
ЗАТВЕРДЖУЮ

ВИСНОВОК

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 
Національної академії педагогічних наук України, (м. Київ) про наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Цигана 
Віктора Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 
281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне 
управління та адміністрування» на тему «Розвиток державно-приватного 
партнерства в системі професійної (професійно-технічної) освіти», 
затвердженої на засіданні Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти» протоколом № 13 від 21 грудня 2016 року за спеціальністю 281 
«Публічне управління та адміністрування».

ВИТЯГ
з протоколу № 5/2020 наукового фахового семінару кафедри публічного 
управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти» від 17 грудня 2020 року

Присутні на засіданні науково-педагогічні працівники кафедри 
публічної о управління та проектного менеджменту:

Карташов С.Г. - доктор наук з державного управління, доцент, 
завідувач кафедри,

Алейнікова О. В. - доктор наук з державного управління, професор, 
професор кафедри,

Діденко И. Г. - доктор наук з державного управління, професор, 
професор кафедри,

Ковтун О. А. - кандидат наук з державного управління, доцент, доцент 
кафедри,

Жукова І. В. - кандидат наук з державного управління, доцент, доцент 
кафедри,

ІИмагун А. В. - кандидат наук з державного управління, доцент 
кафедри,

Букорос Т.О. - кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри,



Вініченко А. А. - кандидат історичних наук, доцент кафедри,
Дубініна О. В. - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри,
Івкін В.М. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри,
Бережна Г.В. - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри, 
Корсакевич С.С. - викладач кафедри.
Запрошені:
Ткачова II.М. - доктор наук з державного управління, професор, 

професор кафедри публічного управління та адміністрування Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського»,

Халецька А.А. - доктор наук з державного управління, професор, 
професор кафедри менеджменту Університету фіскальної служби 
Міпіс герсі ва фінансів України.

Рецензенти дисертаційного дослідження:
Алейнікова О. В. - доктор наук з державного управління, професор, 

професор кафедри кафедри публічного управління і проектного 
менеджмен іу,

Ковтун О. А. - кандидат наук з державного управління, доцент, доцент 
кафедри публічного управління і проектного менеджменту

Слухали:
Доповідь здобувана ступеня доктора філософії Цигана Віктора 

Васильовича за матеріалами дисертаційного дослідження на тему «Розвиток 
державно-приватного партнерства в системі професійної (професійно- 
технічної) освіти», що подана на здобуття ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 
«Публічне управління та адміністрування».

Тема дисертаційної роботи Цигана Віктора Васильовича була 
затверджена вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
протоколом № 13 від 21 грудня 2016 року за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування».

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор 
Діденко 11. І., професор кафедри публічного управління і проектного 
менеджменту.

Доповідач обгрунтував актуальність обраної теми, визначив мсту, 
завдання, методологію дослідження, охарактеризував об’єкт та предмет 
дослідження, виклав основні наукові положення та висновки, що виносяться 
на захист, вказав науково-практичну значущість роботи, зазначив про 
впровадження результатів дослідження.

Дисертантом проаналізовано наукові підходи та міжнародну практику 
щодо застосування державно-приватне партнерства, його сутності, 
принципів, ролі та функцій державного та приватного партнерів. Визначено, 
що одним з важливих та специфічних напрямів державно-приватного 
партнерства є реалізація проектів ДПП в освітній галузі, метою якого є 



посилення добросовісної конкуренції на ринку освітніх послуг; розвиток 
освітньої інфраструктури; багатоканальне фінансування освіти; розвиток 
взаємодії ? роботодавцями.

ДНІ І в системі П(ПТ)О розглядається як система взаємовигідних 
довгострокових відносин між державою, системою П(ПТ)ТО і 
роботодавцями для прискорення реформування та підвищення 
конкурентоспроможності професійно-технічної освіти, підготовки фахівців, 
затребуваних на ринку праці, зокрема позитивними наслідками реалізації 
ДНІ І мають бути: сприяння кращому управлінню та узгодженню діяльності 
системи П(ПТ)О з потребами ринку праці; впровадження освітніх інновацій; 
підвищення якості професійно-технічної освіти; підвищення рівня 
працевлаштування випускників закладів П(ПТ)О.

Встановлено, що у зв'язку з децентралізацією є потреба у розподілі 
управлінських функцій з реалізації проектів ДПП між різними рівнями 
управління; у розширенні автономії закладів П(ІТГ)О у пошуку партнерів для 
розробки і реалізації проектів різного терміну і форми; створенні умов для 
залучення місцевих роботодавців до процесу підготовки робітників. 
Доведено, що відповідно до завдань державно-приватного партнерства в 
системі 11(ПТ)О найбільш важливими функціями управління є наступні: 
стратегічна, цілепокладання, діагностична, аналітична, організаційно- 
координаційна, контролююча, мотиваційна, методична, інформаційна.

Визначено, що основними механізмами державно-приватного 
партнерства в системі Г1(ПТ)О є: нормативно-правовий, організаційний, 
фінансово-економічний, соціальний, інформаційний, мотиваційний, 
управління інноваційним розвитком, забезпечення якості освіти. Доведено, 
що об’єднання цих механізмів створює комплексний механізм державно- 
приватного партнерства в системі П(ПТ)О, який має на меті об’єднання 
зусиль системи П(ПТ)О з роботодавцями для системного, конструктивного 
і а взаємовигідного співробітництва щодо забезпечення високої якості 
професійної підготовки кадрів, залучення додаткових ресурсів для розвитку 
системи І І(ПТ)О та її орієнтації на сучасні вимоги ринку праці.

Запропоновано для розвитку ДПП в системі П(ПТ)О в Україні 
імплементувати методи державно-приватного партнерства, які 
використовуються в зарубіжних країнах. Проаналізовано участь України у 
Туринському процесі та проектах ЄС, що стосуються розвитку системи НТО. 
Завдяки участі у європейських програмах та проектах були розроблені 
рекомендації щодо реформування профтехосвіти в Україні, надана допомога 
у переході до дуальної форми навчання, фінансується створення центрів 
професійної досконалості та всеукраїнські конкурси професійної 
майстерності серед учнів.

Дисертантом запропоновано для подальшого нормативно-правового та 
організаційного забезпечення розвитку ДПП здійснити: розвиток 
управлінського потенціалу закладів П(ПТ)О та розширення їх автономії у 
вирішенні питань партнерства з роботодавцями; координацію діяльності всіх 
суб’єктів партнерства при формуванні та реалізації політики у галун 



професійно-технічної освіти; оптимізацію мережі закладів П(ПТ)О шляхом 
створення закладів нового типу - багатофункціональних навчально- 
практичних центрів, центрів професійної досконалості, виробничо-освітніх 
кластерів, центрів кар’єри; підтримку форм ДПП, які уже реалізуються у цій 
сфері і мають позитивні результати, а саме: розвиток поширення спонсорства 
як форми додаткової підтримки закладів П(ПТ)О); допомога роботодавців в 
організації виробничої практики на підприємствах; допомога підприємств 
закладам ІІ(ПТ)О у послугах професійної орієнтації; використання договорів 
оренди.

Встановлено, що видатки зведеного бюджету на професійно-технічну 
освіту складали 0,3%, що свідчить, що фінансування професійно-технічної 
освіти забезпечується лише на 60%. Це означає, що кожен регіон має 
розробити фінансову стратегію розвитку закладів професійно-технічної 
освіти, враховуючи можливості регіонального бюджету та регіонального 
ринку праці. Слід удосконалити формулу фінансування, яка повинна 
враховувати характер професії та рівень кваліфікації, що набувається. 
Актуальним є питання щодо створення приватних закладів ПТО.

Запропоновано: створення національного або галузевих фондів 
фінансування професійної підготовки шляхом введення відповідного 
податку; створення можливостей для співфінансування закладів П(ПТ)С) за 
участі роботодавців; 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 шляхом розширення переліку платних послуг, випуску продукції 
власних майстерень, спрощення та скорочення тендерних закупівель тощо: 
внесення змін до Податкового кодексу на користь підприємствам і 
організаціям, що вкладають фінансові ресурси в освіту; надання здобувачам 
професійно-технічної освіти пільгових кредитів, грантів на навчання; 
створення приватних закладів П(ПТ)О.

Проаналізовано впровадження в Україні дуальної освіти та реалізацію 
пілотних проектів партнерства з роботодавцями. Визначено, що для 
подальшого розвитку дуальної освіти слід вирішити організаційні питання 
щодо впровадження індивідуальних графіків навчання учнів; розподілу 
навантаження на педагогів; стимулювання мотивації учнів продовжувач и 
навчання тощо.

Дисертантом розглянуті організаційні засади державно-приватного 
партнерства в системі професійно-технічної освіти на регіональному рівні, 
що передбачає приведення регіональної системи П(ПТ)О у відповідність до 
потреб ринку праці та вимог роботодавців; розширення мережі закладів 
11(117)0, які за чипом, напрямами підготовки найбільше відповідаюча 
конкретним запитам регіонального та місцевих ринків праці; співпрацю ч 
підприємствами та організаціями для залучення додаткових ресурсів для 
розвитку закладів П(ПТ)О з орієнтацією на сучасні технічні й технологічні 
умови. Доведено, що для створення ефективної моделі державно-приватного 
партнере:ва в системі 1І(ПТ)О в регіоні важливо забезпечити: прогнозування 



потреби у кваліфікованих робітничих кадрах, кількісні та якісні показники 
професійної підготовки за участі роботодавців; якісне регіональне 
замовлення; оптимізацію мережі закладів П(ПТ)О; запровадження нових 
навчальних курсів, враховуючи світові тенденції розвитку технологій та 
зміну технологічних укладів, попит на робітничі професії, забезпечення 
якості піді'отовки, оцінювання та моніторинг діяльності закладів П(ПТ)О.

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

У роботі розроблені рекомендації щодо удосконалення організаційних 
засад державно-приватного партнерства в системі професійно-технічної 
освіти в регіонах.

Розроблено пропозиції щодо забезпечення якості освіти та 
інноваційного розвитку закладів П(ПТ)О на засадах державно-приватного 
партнерства, до яких зараховано: залучення роботодавців до розроблення 
стандартів професійно-технічної освіти на компетентнісній основі; 
запровадження нових професій, гнучких моделей здобуття повних і 
часткових професійних кваліфікацій; створення спільних з роботодавцями 
процедур визнання неформальної та інформальної освіти; розбудову системи 
незалежного оцінювання повних і часткових професійних кваліфікацій; 
створення інфраструктури підготовки робітничих кадрів для інноваційних 
підприємств з сучасним обладнанням; впровадження інновацій в освітній 
процес.

Обгрунтовано, що формування ефективної системи управління 
регіональною системою професійно-технічної освіти на засадах державно- 
приватного партнерства здійснюється на основі принципів: системності, 
комплексності, взаємоузгодженості галузевих та територіальних пріоритетів 
розвитку, відповідності затребуваності випускників запитам ринку праці та 
послуг, прогнозування, інноваційності, забезпечення якості професійної 
підготовки. Для подальшого розвитку управління регіональною системою 
професійно-технічної освіти на засадах державно-приватного партнерства 
визначені відповідні завдання та розроблені рекомендації.

Структура та обсяг роботи зумовлені метою та логікою дослідження. 
Робота складається з анотації, вступу, трьох розділів, списку використаних 
джерел та додатків.

Питання до здобувана:
1. Ткачова Н.М. - доктор наук з державного управління, професор, 

професор кафедри публічного управління та адміністрування Національної о 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського».

Питання: В процесі децентралізації професійно-технічної освіти 
змінилися підходи до фінансування закладів ПТО. Зокрема, Ви наводили 



приклад, що за рахунок державних субвенцій та місцевих бюджетів, 
покривається лише трохи більше ніж 60 % фінансових потреб закладів у 
регіонах. Як можуть впливати роботодавці на збільшення фінансування 
ГІТО?

Відповідь: Дякую за запитання. Залучення роботодавців до 
фінансування закладів ГІТО можна здійснювати за різними формами: 1) 
підготовка здобувачів освіти за дуальною формою навчання; 2) навчання за 
кошти роботодавця; 3) фінансові стимули для роботодавців, які погодились 
здійснювати підготовку на своїх підприємствах. Державно-приватне 
партнерство надає можливість використовувати виробничу базу 
роботодавців та залучати їх до розвитку матеріально-технічної бази закладів.

2. Карташов Є.Г. - доктор наук з державного управління, доцені, 
завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту.

Питання: Поясніть, які проблеми мають заклади профтехосвіти з 
регіональним замовленням. Як удосконалити цю процедуру?

Відповідь: Дякую за запитання. Якщо формування регіонального 
замовлення на підготовку фахівців здійснюється без урахування потреб 
ринку праці та запитів роботодавців, це спричиняє такі проблеми як: 
неефективне витрачання коштів; безробіття випускників закладів 
професійної освіти; незадоволений попит на робітничі кадри підприємств, 
додач кові видатки на формування власних навчальних центрів; низька якість 
підготовки кадрів; відсутність мотивації до праці; низька продуктивність 
праці; відтік працездатної молоді за кордон з метою пошуку роботи за 
спеціальністю; сповільнення економічного зростання; соціально-економічне 
розшарування населення.

У 21)20 р. розпорядженням Кабінету Міністрів від 05 лютого 2020 р. 
№ 94-р «Про реалізацію пілотного проекту щодо фінансування професійної 
(професійно-технічної) освіти» ухвалено нові правила формування 
регіонального замовлення на підготовку кадрів. Пілотний проект 
запроваджує модель, де всі заклади будуть знаходитися в управлінні та на 
фінансуванні області, яка формуватиме замовлення відповідно до погреб 
усього регіонального ринку праці, тобто здатна задовольнити роботодавців, 
громади, з чиїх бюджетів фінансуються заклади П(ПТ)О.

У червні 2020 р. затверджені рекомендації, згідно з якими заклади 
професійної освіти вже з вересня 2020 р. готуватимуть прогнози для 
навчання ^добувачів освіти за кошти регіонального замовлення за 
оновленими правилами. У них закладений чіткий календар погодження таких 
обсягів із ключовими гравцями регіональних ринків праці, а також виписані 
повноваження кожного з них.

3. Алейнікова О. В. - доктор наук з державного управління, професор, 
професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту.

Питання: Ви вважаєте, що одним з найбільш перспективних напрямів 
партнерства з роботодавцями є дуальна форма навчання. Які умови потрібно 
створити, щоб така форма отримала більш активну підтримку в Україні?



Відповідь: Дякую за запитання. Вважаємо, що впровадженню дуальної 
системи підготовки сприятимуть такі фактори: запровадження фінансових та 
інституційних стимулів для роботодавців (податкові стимули, відшкодування 
по єдиному соціального внеску, маркетингове лобіювання інтересів 
роботодавців регіональними органами влади); узгодження навчальних планів 
теоретичної та практичної складової навчального процесу у відповіднеєті до 
освітніх га практичних потреб підготовки робітників; налагодження системи 
інформування потенційних здобувачів освіти дуальних програм підготовки 
про можливості та пропозиції роботодавців про наявні місця підготовки та 
подальші можливості працевлаштування; активне залучення торгово- 
промислових палат та супутніх інституцій підтримки бізнесу до процесів 
створення позитивного іміджу дуального формату підготовки професійних 
кадрів та формування безпосередньої бази даних пропозиції навчальних 
місць на підприємствах; формування відкритого списку професій, за якими 
планується підготовка професійних кадрів за дуальним форматом навчання в 
кожному регіоні па наступний після поточного навчальний рік; законодавче 
врегулювання фінансової участі підприємств у дуальних програмах 
підготовки кадрів, джерел компенсації оплати праці здобувачів освіти, 
інструкторів та наставників.

4. Жукова 1. В. - кандидат наук з державного управління, доцент, 
доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту.

Питання: Які, крім дуальної форми, є перспективні напрями 
партнерства між роботодавцями та закладами НТО?

Відповідь: Дякую за запитання. Крім дуальної освіти активним 
напрямом модернізації системи П(ПТ)О, пов’язаним з розвитком 
партнерства, є діяльність навчально-практичних центрів, які забезпечують 
модернізацію навчально-виробничої інфраструктури закладів освіти; 
впровадження в освітній процес новітніх виробничих технологій із 
застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів; високу 
якість підготовки здобувачів освіти та дорослого населення; підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників; тісний зв’язок із ринком праці, що 
сприж швидкому працевлаштуванню після закінчення навчання; проведення 
профорієнтаційної роботи; підвищення престижності професійної освіти.

Важливу роль має Програма ЄС «EU4Skills: Кращі навички для 
сучасної України» (2019-2023 рр.), яка передбачає, що у 7 областях, які 
беруть участь \ проекті, будуть створені центри професійної досконалості.

Новою формою співпраці між закладами освіти та підприє.мствами- 
замовниками робітничих кадрів, приватним бізнесом стало створення у 2017 
р. трьох виробничо-освітніх кластерів з метою удосконалення партнерських 
відносин між системою професійної освіти та бізнес-співтовариством.

5. Букорос Т.О. - кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри 
публічного управління і проектного менеджменту.

Питання: Ви називали таке нововведення в системі ГП'О як створення 
центру кар’єри. Які функції такого центру?



Відповідь: Дякую за запитання. До функцій центру кар’єри входять 
співпраця з роботодавцями з питань оперативного заповнення вакансій 
випускниками закладів професійно-технічної освіти; проведення аналізу 
попиту і пропозицій робітничих кадрів на ринку праці, зокрема за 
професіями, підготовка за якими здійснюється у закладі ГІТО; налагодження 
та підтримка зворотного зв’язку з підприємствами, установами та 
організаціями для отримання об’єктивної оцінки якості підготовки 
здобувачів освіти і огляду на потреби ринку праці; вивчення динаміки 
попиту на відповідні професії на ринку праці, надання відповідних 
рекомендацій керівництву закладу ГІТО.

6. Халецька Л.А. - доктор наук з державного управління, професор, 
професор кафедри менеджменту Університету фіскальної служби.

Питання: Поясніть, будь ласка, які переваги та відмінності має 
впровадження ДПП в галузі освіти?

Відповідь: Дякую за запитання. Реалізація проектів ДПП в освітній 
галузі сприяє добросовісній конкуренції на ринку освітніх послуг, розвитку 
освітньої інфраструктури, багатоканальному фінансуванню освіти. 
Наприклад, держава може укладати контракти з приватним сектором для 
надання послуг (наприклад, служб підтримки, консультацій, навчання); 
держава укладає контракти та фінансує приватну освіту; приватний сектор є 
основним постачальником освітніх послуг, але він діє в межах регуляторної 
бази, визначеної державою. Формами такої співпраці можуть бути: І ) 
концесійні угоди щодо об'єктів освіти; 2) контракти (на виконання робіт, на 
управління, на надання технічної допомоги, контракти життєвого циклу, 
сервісні контракти); 3) змішані договори (договір на виконання сервісних 
послуг, освітній франчайзинг); 4) здача об'єктів нерухомого майна в оренду 
для аутсорсингу неосновних видів діяльності (інформаційне, комунально- 
технічне. соціальне забезпечення та інші); 5) створення освітніх центрів чи 
інших освітніх структур, спрямованих на здійснення програм в області 
підготовки або перепідготовки кадрів, спільні освітні проекти) тощо.

Перевагами ДПП є залучення приватних інвестицій для фінансової 
підтримки та оновлення закладів освіти; удосконалення управління освітніми 
установами; підвищення якості підготовки випускників тощо.

7. Дубініна О.В. - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
публічного управління і проектного менеджменту.

Питання: Яка динаміка фінансування закладів ПТО, чи 
досліджувалися Вами зміни фінансування? У яких областях найбільше 
створено навчально-виробничих центрів?

Відповідь: Дякую за запитання. У роботі наведені дані щодо 
фінансування закладів ПТО, яке протягом 2019-2020 рр. зросло, але 
залишається недостатнім для задоволення їх потреб, тому фінансова 
підтримка з боку роботодавців є дуже важливою. Що стосується навчально- 
виробничих центрів, то з 2019 р. вони є у кожній області, найбільше у 
Київській, Вінницькій, Дніпропетровській областях.



Циган В.В. докладно відповів на всі запитання, обгрунтувавши свою 
авторську позицію.

Висновок наукового керівника.
Науковий керівник - Н.Г.Діденко, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри публічного управління і 
проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Арі умонтовано актуальність дисертаційного дослідження, зокрема 
акцентована на тому, що обрана дисертантом тема відноситься до актуальної 
проблематики публічного управління та адміністрування. У роботі визначено 
мету, яка полягає в обґрунтуванні теоретичних та науково-методичних засад 
розвитку державно-приватного партнерства в системі професійно-технічної 
освіти в умовах реформування та модернізації освітньої галузі та розробці 
практичних рекомендацій щодо діяльності органів публічної влади для 
забезпечення партнерства закладів професійно-технічної освіти з 
роботодавцями.

У дисертації проаналізовано сутність та принципи державно- 
приватного партнерства в системі освіти, зміст та основні характеристики 
державно-приватного партнерства в системі професійно-технічної освіти, 
зокрема узагальнено зарубіжний досвід державно-приватного партнерства та 
визначено можливості його адаптації в Україні. Детальний аналіз 
нормативно-правового та організаційного забезпечення державно- 
приватного партнерства, особливостей фінансово-економічного механізму в 
умовах децентралізації надав можливість дисертанту розробити практичні 
рекомендації для подальшого розвитку партнерства між закладами Г1(ПТ)О 
та роботодавцями.

Циганом В.В. розглянуто позитивну практику впровадження дуальної 
освіти та пілотці проекти партнерства закладів П(ПТ)О з роботодавцями, які 
сприяють розвитку галузі. Заслуговують на увагу аналіз організаційних засад 
державно-приватного партнерства в системі ГІ(ПТ)О на регіональному рівні, 
пропозиції щодо забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку 
закладів професійно-технічної освіти, удосконалення управління 
регіональною системою П(ПТ)О на засадах державно-приватної о 
пар і пере іва.

Підкреслено, що наукова новизна дослідження не викликає сумніву, 
оскільки у роботі вперше розроблений комплексний механізм державно- 
приватного партнерства в системі професійно-технічної освіти, 
запропоновано формування ефективної системи управління регіональною 
системою 11(111)0 на засадах державно-приватного партнерства, 
обгрунтовано шляхи інноваційного розвитку закладів ІІ(ПТ)О на засадах 
державно-приватного партнерства; удосконалено нормативно-правове та 
організаційне забезпечення державно-приватного партнерства в системі 
ГІ(ПТ)О, фінансово-економічний механізм та організаційні засади державно- 
нриванюго парі перства в системі П(ПТ)О на регіональному рівні, шляхи 
забезпечення якості професійно-технічної освіти на засадах державно- 



приватного партнерства; наоули подальшого розвитку наукові підходи щодо 
сутності, принципів, ролі та функцій державно-приватного партнерства в 
системі освіти, імплементація зарубіжного досвіду методів державно- 
приватного парі перства в системі П(ПТ)О, практика впровадження дуальної 
освіти та пілотних проектів партнерства закладів П(ПТ)О з роботодавцями.

Робота перевірена за допомогою автоматизованої системи, яка 
підтвердила відсутність академічного плагіату.

Загалом, дисертація В.В.Цигана є завершеною науковою 
кваліфікаційною працею, яка містить нові, науково обгрунтовані теоретичні 
іа практичні результати, має теоретичну та практичну цінність, а її зміст 
повністю розкриває тему наукового дослідження. Розроблені в дисертації 
науково-прикладні результати та рекомендації мають практичну цінність, 
використані у діяльності органів публічної влади, в освітньому процесі, 
закладах 11(ПТ)О, на підприємствах.

Окремі висновки, рекомендації та положення, представлені в 
дисертаційному дослідженні, знайшли практичне застосування в діяльності 
департаменту професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровського 
обласного управління освіти і науки, науково-методичних центрів П(ПТ)О 
Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей, Березівського вищого 
професійного училища Одеського національного політехнічного 
університету, П’ятихатської районної державної адміністрації 
Дніпропетровської області, приватного підприємства «АГРОС», 
фермерського господарства «ШОВК». Матеріали дисертаційної роботи 
використовуються в освітньому процесі ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти», Дніпровській академії неперервної освіти.

Як науковцю, В.В.Цигану притаманні науково-аналітичні здібності, 
самостійність, наполегливість, працездатність. В.В.Циган володіє сучасними 
методами наукових досліджень, демонструє високий рівень фахової 
підготовки, мас значний практичний досвід за темою дисертації.

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. 
Всі публікації відповідають п. 1 1 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».

Під час навчання в аспірантурі В.В.Циган показав себе науковцем, який 
систематично та послідовно проводив наукові дослідження за темою 
дисертації, брав участь у виконанні науково-дослідної темп ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» «Науково-методичні засади підвищення 
ефективності державно-громадського управління неперервною освітою в 
умовах суспільної трансформації в Україні» (номер державної реєстрації РК 
№ 01 16U007183), у межах якої було проаналізовано нормативно-правову базу 
державно-приватного партнерства в професійно-технічній освіті, участь 



роботодавців в підготовці професійних та оновленні освітніх стандартів, 
розвиток державно-приватного партнерства в контексті модернізації та 
реформування системи ГІ(ПТ)О.

Впродовж навчання в аспірантурі В.В. Циган повністю виконав 
індивідуальний навчальний план за освітньо-науковою програмою 
підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», 
склав на «відмінно» кваліфікаційний іспит за освітньою складовою освітньо- 
н а у ко вої програми.

В цілому, дисертація Цигана Віктора Васильовича на тему «Розвиток 
державно-приватного партнерства в системі професійної (професійно- 
технічної) освіти» становить цілісну, завершену наукову працю, в якій 
досягнута окреслена мета, вирішені поставлені завдання. Робота відповідає 
вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії і а доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. 
№ 261 (зі змінами) та вимогам пп. 9, 10, 11 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».

Виходячи з цього, Циган Віктор Васильович заслуговує на 
присудження наукового ступеня доктора філософії галузі знань 28 «Публічне 
управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління 
та адмі ніструван ня».

Виступи рецензентів дисертаційного дослідження.
Алейнікова О.В., доктору наук з державного управління, професор, 

професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти».

Рецензент надала позитивну оцінку дисертаційній роботі здобувана. У 
якості позитивних рис було відзначено актуальність роботи, новизна 
авторських підходів, детальне опрацювання нормативно-правової бази, 
зарубіжних та вітчизняних наукових джерел, статистичних та соціологічних 
матеріалів. Зазначена велика кількість публікацій: 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.

Визначено, що робота має логічну послідовність, чітку структуру, 
коректно виписану наукову новизну отриманих результатів.

Рецензені вважає, що подальшої уваги потребують питання розвитку 
системи П(ПТ)О в умовах децентралізації на місцевому рівні, зокрема 
перехід до триступеневої системи середньої освіти актуалізує питання щодо 
розвитку професійного навчання на третьому рівні, що має наразі 



передбачатися в стратегічному плануванні освіти. Розвиток дуальної освіти, 
навчально-виробничих центрів, виробничо-освітніх кластерів актуалізує 
питання щодо визначення ролі закладів ГІ(ИТ)С) в системі неперервної освіїи 
дорослих на замовлення роботодавців.

Рецензент запропонувала затвердити позитивний висновок про наукову 
новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації Цигана В,В. 
за темою «Розвиток державно-приватного партнерства в системі професійної 
(професійно-технічної) освіти» галузі знань 28 «Публічне управління та 
адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування» та рекомендувати її до захисту на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії в разовій спеціалізованій раді.

Ковтун О.А., кандидат наук з державного управління, доцент, доцент 
кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти».

Рецензент позитивно оцінила представлену на фаховий семінар роботу. 
Відзначила її актуальність, грунтовну науково-методологічну базу, 
практичну спрямованість.

Рецепзені висловила побажання щодо більш детального аналізу 
взаємодії між закладами П(ПТ)О та роботодавцями щодо визнання 
результатів неформального навчання, яка процедурно не закріплена в 
нормативно-правових актах. Бажано уточнити показники багатоканального 
фінансування закладів П(ПТ)О та визначити особливості роботи професійно- 
іехнічпих закладів в умовах пандемії коронавірусу.

Рецензент запропонувала затвердити позитивний висновок про наукову 
новизну, теореїичне і практичне значення результатів дисертації Цигана В,В. 
за темою «Розвиток державно-приватного партнерства в системі професійної 
(професійно-технічної) освіти» галузі знань 28 «Публічне управління та 
адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування» та рекомендувати її до захисту на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії в разовій спеціалізованій раді.

Обговорення дисертаційної роботи.
Тілі нова Н.М. - доктор наук з державного управління, професор, 

професор кафедри публічного управління та адміністрування Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського»: Вказала на відповідність теми дисертаційного 
дослідження Цигана В.В. актуальній проблематиці публічного управління в 
галузі освіїи. Підкреслила вдалий баланс науково-теоретичної та прикладної 
складових представленої дисертації, запропонувала ухвалити висновок про 
наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 
дисертаційної роботи.

Жукова І. В. - кандидат наук з державного управління, доцент, доцент 
кафедри публічного управління і проектного менеджменту: Визначила, що 
тема дисертації є актуальною, дисертантом досягнута мета та поставлені 
задачі, визначено основні напрями розвитку державно-приватного 



партнерства в професійно-технічній освіті в сучасних умовах. Дисертаційна 
робота виконана на високому науково-теоретичному рівні, є самостійною, 
завершеною працею, що дає підстави рекомендувати її для подальшого 
захист)') спеціалізованій вченій раді.

Дубініна О. В., - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
публічного управління і проектного менеджменту: Визначила, що 
дослідження є актуальним і торкається болючих питань розвитку 
професійно-технічної освіти, які потребують вирішення. Наголосила на 
необхідності досліджувати динаміку фінансування, розвиток навчально- 
виробничих центрів.

Халецька А.А. - доктор наук з державного управління, професор 
професор кафедри менеджменту Університету фіскальної служби: 
Відзначила важливість даної теми дослідження, її актуальність, практичне 
спрямування. Зазначено, що обсяг дисертації, її оформлення, структура 
відповідаюіь чинним вимогам до таких робіт. Запропонувала затвердити 
позитивний висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне 
значення результатів зазначеної дисертації та рекомендувати її до захисту на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій 
вченій раді.

Букорос Г.О. - кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри: 
зазначила, що розвиток державно-приватного партнерства є актуальним і 
його принципи мають запроваджуватися у різних галузях. Робота відповідає 
вимогам, має наукову новизну і практичну спрямованість. Запропонувала 
затвердити позитивний висновок про наукову новизну, теоретичне та 
практичне значення результатів зазначеної дисертації та рекомендувати її до 
захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії у разовій 
спеціалізованій вченій раді.

ВИСНОВОК 
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 
дисертаційної роботи Цигана Віктора Васильовича на тему «Розвиток 
державно-приватного партнерства в системі професійної (професійно- 
технічної) освіти», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за 
спеціальністю 281 «ІІублічнеуправління та адміністрування»

Актуальність геми дослідження. Розвиток системи професійної 
(професійно-технічної) освіти в сучасних умовах потребує якісних і 
ефективних результатів, яких практично неможливо добитися без взаємодії з 
роботодавцями та орієнтації на запити ринку праці. Це зумовлює 
актуальність розвитку державно-приватного партнерства як кооперації та 
об’єднання зусиль різних суб’єктів - органів публічної влади, освітніх 
закладів, представників приватного сектору з метою створення належних 
умов для підготовки кваліфікованих робітничих кадрів..



Висока ефективність державно-приватного партнерства як форми 
взаємодії держави та приватного сектору доведена досвідом багатьох країн 
світу, тому реалізація державно-приватного партнерства в системі 
професійно-технічної освіти є важливим механізмом залучення соціальних 
партнерів для фінансування та підтримки освіти. Це визначає необхідність 
наукового обгрунтування розвитку державно-приватного партнерства в 
системі професійної (професійно-технічної) освіти та розробки відповідних 
пропозицій правового, організаційного, фінансового характеру для органів 
управління на загальнодержавному та регіональному рівнях.

Дисертаційна робота виконана відповідно до тематики досліджень 
Державного заклад) вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПЫ 
України «Науково-методичні засади підвищення ефективності державно- 
громадського управління неперервною освітою в умовах суспільної 
трансформації в Україні» (номер державної реєстрації РК № 01 16U007183), у 
межах якої автором було проаналізовано нормативно-правову базу державно- 
приватного парі перства в професійній (професійно-технічній) освіті, участь 
роботодавців в підготовці професійних та оновленні освітніх стандартів, 
розвиток державно-приватного партнерства в контексті модернізації та 
реформування системи П(ПТ)О.

Формулювання наукового завдання, нове вирішення якого 
отримане в дисертації. У дисертаційній роботі узагальнено теоретичні 
основи, обгрунтовано базові теоретичні положення, розроблено практичні 
рекомендації щодо розвитку державно-приватного партнерства в системі 
професійної (професійно-технічної) освіти в умовах реформування та 
модернізації освітньої галузі.

Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та їх новизна 
полягає в обгр) нтуванні 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. Найбільш вагомими 
результатами, які характеризують наукову новизну дисертації, є такі:

вперте:
розроблено комплексний механізм державно-приватного партнерства в 

системі професійної) професійно-технічної) освіти, який має на меті 
об’єднання зусиль системи П(ПТ)О з роботодавцями для системного, 
конструктивного іа взаємовигідного співробітництва щодо забезпечення 
високої якості професійної підготовки кадрів, залучення додаткових ресурсів 
для розвитку системи П(ПТ)О та її орієнтації на сучасні вимоги ринку праці, 
до якого зараховані нормативно-правовий, організаційний, фінансово- 
економічний, соціальний, інформаційний, мотиваційний, механізми, 
механізм управління інноваційним розвитком, механізм забезпечення якості 
освіти, принципами якого є: співробітництво; законність; демократичність; 
рівноправність та взаємоповага сторін; обгрунтованість і реальність взаємних 
зобов'язань; відповідальність сторін за виконання домовленостей і 



зобов’язань, який містить наступні функції: стратегічну, цілепокладання, 
діагностичну, аналітичну, організаційно-координаційну, контролюючу, 
мотиваційну, методичну, інформаційну;

запропоновано формування ефективної системи управління 
регіональною системою професійної (професійно-технічної) освіти на 
засадах державно-приватного партнерства, яка передбачає: наявність 
регіональної стратегії (програми), в якій визначаються можливості 
раціональної ірапсформації системи професійної (професійно-технічної) 
освіти та залучення роботодавців до визначення напрямів підготовки 
фахівців, необхідних для регіональних ринків праці; системний моніторинг 
ринків праці та освіти і прогнозування потреби у кваліфікованих робітничих 
кадрах для регіону; оптимізацію мережі закладів П(ПТ)О, збереження і 
розвиток виробничого, освітнього потенціалу конкурентоспроможних 
закладів П(1ГГ)О, що здійснюють підготовку робітничих кадрів за 
необхідними для регіону професіями; якісне формування регіонального 
замовлення на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів, ефективну 
діяльність регіональних рад тощо;

обгрунтовано шляхи інноваційного розвитку ІІ(ПТ)О на засадах 
державно-приватного партнерства, які передбачають утворення та/або 
спільне фінансування й експлуатацію інноваційних підприємств на базі 
чинних закладів П(ПТ)О; створення закладів нового типу 
багатофункціональних навчально-практичних центрів П(ПТ)О, центрів 
професійної досконалості, виробничо-освітніх кластерів; формування 
регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів для інноваційних 
підприємств; створення інфраструктури підготовки робітничих кадрів для 
інноваційних підприємств з сучасним обладнанням; сприяння розвитку 
спільної інноваційної інфраструктури закладів П(ПТ)О та підприємств; 
впровадження інновацій в освітній процес;

удосконалено:
нормативно-правове та організаційне забезпечення державно- 

приватного партнерства в системі П(ПТ)О шляхом внесення в законодавство 
переліку конкретних форм державно-приватного партнерства, адаптованих 
до системи 11( І ІТ)О; визначення правового статусу кожної сторони 
партнерства га 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; посилення інституційної 
спроможності місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого 
самоврядування щодо управління системою П(ПТ)О; дієвої координації 
діяльності всіх суб’єктів партнерства при формуванні та реалізації політики у 
галузі П(ПТ)О; реорганізації мережі закладів П(ПТ)О; підтримки форм 
державно-приватного партнерства, які реалізуються закладами ІІ(ПТ)О і 
мають позитивні результати;

фінансово-економічний механізм державно-приватного партнерстве! в 
системі професійної (професійно-технічної) освіти в умовах децентралізації, 



для чого запропоновано створення національного (галузевих) фондів 
фінансування (за рахунок зарахування частини податків); удосконалення 
формули фінансування, яка повинна враховувати характер професії та рівень 
кваліфікації, що надувається; розробки у кожному регіоні фінансової 
стратегії розвитку закладів П(ГІТ)О, враховуючи можливості регіонального 
бюджету та регіонального ринку праці; створення приватних закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти;

організаційні засади державно-приватного партнерства в системі 
11(НТ)О на регіональному рівні з метою приведення системи П(ПТ)О у 
відповідність до потреб регіонального ринку праці та вимог роботодавців; 
розширення мережі закладів П(ПТ)О, які за типом, напрямами підготовки 
найбільше відповідають конкретним запитам регіонального та місцевих 
ринків праці; об’єднання зусиль з місцевими роботодавцями у розвитку 
закладів 11(ПГ;О з орієнтацією на сучасні технічні й технологічні умови; 
впровадження нових підходів до організації навчання, застосування сучасних 
освітніх технологій; стимулювання участі закладів П(ПТ)О у місцевому 
е ко н ом і ч но му ро з в и тку;

забезпечення якості професійно-технічної освіти на засадах державно- 
приваїного партнерства шляхом залучення роботодавців до розроблення 
стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній 
основі та запровадження нових професій, гнучких моделей здобуття повних і 
часткових професійних кваліфікацій; створення спільних з роботодавцями 
процедур визнання неформальної та інформальної освіти; розбудови системи 
незалежного оцінювання повних і часткових професійних кваліфікацій; 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників та управлінських кадрів 
професійної (професійно-технічної) освіти на базі підприємств; залучення до 
освітнього процесу висококваліфікованих працівників виробництва та сфери 
послуг;

набули подальшого розвитку:
наукові підходи щодо застосування поняття «державно-приватне 

партнерство», сутності, принципів, ролі та функцій державно-приватного 
партнерства в системі освіти, класифікації та специфіки проектів державно- 
приватного партнерства в освітній галузі;

імплементація зарубіжного досвіду таких методів державно-приватного 
партнерства в системі П(ПТ)О як спільне з роботодавцем моделювання та 
інтеграція систем освіти; дерегуляція та спрощення умов державно- 
приватного партнерства у сфері професійно-технічної освіти; широкі 
повноваження закладів освіти та уповноважених органів при укладенні 
договорів ДПП: реальні механізми впливу приватного партнера на змісі га 
результати навчання; спільне прийняття рішень при формуванні замовлення 
на підготовку кадрів, навчальних програм та процесів, які враховують 
потреби приватних партнерів та здобувачів освіти; активне впровадження 
дуальної форми освіти; податкові пільги для приватних партнерів - 
роботодавців:



практика впровадження дуальної освіти та пілотних проектів 
партнерства закладів П(ПТ)О з роботодавцями, які сприяють модернізації 
системи П(ПТ)О, посиленню її конкурентоспроможності, позитивному 
іміджу на ринку праці.

Обгрунтованість і достовірність наукових положень, висновків, 
рекомендацій, які захищаються.

Наукові положення, висновки і рекомендації, які сформульовані в 
дисертації, відповідають вимогам до такого виду досліджень. Високий рівень 
обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих в дисертації, їх достовірність забезпечені:

професійним вирішенням автором низки наукових завдань, що сприяло 
реалізації поставленої мети дослідження, та адекватністю структурно- 
логічної схеми дослідження визначеній меті: кожний наступний розділ чи 
підрозділ органічно пов'язаний з попереднім і доповнює його;

використанням широкої джерельної бази за темою дисертації й 
достатнім масивом аналітичних даних.

Наукове значення роботи 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.

Практичне значення та використання результатів дисертаційного 
дослідження полягає у виробленні пропозицій щодо розвитку державно- 
приватного партнерства в системі професійної (професійно-технічної) освіти. 
Одержані наукові результати знайшли практичне впровадження у діяльності 
департаменту професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровського 
обласного управління освіти і науки (довідка від 09.09.2020 № 4891/2) 1-20), 
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)

Повнота викладення матеріалів дисертації в публікаціях та 
особистий внесок у них автора. 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.

І Ірані, які відображають основні наукові результати дисертації
1. Циган В. В. Розвиток соціального партнерства в системі професійної 

освіти в умовах модернізації освітньої галузі. Вісник післядипломної освіти: 
зо. наук, пр.; НАШІ України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». Серія 
«Управління та адміністрування». 2017. Вип. З (32). С. 125-137.
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державних і регіональних програм зайнятості. Науково-виробничий журнал 
«Держава та регіони. Серія: Державне управління» № 4/2018. С. 180-185.

3. Циган В.В. Основні напрями маркетингової стратегії закладів 
професійної освіїи у взаємодії з роботодавцями. Науковий журнал «Публічне 
управління і адміністрування в Україні». Механізми державного управління. 
2018. № 8. С.59-63.

4. Циган В. В. Актуальні проблеми організаційного забезпечення 
державно-приватного партнерства в системі професійно-технічної 
освіги. Зірник наукових праць Донецького державного університету 
управління. Серія: «Державне управління». Т. XX, вип. 312. Маріуполь, 
ДонДУУ, 2019. С. 268-277.

5. Циган В. В.Міжсекторальне партнерство у сфері професійної освіти 
як посилення спроможності територіальних громад. Вісник післядипломної 
освіти' ;б наук, пр.: НАИН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». Серія 
«Управління та адміністрування». 2019. Вип. 7 (36). С. 13 1-154.

Статті у зарубіжних виданнях
6. Циган В. Диденко Н. Правовые аспекты государственно-частного 

партнерства в сфере профессионально-технического образования. LEGEA SI 
VIATA SI'MAR Pnblica(ie §tiin(ifico-practica. Nr. 4-5 (340-341) 2020. P. 52-56 
(особистий внесок автора полягає у аналізі та розробці перспективи 
правових відносин державно-приватного партнерства в системі П(ПТ)О ).

7. Didenko Nina, Tsugan Viktor. Rozwoj edukaeji zawodowej jako czynnik 
bezpieczenslwa narodowego. STUDIA NAD BEZPIECZENSTWEM. № 5. 2020. 
P. 45-57 (особистий внесок автора полягає в аналізі організації діяльності 
закладів професійно-технічної освіти на засадах державно-приватного 
партнерства).
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професійної освіти України. Професійний розвиток та управління людськими 
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21. Циган В. В. Надання послуг професійної освіти в умовах державно- 
приватного партнерства. Проблематика процесу децентралізації надання 
послуг в об'єднанихтериторіальних громадах: збірник матеріалів доповідей 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 
Загальний обсяг дисертації становить 269 сторінки, основний зміст роботи 
викладено на 204 сторінках, список використаних джерел містить 288 
найменувань на 34 сторінці. Дисертація в основному тексті містить 7 таблиць 
та 5 рисунків, мас 17 додатків на 23 сторінках.

Оцінка мови та стилю дисертації. Дисертація написана грамотно. 
Матеріали дослідження викладені з дотриманням вимог наукового стилю. 
Дисертація оформлена згідно з вимогами Міністерства освіти і науки 
України.

Характеристика особистості здобувана. За час роботи над 
дисертаційним дослідженням В.В.Циган виявив високий рівень теоретичної і 
дослідницької роботи, здатність самостійно ставити й вирішувати складні 



теоретико-методологічні проблеми та науково-теоретичні завдання, 
опрацював велику кількість першоджерел, показав уміння творчо працювати 
з науковою літературою та володіння сучасними методами наукових 
досліджень.

Дисертаційне дослідження Цигана В.В. на тему «Розвиток державно- 
приватного партнерства в системі професійної (професійно-технічної) 
освіти» ( завершеною, цілісною науковою кваліфікаційною роботою, яка має 
наукову новизну, теоретичне та практичне значення, відповідає вимогам 
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за 
доктора наук \ закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 (зі 
змінами) га вимогам пп. 9, 10, 11 Порядку проведення експеримент) з 
присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії» і може бути 
рекомендована до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальнісззо 
281 «Публічне управління та адміністрування».

УХВАЛЕНО:

1 Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне 
значення результатів дисертації Цигана В.В. на тему «Розвиток державно- 
приватного партнерства в системі професійної (професійно-технічної) 
освіти».

2. Вважати, що за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, 
науковою за практичною цінністю здобутих результатів дисертація Цигана 
В.В. на з ему «Розвиток державно-приватного партнерства в системі 
професійної (професійно-технічної) освіти» відповідає спеціальності 281 
«Публічне управління та адміністрування» та вимогам Порядку підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 
навчальних закладах (наукових установах) затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами і 
доповненнями від 03 квітня 2019 року № 283) та вимогам пп. 9, 10, 11 
Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. 
№ 167.

3. Рекомендуваїи дисертацію Цигана В.В. на тему «Розвиток державно- 
приватного партнерства в системі професійної (професійно-технічної) 
освіти» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за 
спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» до захисту на 
здобуття ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді

4. Пропончвази Вченій раді ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
клопотати про призначення:
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