерства.

Найбільш вагомими здобутками, з огляду на зміст завдань дисертаційного 
дослідження, є вдосконалення дисертантом нормативно-правового та 
організаційного забезпечення державно-приватного партнерства в системі 
П(ПТ)О, фінансово-економічного механізму державно-приватного партнерства 
в системі П(ПТ)О в умовах децентралізації, організаційних засад державно- 
приватного партнерства на регіональному рівні, забезпечення якості професійно- 
технічної освіти на засадах державно-приватного партнерства.

Крім того, важливе значення мають положення дисертації, у межах яких 
дістали подальшого розвитку: наукові підходи щодо сутності, принципів, ролі та 
функцій державно-приватного партнерства в системі освіти; класифікація та 



специфіка проектів державно-приватного партнерства в освітній галузі; 
імплементація зарубіжного досвіду методів державно-приватного партнерства; 
практика впровадження дуальної освіти та пілотних проектів партнерства 
закладів П(ПТ)О з роботодавцями.

Отже, дисертація є цілісною, науковою кваліфікаційною працею, яка має 
нові теоретичні та практичні результати що свідчить про важливий внесок у 
теорію та практику публічного управління в Україні..

Повнота викладу в наукових публікаціях, відсутність порушення 
академічної доброчесності. Основні положення та наукові результати 
дисертаційної роботи викладено в 20 наукових публікаціях, з них: 5 статей у 
наукових фахових виданнях з державного управління; 1 публікація в 
зарубіжному науковому періодичному виданні; 14 = у матеріалах науково- 
комунікативних заходів.

Порівняння тексту анотації з текстом дисертації дозволяє дійти висновку 
про ідентичність основних положень дисертаційного дослідження та матеріалу, 
викладеного в анотації.

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. Аналіз результатів, одержаних автором дисертації, дозволяє 
позитивно оцінити теоретичне значення роботи для підвищення ефективності 
публічного управління в Україні у сфері професійно-технічної освіти та розвитку 
державно-приватного партнерства. Теоретичне значення роботи полягає в тому, 
що теоретичні викладки дослідження можуть бути використані при розробці та 
вдосконаленні програм для викладання курсів, пов’язаних з темою дисертації, 
при підготовці спеціалістів, магістрів зі спеціальності “Публічне управління та 
адміністрування”, в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації 
державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Висновки і рекомендації дисертаційного дослідження мають практичне 
значення й адресну спрямованість, що підтверджується їх застосуванням 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), ІГятихатської 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)

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. 
Дисертаційне дослідження виконане Циганом В.В. на достатньо високому 
науковому рівні, але в ньому мають місце окремі дискусійні положення та 
зауваження, а саме:

1. У розділі 2.1 у роботі розглядається можливість партнерства між 
роботодавцями та закладами П(ПТ)О у наданні неформального навчання та 
оцінюванні його результатів. Але в роботі не визначено відмінності формального 
та неформального навчання, особливості його розвитку в умовах децентралізації 
системи П(ПТ)О.

2. У науковій новизні запропоновано внесення в законодавство переліку 
конкретних форм державно-приватного партнерства, адаптованих до системи 
П(ПТ)О, тому доцільно уточнити, яких форм державно-приватного партнерства 
це стосується в першу чергу.

3. У роботі аргументовано створення приватних закладів професійно- 
технічної освіти, які можуть конкурувати з закладам державної та комунальної 
власності (розділ 2.2). Оскільки в Україні практика створення приватних закладів 
П(ПТ)О на сьогодні відсутня, слід визначити, які умови потрібні для їх відкриття.

4. На с.159 автором визначено, що часто причинами існування дисбалансів 
між попитом та пропозицією робочої сили є інформаційна невизначеність 
перспектив ринку праці, зокрема це стосується обмежених можливостей 
роботодавців оцінити перспективну потребу в тих чи інших професійних кадрах 
на період їхньої підготовки. Поряд із цим, це також стосується неповноти аналізу 
ринку праці у професійному розрізі та структури задоволеного попиту на робочу 
силу на рівні регіону. Доцільно пояснити, яким чином автор пропонує вирішити 
цю проблему.

5. У роботі (с. 166) автор звертає увагу на те, що на даний час існує значна 
соціальна функція закладів П(ПТ)О, на навчання до цих закладів йдуть 
здобувати освіту діти з незаможних родин, діти-сироти, що потребують окремої 
підтримки з боку держави та розвитку відповідних соціальних служб. Доцільно 



обґрунтувати позицію автора щодо того, якою має бути соціальна функція 
закладів П(ПТ)О.

6. У роботі (с. 189) визначається, що технологізація економіки породжує 
попит на кваліфікованих фахівців з високим рівнем цифрової компетентності, 
тому на регіональному рівні наразі зростають запити роботодавців на додаткові 
цифрові компетентності випускників. Бажано пояснити, як організувати таку 
підготовку в закладах П(ПТ)О з залученням роботодавців.

Разом із тим, висловлені зауваження носять переважно рекомендаційний 
характер і не впливають на загальну позитивну оцінку дисертації. Вони не 
знижують наукової і практичної цінності отриманих результатів, а лише 
окреслюють напрямки подальших наукових розробок.

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”.
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