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ПЕРЕДМОВА

Трансформація системи управління професійно-технічною освітою зу-
мовлюється необхідністю приведення всіх систем і підсистем економіки кра-
їни у відповідність до вимог відновлення втрачених економічних позицій та 
забезпечення переходу до постіндустріального суспільства. Головною метою 
її є створення такої освітньої системи, в рамках якої молодь оволодіватиме 
професіями, що мають попит на ринку праці, та знаннями, які допоможуть їй 
брати дієву участь у житті демократичного суспільства. Невідкладність змін 
диктується і тим, що зволікання у цій галузі, особливо в перехідний період, 
веде до руйнування накопиченого освітнього потенціалу, а надалі – до вели-
ких витрат на його відновлення.

У сучасному суспільстві набуває нового змісту призначення ПТО, її 
масштаби, форми і методи організації та управління. Система управління 
ПТО перебуває у процесі свого вдосконалення, становлення на нових, демо-
кратичних засадах. Основною рисою цієї системи стає подолання монополії 
держави разом з посиленням наданих їй регулюючих функцій та включення 
інших суб’єктів у процес управління цією освітньою галуззю. Зниження бю-
джетного фінансування, порушені господарські зв’язки практично призвели 
до того, що під впливом ринкових відносин ПТНЗ почали економічно при-
стосовуватися до нових умов функціонування, що, в першу чергу, передбачає 
активну позицію навчальних закладів у позабюджетній сфері їх діяльності 
й організацію реального багатоканального фінансування за рахунок коштів 
бюджетів усіх рівнів, тобто диверсифікацію джерел фінансування ПТНЗ. 
Освоєння ринкових відносин суб’єктами освітнього процесу в умовах еконо-
мічної нестабільності зумовлює необхідність змінити структуру управління 
освітою взагалі і навчальним закладом зокрема. У зв’язку з цим розвиток і 
ефективність функціонування ПТНЗ на ринку освітніх послуг неможливі без 
маркетингових технологій, що дають змогу прогнозувати динаміку основних 
показників функціонування ПТНЗ, залежно від економічної кон’юнктури, без 
формування відповідної структури – маркетингової служби.

Принагідно зазначимо, що відсутність науково обґрунтованих і адапто-
ваних до умов ринкової економіки організаційно-управлінських механізмів 
розвитку ПТО є однією з причин кризового функціонування системи ПТО в 
умовах впливу трансформації ринкової економіки на управління розвитком 
професійно-технічної освіти. Розв’язанню цієї проблеми і присвячена моно-
графія «Вплив трансформації ринкової економіки на управління розвитком 
професійно-технічної освіти». 

Монографія складається з п’яти розділів. У першому розділі доктором 
педагогічних наук, професором Г.В. Єльниковою обґрунтовано особливості 
ринкової трансформації економіки України та її зв’язок з основними напряма-
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ми розвитку ПТО (децентралізація, інноваційні технології управління, роз-
виток партнерських відносин з роботодавцями, впровадження інноваційних 
технологій у навчально-виробничий процес ПТНЗ тощо). У другому розділі 
доктором педагогічних наук, доцентом В.І. Свистун висвітлено вплив транс-
формаційних процесів на управління розвитком ПТО, ПТНЗ в умовах ринко-
вої економіки. У третьому розділі кандидатом економічних наук Ю.С. Паль-
кевич з’ясовано трансформаційну дію ринкової економіки на економічну 
ефективність управління розвитком ПТО, проаналізовано ринкові механізми 
стимулювання розвитку ПТО. У четвертому розділі кандидатом педагогіч-
них наук, старшим науковим співробітником Л.М. Петренко обґрунтовано 
теоретичні основи управління маркетингом системи ПТО в умовах ринкової 
економіки, запропоновано модель управління маркетингом ПТО. У п’ятому 
розділі кандидатом педагогічних наук, доцентом Л.Д. Кузьмінською висвіт-
лено динаміку і тенденції соціального партнерства як чинника управління 
розвитком ПТО в умовах ринкової економіки.

З огляду на багатогранність прояву феномена управління ПТО в умовах 
ринкової економіки, автори не претендують на повне та однозначне висвіт-
лення данної проблематики. Деякі висновки і судження монографії є диску-
сійними й спонукають до подальшого наукового аналізу, професійної дис-
кусії. Безперечною є лише актуальність проблеми та її вплив на подальший 
розвиток ПТО.
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РОЗДІЛ 1

ОСОБЛИВОСТІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ 

РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
ОСОБЛИВОСТІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА Ї Ї ЗВ’ЯЗОК З ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ РОЗВИТКУ ...

1.1. Загальна характеристика й особливості трансформації 

ринкової економіки в Україні

Україна, як і інші держави, що утворилися після розпаду СРСР, перебуває 
в процесі трансформації, який характеризують як перехід від адміністратив-
но-командної до ринкової економіки.

Вільна енциклопедія визначає ринкову економіку як систему, засновану на 
принципах вільного підприємництва, в якій роль основного регулятора еко-
номічних відносин відіграє ринок.

За даними літературних джерел, ринкова система є однією з найдавніших 
форм суспільного ладу, що упродовж багатьох століть зазнала еволюційних 
змін – від простого товарного виробництва (ґрунтується на одноосібній при-
ватній власності й особистій праці виробника) до капіталістичного виробни-
цтва, яке базується на різних формах приватної власності та найманій праці.

Характерними рисами ринкової економіки є приватна власність і ціновий 
механізм розв’язання базових проблем економічної організації суспільства. 
Сучасна ринкова економіка передбачає свободу підприємництва, особисту 
зацікавленість, конкуренцію, суверенітет споживача, обмеження державного 
втручання в економіку.

Принципами ринкової економіки, як відомо є: свобода діяльності; вільне 
ринкове ціноутворення; договірні контрактні виробничі відносини; державне 
регулювання ринкових відносин (податкові, фінансово-кредитні, цінові обме-
ження, державні програми, антимонопольні заходи, трудове законодавство).

З позицій еволюційного підходу розрізняють:
класичний вільний ринок (до середини XIX ст.), в якому держава не втру-

чалася в економіку, виступаючи «нічним вартовим», що стежив за тим, щоб 
усі, хто має самостійне джерело доходів, ретельно сплачували податки до дер-
жавної казни;

регульований ринок (середина XIX ст. – 50-ті роки XX ст.) характеризу-
вався втручанням держави в економічне життя суспільства з метою обмежен-
ня свавілля монополій та захисту конкурентного середовища;

соціально орієнтований ринок, у якому, крім механізмів регулювання, 
держава бере на себе функції соціального захисту населення1.
1 http://pidruchniki.com/1157071839938/politekonomiya/teoretichni_osnovi_rinkovoyi_ekonomiki
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Для формування й розвитку ринкової економіки в Україні необхідно здій-
снити трансформацію існуючої економічної системи.

Економічна трансформація – це безперервний процес видозмін, серед 
яких розрізняють разові, дискретні та систематичні. Трансформація у вузько-
му сенсі (разові й дискретні зміни) – перехідний період (перехідна економіка, 
трансформаційна економіка «у вузькому розумінні») – обмежений в часі про-
цес, який визначається поворотними подіями в суспільстві, полягає в пере-
ході від одного рівноважного стану до іншого. А трансформація в широкому 
сенсі (систематичні зміни) – це не обмежений в часі постійний процес пере-
творень системи, її елементів, зв’язків і відносин між ними [148].

Учені виділяють три закономірності трансформації економічних сис-
тем: досягнення макроекономічної або фінансової стабілізації, проведення 
приватизації та інтеграцію у світове господарство.

Ринкові трансформаційні процеси в Україні здійснюються в умовах пе-
реходу від адміністративно-командної системи господарювання й управлін-
ня до ринково-демократичної. Головним напрямом ринкової трансформації 
вітчизняної економіки є реформування відносин власності, створення до-
статньої кількості самостійних підприємств, які формували б конкурентне 
середовище, сучасні ринкові відносини, що ґрунтуються на різних формах 
власності та господарювання [162].

Адміністративно-командна система господарювання й управління в 
Україні вкоренилася значно глибше, ніж у більшості країн Східної Європи 
(Польщі, Чехії, Східній Німеччині та ін.), які мали досить розвинутий при-
ватний сектор сільськогосподарського виробництва.

Характерним для економіки України постсоюзного часу було те, що вона 
отримала у спадок від Радянського Союзу частину його народногосподарсько-
го комплексу, яка була спеціалізована на важкій промисловості, видобувних 
галузях та військово-промисловому комплексі, а також мала незавершений 
цикл виробництва. Так, у військово-промисловому комплексі, що охоплював 
40% виробничих потужностей, замкнений цикл виробництва становив узага-
лі 3%. Вітчизняна економіка виробляла лише 20% продукції, що реалізувала-
ся на внутрішньому ринку. Все це негативно позначилося на ринковій транс-
формації економіки України. Тому головним у новій економічній політиці 
держави став принцип керованого формування сучасних ринкових відносин.

Негативний вплив на формування ринкових відносин в Україні мали 
такі деструктивні процеси, як економічна нестабільність, велика інфляція, 
гіперінфляція – понад 10 тис. %, високий рівень безробіття, криза держав-
них фінансів, висока дефіцитність державного бюджету, виток вітчизняних 
капіталів за кордон, натуралізація обміну (бартерні операції), знецінення на-
ціональних грошей (українського карбованця), дефіцит платіжного балансу 



Особливості ринкової трансформації економіки україни та її зв’язок з основними напрямами розвитку ...

10

тощо. Всі ці обставини вимагали застосування державою широкого комплек-
су спеціальних заходів, які забезпечили б нормальні умови для формування 
національного ринку, ринкових відносин.

Внаслідок трансформації економічної системи в Україні активно форму-
ються ринкові відносини, а отже, сучасні ринкові механізми. На сучасному 
етапі можна виділити такі характерні особливості функціонування й розви-
тку національного ринку:

недостатня сформованість розвинутого ринкового середовища доскона-
лої економічної конкуренції і немонополістичного сектора вітчизняної еко-
номіки, що негативно впливає на розвиток малого й середнього підприємни-
цтва;

наявність монополістичних структур, незначна кількість малих підпри-
ємств, слабка конкуренція, неефективна система державного регулювання 
цін роблять внутрішній ринок стихійно-монополізованим, звужують сферу 
ринкових відносин;

слабка розвиненість сучасної ринкової інфраструктури, зокрема функціо-
нуючих товарних, інвестиційних компаній, лізингу тощо;

слабка конкуренція на ринку залучення вільних коштів фізичних та юри-
дичних осіб, що звужує джерела кредитних ресурсів, дає можливість комер-
ційним банкам підвищувати відсоткові ставки на кредити, що є руйнівними 
для суб’єктів підприємницької діяльності, особливо для початківців малого 
бізнесу;

неефективна податкова політика, яка перешкоджає створенню сприятли-
вих умов для розвитку підприємництва, зокрема малого й середнього, а отже, 
звужує легальний, цивілізований ринок і формує нелегальний (тіньовий) ри-
нок;

недостатньо розвинутий ринок робочої сили, свідченням чого є дуже 
низька ціна на неї (заробітна плата), особливо кваліфікованої робочої сили, 
що стимулює значний відтік її за межі національного ринку, що негативно 
впливає на його формування й розвиток;

недоступність для більшості суб’єктів підприємницької діяльності дже-
рел фінансування – низьких ставок за кредити комерційних банків. Це пояс-
нюється тим, що у вітчизняній економіці фактично не діє механізм гаранту-
вання кредитів;

недосконалий інвестиційний клімат, який не сприяє розвиткові ефектив-
ного ринку інвестицій. В Україну не надходять у достатніх кількостях іно-
земні інвестиції. Причиною цього є те, що відносини власності належно не 
захищені законодавством, що не відповідає орієнтації іноземного капіталу на 
приватний сектор економіки. На низьку якість ринку інвестицій також впли-
ває надмірна заполітизованість вітчизняної економіки, конфлікт інтересів 
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законодавчої і виконавчої влади, бюрократичні завади, корумпованість, різкі 
зміни в оподаткуванні та регулюванні зовнішньоекономічної діяльності;

колосальна залежність української економіки від економічного станови-
ща країн СНД, насамперед Росії. 

низький рівень інтеграції вітчизняної економіки у світове господарство, 
міжнародний поділ праці.

Виходячи із зазначеного, можна стверджувати, що основним завданням 
Української держави є створення умов для повноцінного функціонування і 
поступального розвитку сучасних ринкових відносин, оптимального кон-
курентного середовища підприємницької діяльності. Нині в Україні триває 
процес удосконалення нормативної бази та прийняття законів, які сприяли б 
формуванню ринкового середовища.

Економіку сучасної України, якщо виходити із формальних ознак, можна 
зарахувати до змішаної, оскільки їй властиві такі риси:

по-перше, поряд із державними існують недержавні підприємства, а саме: 
приватні підприємства з колективною формою управління (акціонерні та ви-
куплені трудовим колективом), кооперативи, різні форми товариств, малі й 
середні приватні підприємства, спільні підприємства;

по-друге, регулювання здійснюється як за допомогою ринкових важелів, 
так і державою;

по-третє, набувають розвитку сучасні форми конкуренції, різні форми 
підприємництва, ринковий механізм регулюється за участю державного за-
конодавства2.

Змішана економіка (англ. mixedeconomy) – економічна система, функ-
ціонування якої залежить як і від приватних компаній та господарств, так 
і від уряду країни. Термін описує сучасну економіку багатьох розвинутих 
демократичних країн, адже нині немає «чистої» ринкової економіки: більша 
частина господарства перебуває у приватних руках. Проте важливі її сфери: 
залізниця, паливно-енергетичний комплекс, освіта, охорона природи, соці-
альний захист – належать державі й уряд впливає на економічні та соціальні 
процеси. При цьому піклування деяких держав про розвиток соціальної сфе-
ри настільки сильне, що їхню економіку називають соціально-ринковою3.

Світовий досвід переходу до ринкової економіки переконує, що цей про-
цес має бути регульованим. Багато країн світу, створюючи ринкову систему, 
здійснили фундаментальні реформи. Для України орієнтиром є сучасні роз-
винені країни, для яких характерна змішана економіка, що ґрунтується на 
різних формах власності. Домінуючими при цьому є корпоративна власність, 
2  http://pidruchniki.com/1356061545298/politekonomiya/natsionalno-derzhavni_riznovidi_

zmishanoyi_ekonomiki
3 http://uk.wikipedia.org/wiki
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взаємодія конкуренції та регулювання з боку держави, високий соціальний 
захист населення, соціальна орієнтація економічного розвитку.

Найприйнятнішою для нашої країни є модель соціально орієнтовано-
го ринку, який у кінцевому підсумку підпорядковуватиме діяльність сво-
їх функціональних структур задоволенню матеріальних і духовних потреб 
людини.

Моделі існуючих систем і спрямованість їхнього розвитку залежать від 
географічного розташування країни, наявності природних ресурсів, історич-
них умов розвитку, традицій населення і його звичаїв, рівня розвитку про-
дуктивних сил, соціальної спрямованості суспільства. Природно, що моделі 
ринкових систем різних країн різні, відмінними є й ринкові відносини і осо-
бливості господарювання.

Проте в усіх розвинутих ринкових моделях є й спільні риси, до яких на-
лежать: різноманітні форми власності; вільні ціни на товари і послуги; роз-
винута система вільної конкуренції; певна система державного регулювання 
економіки.

Як бачимо, перехід до ринкової економіки потребує проведення цілеспря-
мованих реформ. Крім того, важливу роль відіграє рівень ринкової свідомості 
суспільства. Аналіз літературних джерел свідчить, що перехід до ринкової 
економіки здійснюється у три етапи, які складаються з:

демократизації економіки, що полягає у ліквідації структур апарату при-
мусового господарювання; демонополізації товарного й грошового обігу; 
декретуванні права власності; створенні необхідних умов для конкуренції; 
кадровому забезпеченні реформи;

оздоровлення і стабілізації економіки, що відбувається у процесі її ре-
формування, яке забезпечує створення надійного механізму управління гро-
шово-кредитною системою; запровадження ефективних організаційно-госпо-
дарських механізмів, механізму економічного стимулювання та регулювання 
підприємницької діяльності;

організації діяльності ринку, що передбачає відновлення функцій гро-
шей, створення бюджетно-податкового механізму, свободу вибору форм влас-
ності, створення ринкової системи з усіма її елементами.

Для побудови ефективної ринкової економіки Україна має демонтувати 
стару господарську систему і поступово запроваджувати ринкові елементи. 
Поелементний, еволюційно-радикальний шлях поєднує поступовість, по-
етапність і державне регулювання цін на найважливіші товари, з одного боку, 
і прибутків – з іншого.

Регулююча роль держави має здійснюватися методами, які адекватні рин-
ковим формам господарювання. Для цього треба розробити цільові програми 
розвитку визначальних сфер господарства; забезпечити підтримку пріоритет-
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них напрямів економічного розвитку, виділення для цих цілей кредитів, змен-
шення податків; стимулювання розвитку виробництва, а не посередницької 
діяльності, різних соціальних форм господарства; створити сприятливі умови 
для залучення в країну приватного іноземного капіталу, передусім у формі 
прямих інвестицій до виробничої сфери, галузей, що виробляють товари спо-
живання.

Регулююча роль держави має полягати у забезпеченні рівноваги в сус-
пільстві. І чим більші відхилення від рівноваги, тим сильнішими мають бути 
регулятори.

Загальний стратегічний вектор розвитку України – розбудова змішаної 
соціально орієнтованої економіки постіндустріального типу.

Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, мають певну спе-
цифіку, пов’язану з такими аспектами:

тривалий час вітчизняна економіка функціонувала як складова єдиного 
народногосподарського комплексу СРСР, що розвивався на директивно-пла-
нових засадах;

штучна відірваність від загальноцивілізаційного поступу визначила ін-
версійний характер переходу до соціально орієнтованої ринкової економіки, 
пов’язаний зі специфікою економічних перетворень (рис. 1.1);

постсоціалістичні трансформації характеризуються винятково високою 
залежністю економічних процесів від політичних рішень.

Перехід до соціально орієнтованої ринкової економіки 

Класичний – природна еволюційна 
форма розвитку: 
- перехід від аграрного до 
індустріального суспільства; 
- основний засіб виробництва – земля 
як природна умова виробництва; 
- природно-історичний характер 
становлення та розвитку ринкової 
інфраструктури; 
- перехід від дрібних до великих 
приватних підприємств, від вільної 
конкуренції до різних ринкових 
структур, від вільного ціноутворення 
до включення механізму державного 
регулювання; 
- соціалізація економіки. 

Інверсійний – штучна революційна 
форма розвитку: 
- формування ринкової системи в 
умовах сформованого індустріального 
суспільства; 
- основний засіб виробництва – 
індустріальні засоби, створені працею 
людини; 
- трансформація неринкової 
інфраструктури економіки, приведення 
до ринкових вимог; 
- перехід до розвитку різних форм 
одержавлення; від державного 
монополізму до ринкової конкуренції, 
від директивно-планового до ринкового 
ціноутворення; 
- соціальна напруга. 

Рис. 1.1. Класична й інверсійна форми розвитку індустріального суспільства
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Ринкові перетворення в умовах перехідної економіки базуються на лібе-
ральному (неокласичному) або градуалістському підходах до визначення на-
прямів, засобів і методів економічної трансформації.

Ліберальний підхід (Д. Сакс, Я. Корнаї, М. Фрідмен, Дж. Стіглер та ін.) 
передбачає швидкі радикальні зміни одночасно в економічній та політичній 
системах постсоціалістичних країн, використання адміністративних методів 
руйнування засад старої системи та значне обмеження державного впливу 
на ринкові процеси. Ліберальний підхід отримав назву «шокова терапія». 
Його основу становила запропонована Міжнародним Валютним Фондом та 
Світовим банком для країн Східної і Центральної Європи програма ринкової 
трансформації «Вашингтонський консенсус». Головними складовими про-
грами були: швидка лібералізація економічних відносин, масштабна прива-
тизація, дерегулювання і фінансова стабілізація за умов жорсткої монетарної 
політики. Проте довготривалий спад виробництва, поглиблення структурної 
деформації економіки та інші негативні наслідки практичної реалізації моне-
таристських рекомендацій змусили розробити нову програму ринкової транс-
формації «Поствашингтонський консенсус» (1996), в основу якої був покла-
дений уже поетапний перехід до ринку. Економічна лібералізація спочатку 
проводиться в окремих секторах чи галузях економіки, а потім поширюється 
на економіку в міру того, як з’являються необхідні елементи інституціональ-
ної структури ринкової системи.

Градуалістський підхід (gradual – поступовий) до ринкової трансформа-
ції (Дж.-К. Гелбрейт, В. Леонтьєв та ін.) базується на поступовому поетап-
ному проведенні реформ, визнанні ролі держави та державного сектора у за-
безпеченні економічної стабілізації, розв’язанні завдань перехідного періоду4.

Градуалістський перехід до ринкової економіки – система заходів еконо-
мічної політики, результатом яких є поступова заміна директивних механіз-
мів керування національною економікою ринковими.

Концепція градуалізму передбачає проведення реформ повільно і послі-
довно, крок за кроком. Рушієм ринкових перетворень ця теорія вважає дер-
жаву. Остання, керуючись довгостроковою стратегічною програмою реформ, 
повинна замінювати командну економіку ринковою. Градуалістський підхід 
передбачає пом’якшення економічних і соціальних наслідків реформ, прагне 
уникнути різкого зниження життєвого рівня населення. Це перехід має не-
революційний, а еволюційний характер5.

Результати економічних перетворень, здійснюваних на таких засадах, бу-
дуть детермінованими, незворотними, прискореними і, що особливо важли-
во, досягнуті в умовах соціальної злагоди.
4 http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KOMPLEKS/ET/KURS/OSNOVA_ET/TEST/LEKC_5.htm.
5 http://uk.wikipedia.org/wiki
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1.2. Вплив ринкової економіки на сферу 

професійно-технічної освіти України

Важливим питанням у контексті нашого дослідження є розвиток ринку 
послуг. Його характерною рисою є те, що основним чинником виробництва 
стає інформація, яка базується на науці, освіті, інформаційних технологіях і 
відповідає формуванню «нової економіки». Трансформація змісту й приро-
ди ринку послуг зумовлена низкою чинників: науково-технічним прогресом, 
розвитком інформаційних технологій та Інтернету, поширенням транснаціо-
налізації світової економіки, політикою лібералізації та зростанням мобіль-
ності чинників виробництва. 

Динаміка розвитку інформаційних послуг прискорила рух інформації. Це 
дало можливість розширити спектр фінансових, ділових, консалтингових, освіт-
ніх послуг, підвищило якість їх надання. Отже, ринок послуг став важливим спо-
живачем нових технологій, які самі, у свою чергу, стають джерелом інновацій. 

Виділення сектора інформаційних технологій як самостійної сфери дає 
можливість реально оцінити ступінь просування національної економіки до 
інформаційної стадії розвитку. Еволюція економіки від доіндустріальної до 
індустріальної і далі, до постіндустріальної стадії супроводжується зростан-
ням кількості секторів, а також зміною їх значущості. 

Структурна трансформація суспільного виробництва приводить до змі-
щення пріоритетів у бік наукової організації системи освіти й створення еко-
номіки знань. У такій економіці клас технічних фахівців стає основною про-
фесійною групою, а впровадження нововведень дедалі більше залежить від 
рівня розвитку теоретичного знання.

Трансформація ринку послуг відбувається на міжнародному рівні. Важли-
вим є те, що перевагами у галузі експорту високотехнологічних послуг володі-
ють не лише розвинуті країни. Сьогодні з ними успішно конкурують країни, що 
розвиваються. Так, Індія є вагомим постачальником аудіовізуальних послуг за-
вдяки розвинутій кіноіндустрії, їх експорт за минулі роки збільшився у 2,5 разу. 
У першій п’ятірці світових експортерів портових послуг – Сінгапур, Корея, Ки-
тай. На міжнародному ринку медичних послуг постають Південна Африка, Кос-
та Ріка та Чілі. Лідером з підготовки фахівців у галузі ІТ вважається Індія [75; 77].

У радянській Україні галузі сфери послуг розглядалися як невиробничі і ре-
зультати їхньої діяльності не враховувались у сукупному суспільному продукті 
й національному доході країни. Більшість галузей сфери послуг фінансувалися з 
держбюджету, причому по залишковому принципу. Пропозиції щодо залучення 
інвестицій у розвиток сфери послуг здебільшого викликали критику.

Нині сфера послуг в економіці України має тенденцію до зростання, яке 
простежується в удосконаленні послуг, розвитку людських ресурсів, освоєн-
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ні наукового знання [130]. Поступово сфера послуг стає ключовим сектором 
економіки України.

Інформація, знання й кадровий потенціал стають основними конкурент-
ними чинниками. Зміна акцентів розвитку суспільства привела до визна-
чення інтелектуально-освітнього потенціалу країни як основного чинника і 
ресурсу прогресу [35]. За даних умов зростають потреби в удосконаленні й 
переорієнтації кваліфікації та майстерності працівників, які можуть швидко 
адаптуватися до середовища, що постійно змінюється.

Зменшується кількість видів діяльності, у яких базове фахове навчання є до-
статнім для здійснення кар’єри упродовж життя. Роботодавець стає зацікавленим 
в отриманні високопрофесійного, інноваційно-активного, творчого робітника і, 
таким чином, формує непрямий попит на освітні послуги [163, с. 224–225].

Кваліфікацію й знання ми розглядаємо як особливу форму інтелекту-
альної власності людини, її приватний людський капітал, що надає прибуток 
[25]. Виходячи з цього, можна зауважити, що людині вигідно постійно підви-
щувати професійну кваліфікацію та знання. 

Держава теж має чималу вигоду від розширення знань та зростання ква-
ліфікації громадян (зокрема, більший прибутковий податок з фізичної особи і 
більші нарахування на підвищену заробітну плату працівника з вищою квалі-
фікацією). Тому в усьому світі держава здійснює значні інвестиції у розвиток 
освіти та професійної підготовки і надає гарантії для довгострокових інвести-
цій інших суб’єктів у ринок освітніх послуг. Наша країна також розширює свої 
можливості у цьому напрямі. Так, за результатами доповіді організації з еконо-
мічного співробітництва (ОЕСР) «Огляд освіти 2012», Україна займає досить 
високе місце в рейтингу країн з розвиненою структурою освітніх послуг [29].

Освіта в Україні має складну структуру європейського типу і включає 
дошкільну і середню, професійно-технічну, вищу та післядипломну освіту. 
Відповідно до реформування соціально-економічної системи країни в цілому 
змінюється і сфера освіти. Поряд з удосконаленими навчальними закладами 
на базі колишніх державних з’являються приватні. Активно організовуються 
профільні дитсадки з пріоритетним розвитком певного напряму, запроваджу-
ються авторські програми (сьогодні їх в Україні функціонує понад 17,2 тис.)6.

Важливою передумовою конкурентоспроможності національної системи 
освіти є традиція ґрунтовної та якісної освіти. На сьогодні важливо наблизити 
українську освіту до міжнародних стандартів, збагативши її практичними аспек-
тами, насамперед через зрозумілу та прозору систему державної акредитації.

Зміни відбуваються і в секторі ПТО, яка переорієнтовується на виконання 
замовлень конкретних суб’єктів господарювання і фінансується за рахунок 
їхніх коштів.
6  osvita.ua/vnz/reports/pedagog/13800/
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Громадська організація Центр освітнього моніторингу в рамках проекту 
«Створення організаційної платформи громадського центру аналізу освітньої 
політики», що реалізується за підтримки Міжнародного фонду «Відроджен-
ня», оприлюднила дані щодо результатів моніторингу ПТО7.

Спираючись на закономірності й принципи ринкової трансформації та 
дані моніторингу, ми спробували розкрити вплив ринкової трансформації 
економіки України на управління розвитком ПТО (табл. 1.1).

Аналіз змісту табл. 1.1 впевнює у тому, що зі становленням ринкової еко-
номіки закономірності та принципи трансформації впливають на управлін-
ські процеси та змінюють ситуацію в секторі ПТО України.

Верховна Рада і Уряд відстежують розвиток ПТО і вносять, при необ-
хідності, корективи. Так, відповідно до ст. 24 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України» та згідно з планом роботи Комітету з питань науки і 
освіти, проаналізовано практику застосування МОН України, Міністерством 
фінансів України, регіональними органами виконавчої влади Закону України 
«Про професійно-технічну освіту» в частині фінансового забезпечення ПТНЗ 
і установ ПТО (ст. 5, 7, 8, 9, 29, 40, 49, 50, 51) [2; 20; 38; 144].

Було визначено позитивні зміни в системі ПТО України, акцентовано ува-
гу на проблемних питаннях у невикористаних резервах. 

Результати аналізу практичного стану ПТО і матеріалів різних централь-
них та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців, проф-
спілок, наукових установ засвідчили, що ПТО України перебуває у скрутному 
стані. Її оновлення й розвиток на сучасному етапі ускладнюється не стільки 
недосконалістю законодавчої бази, скільки тривалою кризою в економіці дер-
жави та невиконанням у повному обсязі чинних норм законів щодо фінансо-
вого забезпечення ПТНЗ та установ. Саме це спричинило негативні тенденції 
та кризові явища й проблеми у самій системі ПТО [119].

На підставі зазначеного прийнято рішення рекомендувати:
1) Кабінету Міністрів України:
проаналізувати питання фінансового забезпечення ПТНЗ та інших установ 

системи ПТО, з’ясувати й усунути причини вкрай обмеженого їх фінансування 
з державного та місцевих бюджетів, запровадити нову модель розрахунку ви-
датків на підготовку кваліфікованих робітників у ПТНЗ при формуванні дер-
жавного та місцевих бюджетів, яка враховує реальні затрати залежно від склад-
ності, матеріаломісткості, наукоємності професій, якості підготовки кадрів та 
кінцевого результату роботи навчальних закладів. Включити до захищених 
статей бюджету витрати на матеріали й обладнання для виробничого навчання 
учнів, які навчаються у ПТНЗ за державним замовленням [43];

7  http://www.civicua.org/library/view.html?topic=1463242&folder=8821
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передбачити у 2014–2015 рр. видатки та забезпечити фінансування у по-
вному обсязі заходів, спрямованих на реалізацію Державної цільової програ-
ми розвитку ПТО на 2011–2015 рр.;

вжити у 2014 р. невідкладних заходів щодо недопущення затримки Дер-
жавною казначейською службою України сплати поточних платежів навчаль-
них закладів і установ системи ПТО. Вивести із обслуговування Державної 
казначейської служби України рахунки спеціального фонду ПТНЗ та відкри-
ти їх у банківських установах;

визначити у 2014–2015 рр. разом із Спільним представницьким органом 
сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким 
органом профспілок на національному рівні шляхи й механізми запроваджен-
ня багатоканального фінансування навчальних закладів та установ системи 
ПТО, залучення коштів підприємств, установ і організацій-замовників робіт-
ничих кадрів, фізичних та юридичних осіб, іноземних інвестицій до ресурс-
ного забезпечення професійної освіти й навчання. Запровадити дієвий меха-
нізм стимулювання бізнесу до інвестування ПТО шляхом включення у валові 
витрати підприємств коштів, спрямованих на розвиток ПТНЗ. Підготувати й 
внести у разі потреби до Верховної Ради України відповідні законопроекти, а 
також прийняти урядові рішення;

2) Міністерству доходів і зборів України опрацювати у 2014 р. питання та 
внести на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо:

звільнення від оподаткування частини прибутку підприємств незалежно 
від форм власності, що спрямовується на фінансування підготовки робітни-
чих кадрів у ПТНЗ;

звільнення від сплати ввізного мита та інших обов’язкових платежів опе-
рацій із ввезення на митну територію України приладів, обладнання, запас-
них частин і витратних матеріалів до них, зразків техніки й устаткування, 
матеріалів, науково-технічної та навчальної літератури, видань, які надсила-
ються в рамках міжнародного обміну до навчальних закладів і установ ПТО;

запровадження податкових пільг і спрощеної процедури при закупівлі та/
або отриманні на безоплатній і безповоротній основі матеріальних і немате-
ріальних цінностей, обладнання тощо в Україні й за кордоном для здійснення 
навчальними закладами та установами ПТО навчально-виробничої діяльнос-
ті, зокрема в рамках міжнародної технічної допомоги, міжнародних грантів і 
програм.

3) Міністерству фінансів України разом з Міністерством доходів і зборів 
України та МОН України підготувати і внести у 2014 р. на розгляд Кабіне-
ту Міністрів України пропозиції щодо надання ПТНЗ права залишати у себе 
100 % надходжень за здачу в оренду частини вільних приміщень без відповід-
них відрахувань до державного та місцевих бюджетів.
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Вивчити у 2014 р. пропозицію Волинської, Дніпропетровської, Житомир-
ської, Закарпатської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, 
Черкаської, Чернігівської обласних та Київської міської державних адміні-
страцій щодо доцільності передачі державних ПТНЗ з державної у комуналь-
ну власність, а також щодо передачі всіх функцій управління ПТНЗ від МОН 
України до регіональних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

Доручити Державній реєстраційній службі України спільно з МОН 
України, обласними, Київською міською державною адміністрацією у 2014 р. 
забезпечити оформлення права власності на всі об’єкти нерухомості, що пе-
ребувають на балансі навчальних закладів та установ ПТО, а також підготу-
вати й терміново внести на розгляд Уряду пропозиції щодо зменшення для 
бюджетних установ цін на послуги з проведення технічної інвентаризації 
земельних ділянок, будівель і споруд навчальних закладів та установ ПТО.

Доручити МОН України, Міністерству соціальної політики України, 
Міністерству економічного розвиту і торгівлі України разом з Спільним 
представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні пе-
реглянути у 2014–2015 рр. Державний перелік професій з підготовки кваліфі-
кованих робітників у ПТНЗ з метою інтегрування професій та скорочення їх 
кількості, виходячи з потреб економіки і враховуючи вимоги реального ринку 
праці.

Доручити Державній службі статистики України разом з МОН України 
переглянути та внести зміни до державної і відомчої статистичної звітності у 
сфері ПТО, у тому числі щодо обліку працевлаштованих випускників з відо-
браженням осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною. 

Рекомендувати МОН України разом з НАПН України при опрацюванні 
проекту Закону «Про професійну освіту» у строки, що визначені планом за-
ходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період 
до 2021 р., особливу увагу приділити законодавчим нормам щодо запрова-
дження в Україні нової моделі фінансового забезпечення навчальних закладів 
та установ системи ПТО, побудованої на засадах багатоканальності фінансу-
вання, спільної зацікавленості держави, бізнесу й суспільства у становленні 
та розвитку якісно нової системи професійної освіти і навчання, рівної відпо-
відальності всіх соціальних партнерів та незалежного оцінювання кінцевого 
результату на всіх етапах підготовки кваліфікованих робітників.

Рекомендувати на національному й регіональному рівнях провести у 
2014 р. ретельну інвентаризацію навчальних закладів та установ системи 
ПТО, вжити заходів, спрямованих на збереження мережі ПТНЗ, їхніх земель-
них ділянок, майна, обладнання, недопущення безпідставного використання 
приміщень навчальних закладів не за призначенням. Надати підприємствам, 
установам та організаціям – замовникам робітничих кадрів широкі можли-
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вості для укладення прямих договорів з ПТНЗ, стимулювати всіх суб’єктів 
угод до активної, взаємовигідної співпраці як у питаннях підготовки кваліфі-
кованих робітників, так і щодо створення умов для професійного навчання, 
забезпечити відповідний контроль за виконанням договорів.

Рекомендувати Спільному представницькому органу сторони робото-
давців на національному рівні проаналізувати у 2014 р. причини незацікавле-
ності роботодавців та вкрай слабкої їх участі у процесі створення належних 
умов для підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ, а також розглянути 
питання щодо ролі підприємств у формуванні якісного трудового потенціа-
лу України, формування й запровадження в державі нової системи взаємо-
відносин та відповідальності влади всіх рівнів, роботодавців і суспільства за 
професійне становлення громадян упродовж життя, їх кар’єрне зростання та 
включення у процес відродження національної економіки, насамперед її ре-
ального сектора. Запропонувати Кабінету Міністрів України і Верховній Раді 
України відповідний механізм для вирішення цього стратегічно важливого 
питання та його законодавчого врегулювання.

Рекомендувати Спільному представницькому органу профспілок на на-
ціональному рівні посилити увагу до питань професійної освіти і навчання 
молоді, передбачити в галузевих та Генеральній угоді про регулювання осно-
вних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових 
відносин в Україні конкретні пункти щодо участі роботодавців у розвитку 
навчально-матеріальної бази ПТНЗ, надання учням ПТНЗ робочих місць або 
навчально-виробничих ділянок для проходження виробничого навчання чи 
виробничої практики, укладення і беззаперечного виконання договорів між 
підприємствами та навчальними закладами про оплачувану навчально-ви-
робничу практику учнів, працевлаштування випускників ПТНЗ і закріплен-
ня їх на робочих місцях.

Рішення Комітету передбачено надіслати до всіх зазначених тут орга-
нів виконавчої влади, органам роботодавців та професійних спілок, науковим 
установам інформувати щорічно (грудень 2014 р. і грудень 2015 р.) Комітет 
Верховної Ради України з питань науки і освіти про виконання цього рішення 
Комітету та висловлених у рішенні рекомендацій8.

Зазначені напрями впливу на управління розвитком ПТО демонструє сис-
темний підхід до ринкової трансформації цього сектора економіки України.

Українська система освіти в цілому і система ПТО зокрема переживає 
процеси перетворення, які зумовлені, з одного боку, безперервною спонтан-
ною адаптацією до змінних умов зовнішнього середовища, з іншого – супер-
ечністю реформ. Саме тому виникає необхідність створення методологічної 

8  https://proftekhosvita.org.ua/uk/news/details/5348/
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основи для вироблення основних напрямів модернізації й розвитку ПТО. Вод-
ночас визначення основних напрямів розвитку системи ПТО й механізмів їх 
реалізації має бути забезпечене нормативно-правовою базою, достатнім фі-
нансуванням і спиратися на стратегічні прогнози. Саме з метою забезпечення 
ефективного функціонування системи ПТО в Україні необхідно виконати всі 
рекомендації Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Сьогодні ПТНЗ стають повноправними суб’єктами ринкової економіки, 
отримуючи право самостійного визначення напрямів свого розвитку, цілей та 
методів їхнього досягнення.

В українській системі професійної освіти в останні роки спостерігають-
ся позитивні тенденції щодо її осучаснення. Розпочалася робота з оновлення 
змісту шляхом розроблення професійних стандартів, покращується робота з 
кадровим потенціалом училищ, здійснюється підвищення їх кваліфікації за 
новими навчальними планами і програмами, налагоджується співпраця з ро-
ботодавцями.

Урядом за останні десять років прийнято низку розпоряджень та поста-
нов щодо поліпшення діяльності ПТНЗ9:

Указ Президента України від 18.09.2004 р. № 1102/2004 р. (витяг) «Про до-
даткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні»;

Указ Президента України від 28.12.2004 р. № 1561/2004 «Про Положення 
про гранти Президента України для випускників професійно-технічних на-
вчальних закладів»;

Указ Президента України від 28.12.2004 р. № 1562/2004 «Про Положення 
про стипендії Президента України для призерів і учасників всеукраїнських 
конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчаль-
них закладів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.05 р. № 436 «Про визна-
чення розміру щорічних стипендій та грантів Президента України призерам 
і учасникам всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів про-
фесійно-технічних навчальних закладів та їхнім випускникам»;

«Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження 
учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого 
навчання та виробничої практики» від 27.08.2010 р. № 507;

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 784 «Про за-
твердження Порядку працевлаштування випускників ПТНЗ, підготовка 
яких ведеться за державним замовленням»;

«Про впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти з 
робітничих професій» від 31.01.2011 р. № 62;

9  http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/
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Наказ МОН України від 07.06.2011 р. № 541 «Про Державну цільову про-
граму розвитку професійно-технічної освіти на 2011–2015 роки»;

із змінами, внесеними згідно з постановою КМ № 939 від 12.10.2010 р.; із 
змінами, внесеними згідно з постановами КМ № 575 від 01.06.2011 р., № 801 від 
15.08.2012 р., № 1056 від 07.11.2012 р. «Про затвердження переліку платних послуг, 
які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами 
системи освіти, що належать до державної і комунальної форм власності»;

Наказ МОН України від 15.05.13 р. № 511 «Про затвердження Методики 
розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з конкрет-
них робітничих професій»;

Наказ МОН України від 03.06.13 р. № 669 «Про затвердження Положення 
про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед майстрів вироб-
ничого навчання системи професійно-технічної освіти»;

Наказ МОН України від 11.07.2014 р. № 821 «Про призначення стипендій 
Президента України переможцям Всеукраїнських конкурсів фахової майстер-
ності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів у 2014 році».

Перераховані вище нормативно-правові документи МОН України щодо 
регулювання діяльності всіх ланок ПТО відповідають закономірностям 
трансформації та принципам ринкової економіки. Це підтверджує той факт, 
що розвиток ринкової економіки в Україні має безпосередній вплив на управ-
ління розвитком ПТО.

Кадровий резерв, зміни нормативно-правової бази, співпраця з робото-
давцями, укрупнення робітничих професій і їхня популяризація – ось далеко 
не повний список питань, якими опікуються управлінські структури ПТО.

Упродовж декількох років працює «Школа кадрового резерву керівників 
ПТНЗ», яка формує готовність майбутніх управлінців до роботи в умовах 
ринку. Випускник цієї школи має бути ефективним менеджером, орієнтува-
тися на потреби ринку праці, сучасні професії, забезпечити прийом, прохо-
дження учнями виробничої практики та навчання10.

Важливим є питання співпраці з роботодавцями, яку ПТНЗ намагаються 
вивести на новий рівень за допомогою МОН України, роботодавців, громад-
ськості. Так, у 2013 р. МОН України, органами місцевої влади відкрито три 
навчально-практичних центри: будівельний – за технологіями КНАУФ на 
базі Київського професійного ліцею будівництва і комунального господар-
ства; енергозбереження за технологіями компанії «Хенкель Баутехнік (Украї-
на)» на базі Київського ВПУ будівництва і дизайну; Інноваційно-практичний 
центр будівельних технологій «ТехноНіколь» на базі Донецького ВПУ буді-
вельних технологій. Зараз триває робота зі створення на базі ПТНЗ аграрного 

10 http://pedpresa.com.ua/blog/98054-chy-stane-profesijna-osvita-prestyzhnoyu.html
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спрямування в Чернігівської обл. за участю однієї з найбільших агропромис-
лових компаній України «Кернел» навчально-практичного центру з упрова-
дження сучасних технологій у галузі сільського господарства.

При формуванні державного замовлення на наступний навчальний рік 
МОН України орієнтуватиметься на професії, що відповідають вимогам су-
часного виробництва і запитам роботодавців. Наприклад, професія «Опоря-
джувальник будівельний». Сьогодні це і лицювальник, і плиточник, і маляр, 
і штукатур, тобто ці 4 монопрофесії об’єднуються в одну – такі вимоги часу.

Важливим є також підвищення питання престижності робітничих про-
фесій шляхом проведення виставок, всеукраїнських конкурсів фахової май-
стерності й профорієнтаційної роботи із залученням громадських об’єднань, 
організацій роботодавців та учнівського самоврядування11.

Проте ще залишаються невирішені питання й невикористані резерви 
щодо цілеорієнтованого внесення змін у секторі ПТО.

Так, залишаються слабкими:
матеріальна база ПТНЗ;
запити суспільства на якісні освітні послуги та підготовку висококвалі-

фікованих фахівців; 
інвестиції роботодавців і держави у цю сферу;
співпраця роботодавців та навчальних закладів;
престиж професійної освіти.
Є й дисбаланс між обсягами підготовки кадрів з вищою та професійно-

технічною освітою: після закінчення вищого навчального закладу випускни-
ки працюють за робітничими професіями. Підприємства відчувають нестачу 
кваліфікованих робітничих кадрів. Освітньо-кваліфікаційний рівень «молод-
ший спеціаліст» без робітничої професії не має попиту на ринку праці.

Важливим є створення робочої експертної групи для доопрацювання за-
конопроекту «Про професійну освіту».

1.3. Основні напрями розвитку професійно-технічної освіти 

в ринкових умовах

1.3.1. Децентралізація та інноваційні технології управління 
Ринкова трансформація економіки України передбачає цілеорієнтовану 

децентралізацію управління, у т. ч. професійно-технічною освітою.
Загальноприйнятим є визначення децентралізації як процесу розширен-

ня і зміцнення прав та повноважень адміністративно-територіальних оди-

11 http://pedpresa.com.ua/blog/98054-chy-stane-profesijna-osvita-prestyzhnoyu.html
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ниць або нижчих органів і організацій при одночасному звуженні прав та 
повноважень відповідного центру з метою оптимізації й підвищення ефек-
тивності управління суспільно важливими справами, найповнішої реалізації 
регіональних й місцевих інтересів. Децентралізація – це специфічний метод 
управління, важливий для місцевої демократії та розвитку [28, с. 7].

Розрізняють два типи децентралізації: адміністративну (бюрократичну) 
і демократичну. Децентралізація адміністративна (інститут намісництва) 
означає розширення компетенції місцевих адміністративних органів, які 
отримують право на самостійну діяльність по відношенню до центральної 
влади, хоча й призначаються центральним урядом. Децентралізація демо-
кратична передбачає створення розгалуженої системи місцевого самовря-
дування, за якої вирішення місцевих справ покладається не на представни-
ків центрального уряду, а на осіб, обраних населенням відповідних громад 
чи регіонів.

До адміністративної демократизації управління ПТО належить делегу-
вання повноважень на нижчі рівні управлінської ієрархії. Існує три способи 
делегування: 

1) делегується тільки завдання (керівник за собою залишає загальне пла-
нування діяльності, відповідальність і повноваження); 

2) делегуються завдання й повноваження (керівник за собою залишає за-
гальне планування діяльності і відповідальність); 

3) делегуються завдання, повноваження, відповідальність (загальне пла-
нування діяльності керівник залишає за собою).

Децентралізація у такий спосіб забезпечує різні ступені свободи для нор-
мативно призначених посадових осіб: керівника закладу або установи ПТО, 
заступника директора, педагогічного працівника. У літературних джерелах 
цей процес називається не «децентралізація», а «деконцентрація» влади.

Другий, демократичний спосіб децентралізації передбачає створення 
спеціальних громадських структур, які можуть діяти трьома способами.

1. Громадська структура висловлює свої думки, адміністрація приймає 
рішення із врахуванням громадської думки. Основним завданням громад-
ських структур є незалежна експертиза стану справ у ПТО та діалог з владни-
ми структурами для встановлення балансу інтересів громадськості й органів 
управління ПТО.

2. Громадські структури організують претензійний потік інформації, що 
рухається назустріч нормативній інформації державних структур управління 
ПТО. Представники громадськості разом з працівниками спеціальних адап-
таційних підрозділів узгоджують зустрічні потоки інформації й визначають 
вектор переваг. На основі узгодженої інформації адміністративна структура 
приймає рішення, що має бути адаптованим до зовнішніх і внутрішніх умов 
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та встановлювати баланс інтересів всіх учасників освітнього й управлінсько-
го процесів.

У першому і другому способах громадські структури не беруть участі у 
процедурі прийняття управлінського рішення.

3. У третьому способі для субординаційних відносин характерними ста-
ють рухомість і гнучкість. До виконання завдань залучається громадськість, 
і відносини тимчасово перетворюються на партнерські. При цьому поширю-
ються горизонтальні зв’язки. Після досягнення кожної часткової мети тим-
часова команда розпускається, і знову поновлюється вертикаль. Основне 
призначення такої моделі – взаємоадаптація різноспрямованих активностей 
у напрямі загального вектора переваг.

Для здійснення децентралізації управління необхідна взаємна зацікавле-
ність громадськості (роботодавці, батьки, меценати, спонсори тощо) та поса-
дових осіб, учнів. Для цього треба мати модернізовану нормативно-правову 
базу функціонування установ і закладів ПТО, а також розвинуті ринкові від-
носини.

Аутсорсинг (англ. outsourcing) – це технологія менеджменту, яка перед-
бачає передачу організацією частини її завдань або процесів стороннім вико-
навцям на умовах субпідряду. Це угода, за якою робота виконується людьми 
із зовнішньої організації, яка зазвичай є також експертом у цьому виді робіт. 
Аутсорсинг часто використовується для скорочення витрат12 [3].

Простіше – це залучення зовнішніх ресурсів для задоволення власних 
потреб. Головним принципом аутсорсингу є настанова залишати за собою 
тільки те, що можеш робити краще за інших, і віддавати зовнішньому під-
рядникові те, що він зробить краще.

Головним джерелом економії витрат за допомогою аутсорсингу є підви-
щення ефективності підприємства в цілому і поява можливості звільнити від-
повідні організаційні, фінансові та людські ресурси, щоб розвивати нові напря-
ми або сконцентрувати зусилля на наявних, що вимагають підвищеної уваги.

В Україні, на відміну від країн з розвинутою ринковою економікою, ця 
технологія менеджменту тільки починає опановуватися. У зарубіжжі аутсор-
синг здійснюється в таких напрямах: робота з персоналом, з комп’ютерною 
технікою і ІТ-технологіями, друк, охорона праці, юридичні послуги, бухгал-
терія, продаж тощо.

Наприклад, проводячи аутсорсинг персоналу, що здійснюється на дого-
вірній основі, компанії-замовники можуть передати виконавцям такі функції:

оформлення трудових відносин з працівниками за трудовим або цивіль-
но-правовим договором;

12  http://uk.wikipedia.org/wiki/Аутсорсинг
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кадрове діловодство (документаційне оформлення з питань найму, від-
ряджень, відпусток, продовження договорів та їх розірвання, соціальне забез-
печення) [127];

нарахування та виплату заробітної плати;
нарахування й виплату податків;
усі інші виплати, відрахування та компенсації, передбачені законодав-

ством;
медичне страхування (укладення договору, постійний моніторинг, що-

денна консультація працівників);забезпечення безпечних умов праці.
Як зазначає І. Матвій, за 2009–2010 рр. ринок IT-аутсорсингу в Централь-

ній та Східній Європі складався з 16-ти країн: України, Румунії, Угорщини, 
Польщі, Чехії, Білорусії, Болгарії, Естонії, Сербії, Словаччини, Литви, Хорва-
тії, Молдови, Латвії, Словенії та Албанії. За цей період на ринку спостеріга-
лася тенденція до збільшення його обсягу й кількості ІТ-фахівців, зайнятих у 
сфері ІТ-аутсорсингу [102].

Щодо України частка обсягу на ринку ІТ-аутсорсингу збільшилася з 
508 млн євро у 2009 р. до 637 млн євро. – у 2010 р., тобто на 25,3%, а кіль-
кість вітчизняних ІТ-фахівців у 2010 р. зросла до 20 тис. осіб. Тобто в пері-
од 2009–2012 рр. простежується стійка тенденція до зростання індустрії 
ІТ-аутсорсингу в Україні і в 2012 р. темп росту становив приблизно 75% по 
відношенню до 2009 р. Втім, потребує вдосконалення законодавство, що має 
безпосереднє відношення до ринку ІТ-аутсорсингу і стосується сфер оподат-
кування, кібер-безпеки та захисту даних; більша концентрація зусиль на роз-
виток зовнішнього ІТ-аутсорсингу та збільшення обсягів послуг на зовнішніх 
ринках; забезпечення спеціальних умов у сфері інформаційних технологій, 
що передбачає швидке отримання спеціалістами дозволу на роботу, державна 
програма підтримки і фінансування підготовки та перепідготовки спеціаліс-
тів у цій сфері [102].

Приклади застосування аутсорсингу в ПТО України нам не траплялися.
Бенчмаркінг – безупинний систематичний пошук і впровадження най-

кращих практик, що приведуть організацію до досконалішої форми. Дієвий 
інструмент для визначення становища компанії порівняно з іншими, подібни-
ми за розмірами та/або сферою діяльності, організаціями13.

В управлінській діяльності бенчмаркінг розглядається як особлива про-
цедура введення в практику роботи навчального закладу технологій, стан-
дартів і методів роботи кращих організацій. Але це не просто копіювання 
чужих ідей, а ефективний метод поліпшення діяльності навчального закладу, 
заснований на творчому ставленні до досвіду лідерів. 

13  uk.wikipedia.org/wiki/Бенчмаркінг
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Успіх бенчмаркінгу полягає в чіткому виконанні певних структурних 
процедур. Рис.1.2 ілюструє спрощений підхід до циклів даного процесу.

Методика проведення бенчмаркінгу передбачає такі етапи: 
оцінка діяльності навчального закладу і виявлення «проблемних зон»;
визначення предмета еталонного порівняння;
пошук еталону й вибір форми еталонного порівняння;
збір інформації;
аналіз інформації та розробка плану впровадження інновацій;
впровадження нових ідей у діяльність закладу;
повторна самооцінка й аналіз результатів.
Для прикладу наводиться радарна діаграма порівняння потенціалу 

трьох ПТНЗ: Дніпропетровського Центру підготовки та перепідготовки 
робітничих кадрів, Київського професійного ліцею сфери послуг і Сімфе-
ропольського ВПУ ресторанного сервісу та туризму (рис. 1.3). Діаграма по-
будована за параметрами, роль яких виконали індикатори ефективної діяль-
ності ПТНЗ, які були розроблені й затверджені наказом МОН України № 55 
від 02.02.09 р. [84].

Що конкретно може отримати ПТНЗ, використовуючи бенчмаркінг? По-
перше, ПТНЗ може «побачити себе зі сторони» – об’єктивно проаналізувати 
свої слабкі та сильні сторони. По-друге, цілеспрямоване вивчення ПТНЗ-
лідерів допоможе визначитися зі стратегічними орієнтирами для того, щоб 
бути на передовій. По-третє, бенчмаркінг допомагає почерпнути нові ідеї як 
в організації навчального процесу, так і у сфері маркетингу освітніх послуг. 
По-четверте, бенчмаркінг є альтернативою традиційному стратегічному пла-

Рис.1.2. Цикл бенчмаркінгу
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нуванню від досягнутого, відкриваючи можливість перейти до планування 
на основі аналізу показників конкурентів.

Коучинг (англ. сoaching – навчання, тренування) – метод консалтингу та 
тренінгу; від класичних консалтингу й тренінгу відрізняється тим, що коуч 
не дає порад і жорстких рекомендацій, а шукає вирішення спільно з клієнтом. 
Від психологічного консультування коучинг відрізняється спрямованістю 
мотивації. Робота з коучем передбачає досягнення певної мети, нових, пози-
тивно сформульованих результатів у житті й роботі.

Коучинг у системі ПТО – це насамперед інструмент розвитку особистос-
ті, яка готова через професійний саморозвиток стверджуватися в суспільстві 
й планувати своє життя із врахуванням успішної професійної діяльності. Ко-
уч-технології у процесі підготовки робітників високого рівня кваліфікації в 
закладах системи ПТО дадуть змогу розширити межі класичної професійної 

Рис. 1.3. Порівняння потенціалу трьох ПТНЗ
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підготовки через систему знань, умінь, навичок, сформувавши професійні та 
соціальні мотиви учнів, підштовхнуть їх до створення й успішної реалізації 
свого життєвого плану з урахуванням соціальних і виробничих змін.

В умовах ПТНЗ викладач або майстер виробничого навчання, ставлячи 
за мету формування життєвої компетентності в учнів, не повинен нав’язувати 
свою думку, а шляхом логічних, послідовних запитань має підштовхнути 
учня до активізації внутрішніх резервів, допомогти визначити проблему й 
спільними зусиллями окреслити завдання для досягнення встановленої мети. 

Коучинг як інноваційний метод навчання створює умови для розвитку 
особистості, здатної до реалізації своїх потенційних можливостей, прийнят-
тя адекватних рішень у постійно змінюваних життєвих ситуаціях. Коуч-тех-
нології сприяють самореалізації особистості через професію, що є вихідною 
умовою для формування життєвої компетентності учнів ПТНЗ [122; 127].

Для прийняття обґрунтованих рішень в умовах ринкових відносин в 
управлінні ПТО використовуються маркетинго-моніторингові дослідження. 
Технології маркетингу тісно пов’язані з ІТ-технологіями, яких ми тільки тор-
кнемося в нашому дослідженні, оскільки вони вже детально описані в літе-
ратурі. 

Вітчизняний учений С. Ілляшенко описав сучасні тенденції застосування 
ІТ-технологій у маркетингу [44]. Дослідник виділив основні елементи сучас-
ного інтернет-маркетингу: маркетингові дослідження в Інтернеті; маркетин-
гові комунікації; збут продукції через Інтернет.

Аналізуючи ці елементи з позицій потреб ПТО, зазначимо, що заклади 
й установи ПТО використовують Інтернет для пошуку вторинної інформа-
ції через аналіз сайтів підприємств, установ, засобів масової інформації для 
встановлення контакту або партнерських відносин.

Первинну інформацію через Інтернет заклади отримують на своїх сай-
тах, розміщаючи анкети, тести, опитувальники для учнів і педагогічних 
працівників, батьків та громадськості. Нові навчальні плани й програми по-
требують експертної оцінки. Програми і питання для експертів так само роз-
ташовуються на сайтах.

Останнім часом ПТНЗ використовують сайти і Web-сторінки для реклами 
закладу, розкриваючи його сильні сторони, перелік професій, умови навчання 
й проживання в гуртожитку, партнерські зв’язки з роботодавцями тощо.

Збутова політика закладів і установ ПТО в середовищі Інтернет має 
кілька напрямів. Перший з них – створення спеціальних навчальних сайтів 
або Web-сторінок для учнів, де розташовані навчальний розклад, завдання 
для самостійної роботи за різними навчальними дисциплінами, питання до 
контрольних робіт, заліків, екзаменів, завдання для курсових і дипломних 
проектів. Через дошку оголошень доводяться новини в житті закладу тощо. 
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Другий напрям – це використання елементів дистанційного навчання для 
учнів або слухачів курсів підвищення кваліфікації, які навчаються у закла-
ді. Третій – створення інтернет-магазинів при отриманні на це спеціальної 
ліцензії. Через інтернет-магазин можна розповсюджувати свою продукцію, 
починаючи з освітніх послуг і закінчуючи виробами, які виготовляють учні 
ПТНЗ.

Просування маркетингової діяльності у віртуальний простір Інтернету 
є загальносвітовою тенденцією, яка чітко простежується і в Україні. Для по-
ширення ІТ-технологій у ПТО створюють відповідні умови. Так, у ПТНЗ на-
лічується 28 тис. одиниць комп’ютерної техніки нового покоління, тобто на 
один комп’ютер припадає 13 учнів. 

До мережі Інтернет підключено 868 ПТНЗ, що складає 99% загальної 
кількості ПТНЗ. Здійснюється відповідна робота з підключення до мережі Ін-
тернет гуртожитків училищ. 80% ПТНЗ мають власні веб-сайти та активно 
використовують локальні мережі як у навчально-виробничому, так і в адміні-
стративно-управлінському процесі [154].

Технологічно моніторингові дослідження здійснюються у три етапи.
1. Визначення об’єкта моніторингу й напрямів, за якими збирається ін-

формація (наприклад, для певної групи учнів напрям може бути різний – ви-
хованість, якість навчання, конкурентоспроможність на ринку праці тощо); 
відбір критеріїв, за якими визначатиметься стан об’єкта; підбір інструмента-
рію (засобів і способів отримання інформації про властивості об’єкта).

2. Збір інформації за допомогою спостереження, аналізу документів, від-
відування уроків, рейтингу, контролю, анкетування, тестування, інтерв’ю, 
самооцінки.

3. Обробка й систематизація інформації, яку доцільно накопичувати у ви-
гляді таблиць, діаграм, графіків, різноманітних вимірювальних шкал.

Інноваційною технологією в моніторинговому дослідженні виступає 
своєрідний інструментарій, який виконує не тільки узагальнюючу роль, а, 
включаючи критерії, що характеризують бажаний результат, набуває влас-
тивості кваліметричного стандарту. Дані заповнюються в табличному про-
цесорі Excel, що дає змогу автоматизувати обчислення результатів. Нижче 
наводиться, як приклад, кваліметрична модель вимірювання рівня творчого 
розвитку особистості, що використовується у виховній роботі з учнями ПТНЗ 
(табл. 1.2).

Зведені дані по кожному учню при тривалому спостереженні дають змогу 
самостійно регулювати траєкторію розвитку на основі рефлексивного аналі-
зу. Зведені дані по групі учнів дають змогу шляхом проведення спрямовую-
чих заходів на рівні закладу орієнтувати їх розвиток у бажаному напрямі. Ці 
дані важливі для заступника директора з виховної роботи.
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Таблиця 1.2
Рівень творчого розвитку особистості

фактор – 
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ка
 к
ри
т
ер
іїв

1. Моти-
ваційно-
творча 
активність

 1. Допитливість, прагнення до лідерства, 
прагнення до успіху

1,00  0

 2. Проявляється, але незавжди 0,80  0
 3. Проявляється інколи 0,60  0
 4. Ніколи не проявляється 0,40  0

2. Інтелек-
туально-
логічні 
здібності

 1. Здатен аналізувати, порівнювати, ви-
діляти головне; обґрунтовано доводити 
свої судження

1,00  0

 2. Проявляється, але незавжди 0,80  0
 3. Проявляється інколи 0,60  0
 4. Ніколи не проявляється 0,40  0

3. Інтелек-
туально-
евристичні 
здібності

 1. Пропонує оригінальні ідеї, переносить 
знання й уміння в нові ситуації; має 
незалежність суджень, критичність мис-
лення; здатність до фантазії й асоціацій

1,00  0

 2. Проявляється, але не завжди 0,80  0
 3. Проявляється інколи 0,60  0
 4. Ніколи не проявляється 0,40  0

4. Здат-
ність до 
самоорга-
нізації

 1. Уміє спланувати свою діяльність і ви-
значити мету; раціонально викори-сто-
вує час; має об’єктивну самооцінку

1,00  0

 2. Проявляється, але не завжди 0,80  0
 3. Проявляється інколи 0,60  0
 4. Ніколи не проявляється 0,40  0

5. Кому-
нікативні 
здібності

 1. Здатен акумулювати й творчо вико-
ристовувати позитивний досвід інших; 
здатний до співпраці

1,00  0

 2. Проявляється, але незавжди 0,80  0
 3. Проявляється інколи 0,60  0
 4. Ніколи не проявляється 0,40  0

 0    0
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Порівняння показників моніторингу із запланованими дає можливість 
побачити, наскільки правильними були адміністративні рішення, допомагає 
відкоригувати, переглянути методи, форми й способи управлінської діяль-
ності.

При розробленні кваліметричної моделі виділяються фактори впливу 
на конкретну діяльність (учня, педагогічного працівника, директора ПТНЗ, 
НМЦ ПТО тощо) [133]. Для кожного фактора визначаються змістові крите-
рії. Потім обчислюються вагомості факторів і критеріїв за методом Дельфі 
[33]. Все отримане зводиться в спеціальну таблицю, яка закінчується графою, 
де зазначається коефіцієнт проявлення критеріїв. Цей коефіцієнт є бальною 
оцінкою у частках одиниці. Він може обчислюватися за допомогою загально-
визнаних психологічних, педагогічних, соціометричних тестів і методик на 
основі кваліметричного підходу (результат переводиться в частки одиниці). 
Обчислення може здійснюватися і як індексна оцінка (частка від загальної 
кількості вимог, що визначені й затверджені колегіально).

Отже, ринкова трансформація впливає на управління ПТО у напрямах 
децентралізації, а також поступового введення інноваційних, притаманних 
ринковій економіці, технологій менеджменту: аутсорсингу, бенчмаркінгу, ко-
учингу, маркетингових і моніторингових технологій.

У цілому, модернізація системи управління розвитком ПТО спрямовува-
тиметься на здійснення подальшої автономії ПТНЗ, розширення повноважень 
керівника училища, підвищення його персональної відповідальності за якість 
підготовки робітничих кадрів [154].

1.3.2. Модернізація суб’єктів професійно-технічної освіти 
В Україні зараз здійснюються заходи щодо зміни професійно-кваліфіка-

ційної структури підготовки кадрів, що викликає необхідність оптимізації 
мережі закладів та установ ПТО шляхом їх спеціалізації, перепрофілювання, 
переходу на ступеневу ПТО відповідно до потреб регіону та галузей економі-
ки. Враховуючи потребу ринку праці у підготовці кваліфікованих робітничих 
кадрів і з метою оптимального використання фінансових, кадрових, методич-
них, навчальних ресурсів, упродовж 2013 р. МОН України реорганізовано 6 
юридичних осіб малокомплектних ПТНЗ шляхом приєднання їх до більш по-
тужних закладів, змінено тип та назву 11 професіно-технічних училищ.

За ініціативою ПТНЗ здійснюється об’єднання кількох навчальних закла-
дів з метою їх трансформації у навчально-виробничі центри. 

Розглянемо організацію Севастопольського центру професійно-технічної 
освіти ім. А. Геловані (СЦПТО ім. А. Геловані). У 1995 р., коли цей центр 
був ще ПТУ–2 ім. А. Геловані, наказом №157 Міністерства освіти України від 
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01.06.1995 р. ПТУ–2 м. Севастополя стало експериментальним педагогічним 
майданчиком з впровадження нових управлінських підходів до підготовки 
кваліфікованих робітників у нових економічних умовах.

Тоді було складено програму експериментального педагогічного майдан-
чика з теми: «Розробка нової моделі управління професійно-технічним учи-
лищем і перехід на нову структуру управління».

Ознайомившись із принципово новим для вітчизняних підприємств ці-
льовим підходом до управління організацією, керівники училищ запросили 
до співпраці науковців [97]. Проаналізувавши відповідні літературні дже-
рела, реальну ситуацію, можливості існуючого тоді ПТУ–2, яким керував 
В. Медведь, було вирішено перетворити діяльність училища шляхом інтегра-
ції зусиль з ПТУ–7 та переорієнтації фахової підготовки учнів із врахуван-
ням попиту ринку праці й впровадження технології цільового управління для 
створення й розвитку відповідної управлінської культури. Такий підхід мав 
вивести ПТУ з кризового стану й забезпечити успішну діяльність у сфері під-
готовки кваліфікованих робітників в умовах ринкової економіки. 

Трансформація здійснювалася у три етапи. 
1. Концептуально-організаційний етап передбачав:
аналіз чинної системи управління ПТУ–2 та ПТУ–7 й умов їх функціону-

вання у зовнішньому середовищі; 
розроблення програми трансформації, аналіз наукових джерел з пробле-

ми ефективного управління організацією, у тому числі в системі світового 
менеджменту; 

обґрунтування шляхів психологічної підготовки керівників і всього пер-
соналу до сприйняття інноваційної моделі управління «за цілями і результа-
тами».

2. Адаптивно-формуючий етап включав: 
розроблення схеми організаційної структури управління ПТУ–2, адапто-

ваної до складних економічних умов;
перевірку й затвердження розробленої схеми організаційної структури 

ПТУ – 2, згідно з якою цей ПТНЗ стає СЦПТО.
3. Результуючо-формуючий етап охоплював:
обґрунтування й розробку моделі розвитку культури цільового управлін-

ня, якою треба було оволодіти керівникові і колективові для оптимального 
управління створеним СЦПТО, методик формування нової управлінської 
культури – культури цільового управління – на основі інструментарію під-
вищення рівня конкурентоспроможності педагогічного персоналу та випус-
кників ПТНЗ;

експериментальну перевірку оцінювання, яка уможливлює визначати 
якості майстрів виробничого навчання, педагогів, методистів, адміністратив-
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них працівників, та оцінювання, за допомогою якого з’ясовується в рейтин-
говому варіанті рівень оволодіння знаннями, моральний, творчий і фізичний 
розвиток випускників;

перевірку рівня сформованості нової управлінської культури ПТНЗ [78].
Етапи трансформації були успішно реалізовані, й МОН України зареє-

струвало перший в Україні Центр ПТО, який почав функціонувати для під-
готовки кваліфікованих робітників уже престижних професій. 

За прикладом СЦПТО поступово стали створюватися Центри в інших ре-
гіонах України. Сьогодні в Україні діє 70 Центрів ПТО.

Прикладом створення навчального центру на базі ПТНЗ може слугувати 
Житомирський навчально-практичний будівельний центр (Житомирський 
НПБЦ).

Житомирський НПБЦ на базі ПТУ №1 м. Житомира було створено за 
сприянням компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)»14.

Першочерговим завданням створення Житомирського НПБЦ було юри-
дичне оформлення відповідної документації. Накази про створення центру: 
МОН України; Управління освіти і науки облдержадміністрації; ПТУ №1; 
Угода про співпрацю з компанією «Хенкель Баутехнік (Україна)».

При створенні центру були витримані відповідні умови щодо необхідних 
нормативів комплексу навчально-практичної бази. Комплекс центру склада-
ється із навчальної аудиторії, виробничої майстерні, розрахованої на певну 
кількість робітничих місць, кімнати відпочинку, душової, кімнати гігієни, 
комори для збереження матеріалів та інструменту.

У порівнянні з традиційною навчально-виробничою базою ПТУ, навчаль-
но-практична база центру має докорінні позитивні нововведення: сучасний ес-
тетичний вигляд; сучасні меблі, устаткування, інструменти; новітні матеріали.

У тісному зв’язку з наданням базової професійної освіти, впровадженням 
новітніх технологій у навчально-практичному будівельному центрі здійсню-
ється фундаментальне, стрімке оновлення змісту професійної підготовки 
кваліфікованих робітників.

Упродовж 23-х років сформована мережа ПТНЗ різної форми власності [118]:
державних ПТНЗ – 983, у тому числі: ПТНЗ (МОН та ОДА) – 853 (з кон-

тингентом учнів майже 360 тис.); ПТНЗ у структурі ВНЗ та інших – 54 (з кон-
тингентом учнів майже 22 тис.); ПТНЗ в установах виконання покарань – 76 (з 
контингентом слухачів близько 9 тис.);

недержавної форми власності (на кінець 2013 р.) – близько 1200 ПТНЗ (I 
атестаційний рівень), з контингентом учнів/слухачів упродовж року – близь-
ко 100 тис.

14  http://pto-zh.org.ua/pages/p2
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Отже, в умовах ринкової трансформації економіки України здійснюється 
перебудова ПТО, що зумовлює оптимізацію мережі професійних навчальних 
закладів. У подальшому визнано доцільним створення на базі кращих ПТНЗ 
України професійних коледжів з метою забезпечення наступності навчаль-
них програм з підготовки кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів.

1.3.3. Розвиток партнерських відносин з роботодавцями
Суть соціального партнерства в діяльності закладів і установ ПТО по-

лягає у встановленні зв’язків з роботодавцями через соціальний діалог. Для 
цього спеціально організовуються семінари-презентації, ознайомлення ро-
ботодавців з навчальними програмами і програмами розвитку, матеріально-
технічною базою, презентуються кваліфікації викладачів, майстер-класи, 
ярмарки професій тощо. У структурі ПТНЗ останнім часом з’являються фран-
чайзери, які займаються рекламою освітніх і професійних послуг, здійсню-
ють профорієнтаційну роботу.

Соціальне партнерство може проявлятися шляхом об’єднання зусиль на-
укових і практичних працівників у розробці навчальних посібників нового 
покоління. Так, ІПТО НАПН України та ДПТНЗ «Токмаківський професій-
ний аграрний ліцей» розробили і впровадили у навчально-виробничий про-
цес електронний навчально-методичний посібник з предмета «Сільськогос-
подарські машини», виконуючи спільну тему «Розробка та використання 
навчально-методичних засобів у підготовці кваліфікованих робітників у про-
фесійно-технічних навчальних закладах аграрного профілю». Посібник скла-
дається з блоків, що відповідають основним видам навчально-пізнавальної 
діяльності учнів у забезпеченні інтерактивного зв’язку в системі «учень – на-
вчальна система – викладач». Як свідчить практика, завдяки використанню 
посібника значно оновлюється традиційна система навчання та моделюються 
принципово нові форми організації пізнавальної діяльності учнів [86, c. 149].

Мета партнерства між навчальними закладами та підприємствами у сфе-
рі професійного навчання на виробництві – узгодження дії сторін щодо забез-
печення на договірній основі проведення професійного навчання працівників 
підприємств із врахуванням вимог виробництва, розробка та погодження не-
обхідної навчально-програмної документації, методичних матеріалів тощо.

Останнім часом у системі ПТО України стали з’являтися виробничо-освіт-
ні кластери, що забезпечують унікальну основу для залучення різних інвести-
цій для навчання широкого кола працівників, підприємців, підвищення гнуч-
кості й мобільності підприємств, розширення спектра мережевих структур.

Кластери не тільки забезпечують процес навчання у ПТНЗ сучасним 
обладнанням, новими технологіями, дають можливість пройти стажування 
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педагогічним працівникам та виробничу практику учням, вони виступають 
і як форум, у рамках якого ведеться діалог між партнерами (діловими, дер-
жавними, науковими) в контексті підвищення якості професійної підготовки 
майбутніх працівників та рівня конкурентоспроможності підприємств.

Серед прикладів активного залучення соціальних партнерів до підго-
товки робітничих кадрів є співпраця ПТУ будівельного спрямування з ком-
паніями-виробниками – «Хенкель Баутехнік Україна», «Кнауф Маркетинг 
Україна». Укладаються меморандум про співробітництво та відповідні угоди 
з Асоціацією «Ліга машинобудівників та роботодавців України «УКРМАШ-
БУД» [154].

У світлі соціально-економічних перетворень в українському суспільстві 
сучасний заклад ПТО можна розглядати як підприємницьку організацію, го-
ловною метою якої є надання освітніх послуг, виховання й розвиток особис-
тості. 

Більшість учнів ПТНЗ мріють відкрити власну справу. Проте політика 
держави щодо підприємництва не завжди сприяє цьому. В Україні тільки 
починають з’являтися нові організаційні структури: технопарки, бізнес-цен-
три, бізнес-інкубатори, які надають консультації та здійснюють відповідне 
навчання майбутніх підприємців [86, c. 22–24]. Отже, можна сподіватися на 
появу нового виду соціального партнерства через диверсифікацію та взаємо-
проникнення ПТНЗ нового типу і щойно перерахованих нових економічних 
структур.

1.3.4. Зміна змісту професійно-технічної освіти 
Впровадження нових виробничих технологій і техніки зумовлює появу 

нових професій та видів робіт, внаслідок чого кількісно і якісно змінюється 
професійно-кваліфікаційна структура робітничих кадрів, виникає об’єктивна 
потреба в розширенні їх професійної компетентності. Йдеться про сучасні 
професії широкого профілю, пов’язані з обслуговуванням, налагодженням, 
регулюванням, монтажем, ремонтом обладнання, впровадження інформацій-
них та комунікаційних систем тощо [154].

Зазначене потребує розроблення нових стандартів професійної і освітньої 
діяльності. Інтеграція України в європейський освітній простір, глобалізацій-
ні процеси зумовили використання компетентнісного підходу в підготовці 
кваліфікованих робітників різних сфер економіки.

Компетентнісна основа створення професійних і освітніх стандартів пе-
реносить акцент з процесу підготовки фахівців на результат.

За визначенням Г. Лук’яненко, професійний стандарт – це документ, який 
охоплює економічні, екологічні аспекти професії та включає питання охорони 
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й нормування праці. До його розробки залучаються фахівці різних сфер: на-
уковці, роботодавці, педагогічні працівники ПТО, фахівці з управління тру-
довими ресурсами, кваліфіковані робітники тощо [86, c. 99].

Структуру стандартів складають професійні елементи, кожен з яких 
включає три групи компетенцій: 

ключові (надфахові, або базові), визначаються ключовими (базовими) 
компетенціями як нормативною моделлю (стандартом) професійної діяль-
ності;

загальнофахові, визначаються когнітивними, діяльнісними, соціально-
комунікаційними, особистісними компетенціями, притаманними певній про-
фесії;

спеціально-фахові, визначаються специфічними компетенціями конкрет-
ної спеціальності, і характеризуються здатністю фахівців використовувати 
спеціальні знання та вміння в практичній діяльності [41, c. 21–23].

На основі професійних стандартів створюються освітні стандарти, які по-
тім перетворюються в освітньо-професійні програми.

Державний стандарт професійно-технічної освіти – це документ, у якому 
визначено державні вимоги до результатів ПТО, рівня професійної кваліфікації 
випускників ПТНЗ відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики про-
фесії та освітнього рівня вступників до зазначених навчальних закладів [111]. 

Навчально-виробничі роботи передбачають індивідуальне і самостійне 
виконання згідно з модульною побудовою змісту. Такі програми можуть бути 
варіативними, а звідси, і підбір змісту також варіативний. М. Михнюк наво-
дить такий приклад переліку робіт для підготовки кваліфікованих робітників 
з професії «Маляр» 7-го кваліфікаційного розряду й зазначає, що ці види ро-
біт, які є основою професійної компетентності маляра-будівульника, можуть 
входити у зміст індивідуальних варіативних програм [86, c. 108–110].

Враховуючи принцип варіативності змісту, можна вичленити зі структури 
змісту вже сформовані знання уміння і навички, ввести до змісту навчального 
матеріалу ще не освоєні. Отже, зміст сучасного професійного навчання щодо 
підготовки кваліфікованих робітників будь-якого профілю має ґрунтуватися 
на державних стандартах, відображати сучасні досягнення науки у відповід-
ній галузі, забезпечувати наступність і технологічну послідовність вивчен-
ня виробничих операцій, системну побудову ієрархічного взаємозв’язку всіх 
елементів, формування професійної мобільності, модульності та варіативнос-
ті змісту, відповідати потребам роботодавців і вимогам ринку праці.

Саме тому розробляються й упроваджуються державні стандарти ПТО з 
професій широких кваліфікацій; оновлюються та затверджуються оптималь-
ні переліки професій з підготовки кваліфікованих робітників (скорочення їх 
кількості на основі інтеграції). 
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Завдяки ініціативі акціонерного товариства UzinUtz AG (ФРН) та під-
тримки Міністерства з економічної співпраці і розвитку Федеративної Респу-
бліки Німеччини на українському ринку праці в рамках реалізації міжнарод-
ного проекту № 2010/102/2009 «Введення практичного навчання за професією 
укладальник підлогових покриттів в Україні і Республіці Білорусь» з’явилася 
нова унікальна професія «Укладальник підлогових покриттів» [168, с. 30].

На базі Центру сучасних професій і технологій навчання ІПТО НАПН Укра-
їни започатковано розроблення інтегрованих робітничих професій, яких рані-
ше не було на ринку освітніх послуг України, а також 8 державних стандартів 
ПТО нового покоління на основі компетентнісного підходу. До цієї діяльності 
залучаються педагогічні працівники експериментальних ПТНЗ, іноземні парт-
нери (Данія), Департамент професійно-технічної освіти МОН України, відді-
лення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти 
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.

За повідомленням В. Супруна, «Міністерством вперше протягом лише 
одного 2012 р. розроблено та затверджено 60 державних стандартів ПТО з ак-
туальних на ринку праці професій, у розробленні яких активну участь взяли 
організації роботодавців, котрі визначали кваліфікаційні вимоги до кожної 
професії» [154].

У 2013 р. розроблено 46 державних стандартів робітничих професій, з яких 
23 вже затверджені й запроваджені в навчальний процес з 2013/14 навчального 
року. МОН України у 2013 р. затверджена Методика розроблення Державних 
стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій. 
Наприкінці 2013 р. затверджено нові стандарти для 305 професій [118].

1.3.5. Інформаційно-освітнє середовище 
навчально-виробничого процесу

За сучасних умов проблема професійної підготовки кваліфікованих ро-
бітників потребує нових підходів до організації навчання, в т. ч. прогресив-
них освітніх технологій. 

На думку вчених і практиків, професійна освіта має здійснюватися за ра-
хунок розвитку способів мислення і діяльності, інтегруючи теоретичну й ви-
робничу складові процесу навчання. 

Можна виділити найбільш пріоритетні способи підвищення якості про-
фесійної освіти: 

впровадження персоніфікованої моделі підготовки кваліфікованих робіт-
ників;

використання блочно-модульного навчання; 
інформаційно-комунікаційне забезпечення професійної освіти; 
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формування освітнього простору за допомогою прогресивних педагогіч-
них технологій тощо

До останніх належать інформаційно-комунікаційні технології, за допомо-
гою яких створюється інформаційно-освітній простір навчального закладу. 
Цілеорієнтоване створення такого простору сприяє формуванню професійної 
компетентності учнів, їхньої інформаційної культури, сучасного професійно-
го світогляду, реалізації творчого потенціалу та особистісного становлення, а 
також формуванню професійної самосвідомості. 

Велике значення у формуванні освітнього середовища навчального за-
кладу мають електронні підручники. Для створення таких підручників ви-
значено вимоги-критерії, яким вони повинні відповідати, і запропоновано ме-
ханізм кваліметричного виміру для поточного та підсумкового оцінювання їх 
якості з метою коригування [69]. 

Лабораторія управління професійно-технічною освітою ІПТО НАПН 
України розробила кваліметричний стандарт оцінки електронних підручни-
ків [34]. Для визначення відповідних критеріїв були застосовані вимоги до 
створення й використання електронних підручників. Вимоги до створення 
мають дидактичний, а вимоги до використання – методичний і технологічний 
характер. Аналіз робіт Е. Зіміної і В. Шевченка [165] допоміг виділити дидак-
тичні вимоги до електронних підручників. З метою забезпечення можливості 
оцінювання створених електронних засобів навчання був розроблений спеці-
альний інструментарій. 

Логічний аналіз процедури оцінювання і вимог до електронних підруч-
ників дав змогу визначити відповідну систему, яка складається з чотирьох 
блоків: змісту; методів виявлення критеріїв; методів вимірювання показни-
ків; програми здійснення процедури оцінювання.

Змістовий блок складається з трьох компонентів: дидактичних вимог до 
змісту електронного підручника; техніко-технологічних умов його викорис-
тання; методичного забезпечення використання електронного підручника у 
навчальному процесі.

До методів виявлення критеріїв належать: реалізація спеціально розро-
бленої програми збирання даних; визначення методів збирання інформації 
(спостереження, бесіда, анкетування, інтерв’ю, контент-аналіз, аналіз доку-
ментації тощо); 

До методів вимірювання отриманих показників стосується, наприклад, 
використання умовних вимірників: балів, коефіцієнтів. Ми у своєму дослі-
дженні використовували кваліметричний підхід до вимірювання показників. 
Оцінювання здійснювалося інтуїтивно або за допомогою найпростішого спо-
собу індексної оцінки – частки від цілого (метод оцінювання щодо унормова-
них вимог).
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Програма здійснення процедури оцінювання передбачає визначення: 
мети оцінювання (навіщо, яку саме інформацію бажано зібрати?); місця оці-
нювання (де?); суб’єктів (хто?); порядок і періодичність (хто за ким і як час-
то?); відповідного інструментарію (опитувальники, тести, анкети тощо), у т.ч. 
способів автоматизації підрахунків (табличний процесор Excel, спеціально 
створені програмні продукти); технічних засобів для використання у проце-
дурах оцінювання.

Зазвичай оцінювання підручників здійснюється інтуїтивно. Для підви-
щення об’єктивності доцільно застосовувати Метод 360°, при якому перед-
бачається оцінювання як розробниками, так і користувачами. Отримується 
оцінка від науковців, керівників ПТНЗ, педагогічних працівників, учнів/сту-
дентів. Зручність використання можуть оцінити батьки, педагогічна громад-
ськість. Таким чином, оцінювання здійснюється з різних точок зору, що дає 
змогу так само різнопланово ввести відповідні корективи у зміст електронно-
го підручника, методичних рекомендацій для викладачів або учнів/студентів, 
програму оцінювання тощо [34]. 

Змістовий блок інтегрується у три розділи критеріїв, ступінь прояву яких 
передбачається оцінити.

Перший розділ «Дидактичні вимоги до змісту електронних підручників» 
містить такі критерії: ступінь відповідності змісту підручника конкретній 
навчальній дисципліні; повнота розкриття навчальної програми; наявність 
декомпозиції навчальної інформації на модулі, до якої входять освітні, контр-
олюючі та коригувальні дидактичні кадри; ступінь забезпечення мінімально 
повного складу модуля (теоретичне ядро, контрольні питання по теорії, при-
клади розв’язування задач, задачі й вправи для самостійного розв’язування, 
контрольні завдання); наявність гіпертекстових сполучень між модулями 
для забезпечення дидактичних принципів розгалуженості та системності за 
допомогою структурно-логічних, міжпредметних і причинно-наслідкових 
зв’язків; ступінь включення у зміст підручника навчально-методичного ма-
теріалу для самоперевірки та самокоригування готовності щодо практичного 
використання опанованих знань; наявність педагогічного дизайну.

Другий розділ «Техніко-технологічні вимоги до використання електро-
нних підручників» включає такі критерії: наявність спеціально створеного 
інформаційного освітнього середовища, яке б давало можливість самостійно 
(або за участю викладача) здобувати й опановувати знання, у т.ч. на основі 
спеціального включення віртуальних об’єктів; ступінь запровадження про-
грамного забезпечення на принципах відкритих кодів і вільного розповсю-
дження з централізацією його експлуатаційної підтримки та вдосконалення; 
ступінь забезпечення відкритості структури підручника для внесення корек-
тив у науково-теоретичну й методичну складові змісту навчальної інформа-
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ції; ступінь забезпечення оптимальної взаємодії електронного підручника з 
іншими елементами освітньої системи; рівень комп’ютеризації навчальних 
місць; ступінь вільного доступу до Інтернету; рівень потужності Інтернет-
каналу; рівень інформаційно-комунікаційної компетентності користувачів.

Третій розділ «Ступінь методичного забезпечення використання елек-
тронних підручників у навчальному процесі» містить такі критерії: наяв-
ність системи планування роботи з електронним підручником (включення 
в поурочні плани, використання на всіх етапах засвоєння навчальної інфор-
мації шляхом організації колективної, групової та індивідуальної роботи з 
підручником); наявність спеціальних завдань для використання електронних 
підручників на етапах сприйняття, репродуктивного, конструктивного та 
креативного опанування навчальним матеріалом; наявність методичних ре-
комендацій і завдань для самостійної роботи з електронним підручником та 
іншими інтернет-ресурсами; ступінь дотримання ергономічних і санітарно-
гігієнічних вимог при організації роботи учнів/студентів з електронними за-
собами навчання. 

Зазначений зміст оцінювання підручників може бути об’єднаний у спеці-
ально розроблену таблицю Excel, яка автоматизує обчислення, зводячи уза-
гальнені дані до часток одиниці. Це дає змогу порівнювати ступінь відпо-
відності розроблених електронних підручників з різних дисциплін вимогам 
електронних засобів навчання і вносити відповідні корективи (табл. 1.3).

Таблиця 1.3
Кваліметричний стандарт оцінювання електронних підручників
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1. Дидактич-
ні вимоги 
до змісту 
електронних 
підручників

0,33 1) ступінь відповідності зміс-
ту підручника конкретній 
навчальній дисципліні;

0,14 К1=* Ф1=*

2) повнота розкриття навчаль-
ної програми;

0,15 К2=

3) наявність декомпозиції 
навчальної інформації на мо-
дулі, до якої входять освітні, 
контролюючі та коригувальні 
дидактичні кадри;

0,15 К3=
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4) ступінь забезпечення 
мінімально повного складу 
модуля

0,14 К4=

5) наявність гіпертекстових 
сполучень між модулями для 
забезпечення дидактичних 
принципів розгалуженості та 
системності за допомогою 
структурно-логічних, між-
предметних і причинно-на-
слідкових зв’язків;

0,14 К5=

6) ступінь включення у зміст 
підручника навчально-мето-
дичного матеріалу для само-
перевірки та самокоригування 
готовності щодо практичного 
використання опанованих 
знань;

0,14 К6=

7) наявність педагогічного 
дизайну

0,14 К7=

2. Техніко-
технологічні 
вимоги до 
використан-
ня електро-
нних підруч-
ників

0,33 8) наявність спеціально ство-
реного інформаційного освіт-
нього середовища, яке давало 
б можливість самостійно (або 
за участю викладача) здо-
бувати й опановувати знання, 
у т.ч. на основі спеціально-
го включення віртуальних 
об’єктів;

0,14 К8= Ф2=

9) ступінь запровадження 
програмного забезпечення на 
принципах відкритих кодів і 
вільного розповсюдження з 
централізацією його експлу-
атаційної підтримки та вдо-
сконалення;

0,14 К9=
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10) ступінь забезпечення 
відкритості структури під-
ручника для внесення корек-
тив у науково-теоретичну й 
методичну складові змісту 
навчальної інформації;

0,14 К10=

11) ступінь забезпечення 
оптимальної взаємодії елек-
тронного підручника з ін-
шими елементами освітньої 
системи;

0,14 К11=

12) рівень комп’ютеризації на-
вчальних місць; ступінь віль-
ного доступу до Інтернету;

0,14 К12=

13) рівень потужності Інтер-
нет-каналу;

0,15 К13=

14) рівень інформаційно-ко-
мунікаційної компетентності 
користувачів

0,15 К14=

3. Ступінь 
методичного 
забезпе-
чення ви-
користання 
електронних 
підручників 
у навчально-
му процесі

0,34 15) наявність системи плану-
вання роботи з електронним 
підручником (включення в 
поурочні плани, використання 
на всіх етапах засвоєння на-
вчальної інформації шляхом 
організації колективної, гру-
пової та індивідуальної робо-
ти з підручником);

0,33 К15= Ф3=

16) наявність спеціальних 
завдань для використання 
електронних підручників на 
етапах сприйняття, репродук-
тивного, конструктивного та 
креативного опанування на-
вчальним матеріалом;

0,34 К16=
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17) наявність методичних 
рекомендацій і завдань для 
самостійної роботи з електро-
нним підручником та іншими 
інтернет-ресурсами; ступінь 
дотримання ергономічних й 
санітарно-гігієнічних вимог 
при організації роботи учнів/
студентів з електронними за-
собами навчання

0,33 К17=

Результуюче 
значення 

1,00 Фрез.=  

*К1…i= бальна оцінка * вагомість критерію;
*Ф1= (К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7) * вагомість фактора;
так само обчислюється значення Ф2 та Ф3;
Фрез.= Ф1+ Ф2+ Ф3.

Зазначені показники дають змогу робити висновки про якість програмно-
го засобу в цілому. Проте при формальному застосуванні поданих критеріїв 
можна не зовсім об’єктивно оцінити електронний засіб навчання. Тому треба 
зважено підходити як до добору критеріїв й визначення параметрів, так і до 
організації й здійснення процедури оцінювання. 

Для забезпечення вимог до використання електронних підручників за до-
помогою ІТ необхідно [167, с. 11]:

створити спеціальне інформаційно-освітнє середовище, яке дало б змогу 
самостійно (або за участю викладача) набувати й оволодівати знаннями, в т.ч. 
на основі спеціального включення віртуальних об’єктів;

ввести програмне забезпечення на принципах відкритих кодів і вільного 
розповсюдження з централізацією його експлуатаційної підтримки та вдоско-
налення;

забезпечити оптимальну взаємодію електронного підручника з іншими 
елементами освітньої системи. 

На сьогодні вченими ІПТО НАПН України створені:
контент-бібліотека підручників з п’яти спеціальних предметів: «Техно-

логія токарної обробки», «Технологія кам’яних робіт», «Технологія штука-
турних робіт», «Технологія електродугового зварювання», «Електротехніка 
з основами промислової електроніки». У формуванні інформаційного на-
вчального середовища активну участь беруть 43 методисти НМЦ ПТО та 112 
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викладачів і майстрів виробничого навчання ПТНЗ Автономної Республіки 
Крим, Донецької, Запорізької, Львівської, Полтавської, Хмельницької, Чер-
каської і Чернігівської областей України. Розробляються електронні підруч-
ники й з професій: токар, штукатур, муляр, опоряджувальник будівельник, 
плодоовочівник, кухар, кравець, перукар, помічник машиніста тепловоза, 
помічник машиніста електровоза, зварник, стропальник [165]. Упроваджен-
ня єдиного інформаційного навчального середовища забезпечує відкритий 
та віддалений доступ до професійно орієнтованих інформаційно-навчальних 
ресурсів з будь-якого місця проживання суб’єктів навчального процесу на те-
риторії України і за її межами;

комп’ютерно-орієнтовані дидактичні сценарії поурочної взаємодії з кон-
тент-бібліотекою. Для цього розроблені дидактичні сценарії самоперевірки 
знань з елементами роз’яснення помилкових дій для таких електронних під-
ручників: «Технологія електродугового зварювання», «Стропальна справа», 
«Технологія токарної обробки», «Будова та ремонт тепловоза». 

У співпраці з державним підприємством «Український науковий центр 
розвитку інформаційних технологій» створено веб-вузол МОН України й роз-
міщено на ньому програмно-інструментальну платформу формування та під-
тримки інформаційного навчального середовища системи ПТО. Вчені лабора-
торії і викладачі ПТУ, залучені до розробки електронних підручників, мають 
доступ до неї і розташовують свої доробки щодо електронних підручників зі 
спеціальних дисциплін. 

Для використання розміщених на веб-вузлі електронних підручників 
розроблено спеціальні методичні рекомендації, які сприятимуть формуван-
ню освітнього простору за допомогою прогресивних технологій створення й 
застосування контент-бібліотеки. 

Цікавим видом супроводу навчально-виробничого процесу закладів та 
установ ПТО можна вважати пошуковий бібліотечний ресурс, що за допомо-
гою сучасних інтернет-технологій допомагає об’єднати під однією програм-
ною оболонкою бібліотеки різних навчальних закладів, установ, організацій 
без порушення права інтелектуальної власності. Сам по собі пошуковий бі-
бліотечний ресурс не є бібліотекою, а тільки виконує роль координуючої, 
узагальнюючої структури, що зберігає час на пошук необхідної інформації 
[86, с. 74–75].

Як зазначає В. Супрун, на серпень 2013 р. в Україні створено 14 елек-
тронних бібліотек ПТНЗ, що складає 350% від запланованого [154]. Це 
підкреслює стрімкий розвиток ІТ-технологій, а також їх оперативне роз-
роблення і впровадження у навчально-виховний процес національної сис-
теми ПТО.
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1.3.6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-
технічних навчальних закладів; навчання на виробництві

Відповідно до Наказу МОН України від 30.04.2014 р. № 535, зареєстро-
ваного Міністерством юстиції України від 18 липня 2014 р. за № 840/25617 
«Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації педагогічних праців-
ників професійно-технічних навчальних закладів», педагогічні працівники 
проходять підвищення кваліфікації у закладах післядипломної освіти, ВНЗ, 
НМЦ ПТО, на підприємствах, в організаціях, а також на базі ПТНЗ на засадах 
вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів. 

МОН України пропонує удосконалювати систему підготовки, перепідго-
товки та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних кадрів ПТО на базі 
вищих навчальних закладів і профільних ПТНЗ; забезпечувати підготовку пе-
дагогічних працівників за спеціальністю «Професійна освіта» (за профілем) 
для системи ПТО за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра 
з присвоєнням кваліфікацій майстра виробничого навчання, викладача прак-
тичного навчання за відповідною галуззю виробництва або сферою обслуго-
вування, інженера-педагога та викладача дисциплін професійно-теоретичної 
підготовки у відповідній галузі виробництва чи сфері обслуговування [154].

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими 
видами: довгострокове підвищення кваліфікації; короткострокове підвищення 
кваліфікації (семінари, майстер-класи, семінари-практикуми, семінари-тренін-
ги, авторські школи, тренінги, вебінари, «круглі столи» тощо); стажування.

Довгострокове підвищення кваліфікації включає теоретичну і практич-
ну частини, триває до 216 навчальних годин. Короткострокове орієнтується 
на індивідуальні освітні потреби педагогічного працівника і триває до 72 на-
вчальних годин. Стажування організовується за спеціально складеною уго-
дою між закладом-замовником та закладом-виконавцем і передбачає реаліза-
цію переважно практичної частини підвищення кваліфікації [96].

Ринкова трансформація економіки України має безпосередній вплив на 
систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів та уста-
нов ПТО. Це виражається в наступному:

з’явилася тенденція регіоналізації курсового підвищення кваліфікації, 
що організується на місцях;

підвищується ступінь свободи слухачів щодо вибору форм і термінів на-
вчання;

зміст навчання побудований за модульним принципом. Навчально-тема-
тичні плани мають соціогуманітарний, професійний і діагностико-аналітич-
ний модулі. Кожний з них має інваріантну й варіативну складові. До варіатив-
ної складової входить низка спецкурсів і факультативів за вибором;
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обов’язковим компонентом підвищення кваліфікації є опанування ІТ-
грамотністю та практикою користування пошуковими системами, соціальни-
ми сайтами, web-сторінками, хмарними технологіями тощо;

важливим є видання МОН України зазначеного вище наказу щодо під-
вищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ й інших навчальних 
структур ПТО, де подані зразки угод з підприємствами для проходження ста-
жування. Це дає змогу орієнтуватися на обов’язкове підвищення кваліфікації 
в умовах діючого підприємства.

Для спецкурсів і факультативів за вибором визначаються актуальні пи-
тання, якими мають володіти педагогічні працівники в умовах ринкових від-
носин. Одним з таких питань є оволодіння керівниками ПТНЗ технологіями 
цільового управління й адаптивного менеджменту.

Для прикладу наведемо навчальні модулі цих спецкурсів, розроблені в 
лабораторії управління професійно-технічною освітою ІПТО НАПН України.

Ми пропонуємо вести підготовку керівника до формування й розвитку 
власної культури управлінської праці та управлінської культури навчального 
закладу на засадах цільового управління [35]. Для такої підготовки було розро-
блено спецкурс «Розвиток управлінської культури в навчальному закладі на за-
садах цільового управління». Метою цього спецкурсу є: ознайомлення педаго-
гічних працівників із сучасними аспектами управлінської діяльності; сприяння 
оволодінню нормами й методами культури цільового управління. Спецкурс 
розрахований на керівників навчальних закладів, педагогічних працівників та 
органів управління освітою. Зміст спецкурсу містить такі теми: «Управлінська 
культура та її вплив на трудову поведінку працівників»; «Формування органі-
заційної структури в контексті реалізації стратегічного (цільового) управління 
закладом освіти»; «Сучасна система управління закладом освіти».

Зміст першого заняття спрямовує на формування взаємопов’язаної і вза-
ємозалежної діяльності в системі: керівник → керівник → педагогічний ко-
лектив → учні. Зміст другого заняття розкриває такі питання: професійна 
підготовка керівника закладу освіти як реформатора та інноватора освітньо-
управлінського процесу [125]; організаційна структура розвитку управлін-
ської культури навчального закладу. На третьому занятті вивчаються: су-
часна система управління закладом освіти, в т.ч. управлінська кваліфікація 
керівника закладу освіти як керівника інтелектуальної сфери; формування 
сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі та високоякіс-
них команд; роль організаторської функції у керівництві закладом освіти.

За методикою Г. Єльникової [33, c. 180–200] здійснюється самомоніто-
ринг з поточним саморегулюванням управлінської діяльності у контексті 
цільового управління за допомогою спеціально розробленої кваліметричної 
моделі [97].
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Наведена кваліметрична модель оцінювання рівня сформованості 
культури цільового управління керівника навчального закладу (табл. 1.4) 
має три складники: теоретичний (перший факторно-критеріальний гори-
зонт), практичний (другий факторно-критеріальний горизонт) і результа-
тивний (третій факторно-критеріальний горизонт). Вагомість факторів і 
критеріїв розподілено рівномірно з невеликою перевагою результативних 
складників.

Таблиця 1.4
Кваліметрична модель оцінювання рівня сформованості культури 

цільового управління керівника навчального закладу 

Фактори

Ва
го
мі
ст
ь 

ф
ак
т
ор
ів

Критерії

Ва
го
мі
ст
ь 

кр
ит
ер
іїв

С
т
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ін
ь 
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оя
в-
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нн
я 
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іїв

 
(о
ці
ню
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нн
я)

С
т
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ін
ь 
ви
яв

-
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нн
я 
ф
ак
т
ор
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1. Ступінь опа-
нування теорети-
ко-методологіч-
ними засадами 
цільового управ-
ління в межах 
стратегічного 
менеджменту, а 
саме:

0,33 1) теоретичними знаннями 
стратегічного менеджменту

0,33 К1= Ф1=

2) методологічними зна-
ннями суті цільового управ-
ління

0,33 К2=

3) знаннями технології фор-
мування цілеорієнтованої 
поведінки

0,34 К3=

2. Ступінь за-
своєння навичок 
культури цільо-
вого управління, 
зокрема форму-
вання якостей 
практичної ді-
яльності:

0,33 4) особистісного характеру: 
людяності, витривалості, 
системного цілеутворення 
діяльності; цілеспрямова-
ності на основі рефлексив-
ного аналізу результатів 
поточного відстеження; 
ціледосягнення

0,33 К4= Ф2=

5) ділового характеру: лі-
дерсько-організаційних; 
комунікативних та інтер-
активних; вимогливості у 
поєднанні з адаптивністю і 
стресостійкістю поведінки

0,33 К5=
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Продовження табл. 1.4
6) професійного характеру: 
конструктивного проекту-
вання організаційної струк-
тури закладу; розробки 
місії, стратегічної мети та 
декларації цілей у діяльнос-
ті закладу; стандартизації 
посадових обов’язків та 
вимог кожного робочого 
місця; мотивації цілеорієн-
тованої професійної діяль-
ності працівників освітньо-
го закладу

0,34 К6=

3. Ступінь сфор-
мованості управ-
лінської культу-
ри керівника на 
засадах цільово-
го управління, 
що визначається 
через:

0,34 7) виявлення культури 
цільового управління: ціле-
орієнтована управлінська 
діяльність керівника; засто-
сування в кадровій роботі 
квадри принципів цільового 
управління; постійний 
моніторинговий супровід 
діяльності працівників й со-
ціально-професійної підго-
товленості випускників для 
забезпечення змагальності 
та цілеорієнтованої моти-
вації колективу закладу; 
винагорода працівників на 
основі ступеня досягнення 
мети й соціальної справед-
ливості

0,33 К7= Ф3=

8) розвиток культури ці-
льового управління закладу 
освіти: позитивна динаміка 
рівня сформованості КЦУ 
на документально-інфор-
маційній основі; позитивна 
динаміка рівня сформова-
ності КЦУ на соціолого-ін-
формаційній основі

0,33 К8=
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Продовження табл. 1.4
9) результат сформованості 
культури цільового управ-
ління закладу освіти: зміна 
іміджу закладу; забезпечен-
ня конкурентоспроможності 
закладу на ринку освітніх 
послуг; забезпечення конку-
рентоспроможності педаго-
гів та випускників на ринку 
праці 

0,34 К9=

Результуюче зна-
чення 

1,00 Фрез.=.

Ступінь виявлення факторів обчислюється за такими формулами:
Ф1= 0,33*(К1*0,33+К2*0,33+К3*0,34) (1);
Ф2= 0,33*(К4*0,33+К5*0,33+К6*0,34) (2);
Ф3= 0,34*(К7*0,33+К8*0,33+К9*0,34) (3);
Фрез.= Ф1 + Ф2 + Ф3 (4)

Ступінь виявлення критеріїв визначається або за допомогою експертної 
оцінки, або обчисленням індексу наявного стану до бажаного (кількість ви-
явлених вимог у діяльності до загальної кількості вимог). При цьому здій-
снюється опора на встановлену шкалу: практично відповідає висунутим ви-
могам – 1,00; відповідає більш як на половину – 0,75; відповідає на половину 
0,5; відповідає менш як на половину – 0,25; практично не відповідає – 0,00.

Періодично вимірюючи за допомогою цієї кваліметричної моделі рівень 
сформованості культури цільового управління, можна цілеорієнтовано впли-
вати на його підвищення шляхом визначення і впровадження в управлінську 
діяльність невикористаних резервів.

Перебуваючи в оточенні, яке постійно змінюється, заклади ПТО потре-
бують відповідного гнучкого управління. Таке управління можливе за умови 
посилення цілеспрямованості й адаптивності ПТНЗ до мінливості зовнішньо-
го і внутрішнього середовищ.

Отже, керівники ПТНЗ мають не тільки володіти високим рівнем про-
фесійної підготовки з питань управління, а й постійно оволодівати та вико-
ристовувати інноваційний простір для розвитку власної управлінської ком-
петентності.

До недавна в нашій країні не здійснювалася професійна підготовка керів-
ника. 2000 р. МОН України було розроблено освітньо-кваліфікаційну харак-
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теристику магістра за спеціальністю 8.18010020 – «Управління навчальним 
закладом», що відповідає Державному стандартові вищої освіти і входить в її 
галузеву складову. 

Для керівників ПТНЗ діє програма професійної підготовки та програма 
підвищення кваліфікації, у межах яких передбачені додаткові навчальні кур-
си з новітніх досягнень в управлінні ПТНЗ [125; 124].

Одним з таких досягнень є визначення й розроблення концепції адаптив-
ного управління, а також освітнього моніторингу як механізму адаптивного 
управління.

Наводимо план відповідного навчального модуля «Новітні досягнення 
в управлінні». Метою цього модуля є ознайомлення слухачів із сучасними 
здобутками теорії і практики управління, в т.ч. в ПТО; навчання створенню 
кваліметричних стандартів діяльності суб’єктів ПТО (табл. 1.5).

Таблиця 1.5
Зміст модуля «Новітні досягнення в управлінні»

№ 
п/п Теми занять

Розподіл часу
всього 
годин аудит. самост.

Галузева складова
3.2 Новітні досягнення в управлінні

Нормативна частина
3.2.1 Теоретичні основи адаптивного управління 4 2 2
3.2.2 Освітній моніторинг як механізм адаптив-

ного управління
4 2 2

Вибіркова частина
3.2.3 Моделювання взаємодії керуючої та керо-

ваної підсистем на різних рівнях організа-
ції ПТО з позицій адаптивного управління

4 2 2

3.2.4 Створення варіативних кваліметричних 
моделей для проведення різних видів освіт-
нього моніторингу

6 2 4

3.2.5 Управління якістю роботи педагогічного 
колективу ПТНЗ

6 4 2

3.2.6 Моніторинг діяльності ПТНЗ 6 4 2
3.2.7 Моніторинг розвитку ПТО в межах ПТНЗ 6 4 2

РАЗОМ: 36 20 16
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Модуль може використовуватися як тематичний для короткострокового 
підвищення кваліфікації.

Для розвитку професійного навчання персоналу на підприємстві перспек-
тивними вважаються навчально-тренажерні центри, які безпосередньо зв’язані 
з роботодавцями й виконують функції внутрішньофірмових навчальних струк-
тур. Прикладом може бути Навчальний центр ПАТ «Українське Дунайське па-
роплавство», до якого, як зазначає Л. Герганов, входять чотири тренажерних 
комплекси: радіолокаційний, глобального морського супутникового зв’язку, 
«Медичний догляд на борту судна», «Особистого виживання в аварійних си-
туації» тощо. Для практичної роботи в реальних умовах є навчально-трена-
жерне судно «Новий Донбас», укомплектоване повним штатом, який здійснює 
навчальну роботу з тими, хто проходить курсову підготовку [18; 92].

Професійне навчання персоналу пов’язане з витратами фінансових, мате-
ріальних і трудових ресурсів. За визначенням В. Красношапки, загальна вели-
чина витрат на професійне навчання складається з таких статей [64]:

прямі витрати на навчання (підготовка навчальних матеріалів, проведен-
ня занять, оплата праці викладачів і тренерів);

непрямі витрати (оплата відряджень, пов’язаних з навчанням, витрати на 
транспорт та харчування).

Ефективність навчання з позицій ринкових вимог розглядається як по-
вернення підприємству інвестицій, вкладених у навчання. Керівники, які орі-
єнтуються на ринок праці, вже розуміють витрати на навчання персоналу як 
інвестиції в майбутнє. Проте на підприємстві постійно стежать за віддачею 
цих інвестицій.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що для забезпечення підприємств 
кваліфікованими робітничими кадрами доцільно розвивати інтегровану сис-
тему навчання, яка базується на ефективному співробітництві осіб, що на-
вчаються, закладів ПТО та роботодавців [31]. Крім того, для підприємства 
з позицій набуття конкурентної переваги серед інших організацій важливе 
повернення інвестицій, вкладених у навчання персоналу.

1.3.7. Змішане фінансування, фандрайзинг в системі професійно-
технічної освіти, встановлення міжнародних зв’язків

Змішане фінансування здійснюється шляхом залучення  коштів, необхід-
них для функціонування й розвитку закладів і установ ПТО, з різних джерел. 
Прикладом може бути застосування описаного в літературі механізму багато-
канального фінансування підготовки кваліфікованих робітників за цільовим 
замовленням організаційних структур, які мають об’єктивну потребу в трудо-
вих ресурсах певної номенклатури і кваліфікаційного рівня [145].
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Сутність багатоканального, або змішаного, фінансування має полягати у 
взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, заці-
кавлених організаційно-правових структур, а також тристороннього договору 
підготовки кваліфікованих робітничих кадрів. Зазначений договір має цільове 
спрямування відповідних коштів на підготовку конкретного фахівця і взяття 
на себе конкретних зобов’язань з боку того, хто фінансує, того, хто управляє ко-
штами для набуття ПТО, і того, хто навчається. Учень бере на себе зобов’язання 
по отриманню диплома відпрацювати протягом певного терміну в пріоритет-
ній для держави галузі за здобутою професією або спеціальністю. 

Змішане фінансування завжди пов’язане з фандрайзингом.
Фандрайзинг починає свою історію з 80-х років ХІХ ст. Це слово похо-

дить з англійської мови: Fund – фонди (ресурси); raising – підняття.
Фандрайзинг – сучасна теорія про методи залучення додаткових коштів, 

а саме: написання проектів, реклама, спеціальні події, пошта, членські вне-
ски, особисті знайомства, ендавмент (фонд фінансових пожертв), спадок, вне-
сок працівників, позики, негрошові вклади. 

Фінансовими донорами (основними інвесторами) виступають: фонди, 
громадські асоціації та інші неприбуткові організації, підприємства й бізнес-
структури, державні організації, окремі особи.

Застосування фандрайзингу в роботі керівників ПТНЗ характеризується 
пошуком не лише матеріальних, фінансових, інтелектуальних інвестицій, а 
й пошуком додаткових друзів організації. Для керівників ПТНЗ це важливий 
засіб залучення до діяльності школи не тільки батьків учнів, а й інших інвес-
торів – учасників навчально-виховного процесу.

Як правило, партнерами по роботі керівників ПТНЗ є: представники бан-
ків, громадських освітніх організацій (зарубіжних і вітчизняних), наукових 
установ, підприємств та комерційних структур, інноваційних освітніх про-
ектів і програм тощо. Таким чином, розширюється не лише «коло» друзів, а 
й, відповідно, збільшується кількість матеріальних, фінансових та інтелек-
туальних інвестицій, внесених у школу і виражених в абсолютних цифрах. 

Фандрайзинг застосовують у багатьох країнах Центральної і Східної Єв-
ропи для успішного переконання потенційних спонсорів (донорів) у тому, що 
діяльність конкретної організації заслуговує на їхню підтримку. Успішний 
фандрайзинг залучає вмотивованих людей до здійснення добрих справ, за-
безпечує їх можливістю поділитися своїм часом, зацікавленістю та довірою; 
це органічний, оригінальний і творчий процес. Американські вчені універ-
ситету Дж. Хопкінса провели дослідження й визначили, що донорами для 
будь-якої організації можуть бути: громадські організації, церква, інші не-
прибуткові організації; підприємства, бізнес-структури; державні організа-
ції; окремі особи, громадськість. 
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Як уже зазначалося, до основних методів фандрайзингу належать: напи-
сання проектів, реклама, спеціальні події, пошта, членські внески, особисті 
знайомства, ендавмент, спадок, вклад працівників, позика, негрошові вкла-
дення. Усі вони мають різну ефективність. Реклама, наприклад, тут є найменш 
ефективним методом. Причина полягає в тому, що люди в даному процесі не 
бачать одне одного, не спілкуються. Більш ефективним методом є спеціальні 
заходи, на яких збирається багато людей і вирішуються різні питання. Це, 
як правило, виставки, презентації, «ярмарки» закладів та установ освіти. Ще 
найбільш ефективним визначено метод листування через пошту (наприклад, 
електронну), коли люди мають не лише особистий контакт, а й персонально 
спрямований. Для довготривалих відносин велику перевагу мають членські 
внески і постійний контакт з членами організації (письмове листування, по-
стійні зустрічі, систематичні телефонні розмови). І насамкінець, найефектив-
нішим методом у фандрайзингу є особисті зустрічі людей, у яких відіграє 
велике значення особисте спілкування.

Основні групи донорів поділяються на: фондових фандрайзерів, держав-
них та індивідуальних, знання про особливості роботи з якими є перспек-
тивним в умовах розвитку ринкових відносин у державі. Зокрема, до фондо-
вих фандрайзерів належать такі організації, для яких характерна діяльність, 
пов’язана з наданням коштів і спрямована на вирішення проблем фінансуван-
ня, орієнтована на невисокі вимоги щодо звітності й на вибір певних пріорите-
тів, різноманітність форм роботи та постійний термін кредитування.

Державні донори включають Міністерства, регіональну й місцеву владу, 
підрозділи міжнародних організацій. Для них характерні бюрократичність, 
відповідність чіткій політиці, високі вимоги до звітності.

Значну роль у фандрайзингу відіграють індивідуальні пожертвування. 
Індивідуальні пожертвування завжди є більшими за розмірами і надійніши-
ми за інші фінансові надходження. Пошук індивідуальних донорів є пошуком 
друзів організації і одним з основних завдань фандрайзингу [98].

Одним із способів залучення ресурсів є встановлення міжнародних 
зв’язків та міжнародного співробітництва. Департамент професійно-техніч-
ної освіти МОН України установив контакти співробітництва з 64-ма краї-
нами світу. Крім того, підписані угоди про співробітництво з Європейським 
фондом освіти та ЄС15.

Наприклад, проект «Децентралізація управління професійним навчан-
ням в Україні». Донором проекту було Канадське агентство міжнародного 
розвитку.

15  Використано інформаційні матеріали Департаменту професійно-технічної освіти 
МОН України – https://proftekhosvita.org.ua/uk/teamwork/



Особливості ринкової трансформації економіки україни та її зв’язок з основними напрямами розвитку ...

59

У 2005–2009 рр. за ініціативи МОН України та Проекту у системі ПТО 
проведено інноваційні реформи з управління ПТО й організації навчально-
виробничого процесу. Завдяки цьому, ПТНЗ отримали більше можливостей 
щодо ефективного і автономного прийняття управлінських рішень [117]. За-
вдяки Проекту, українська система ПТО мала можливість вивчати й запро-
ваджувати передовий досвід Канади та інших країн. У співпраці з Проектом 
МОН України також здійснювало підтримку механізмів підвищення квалі-
фікації педагогічних працівників в Університеті менеджменту освіти НАПН 
України. У 2010 р. розпочато роботу з удосконалення навчальних програм на 
основі потреб роботодавців через сприяння робочим групам, що перегляда-
ють професійні стандарти. Нове покоління професійних стандартів не тіль-
ки зміцнює підходи щодо залучення роботодавців, а й наближає українську 
систему ПТО до стандартів ЄС. У 2010-2012 рр. переглянуто 14 професійних 
стандартів.

За період виконання Проекту українська система ПТО отримала такі ре-
зультати: 

1. Розроблено й створено національний веб-портал ПТО – proftekhosvita.
org.ua. 

2. Підготовлено і розповсюджено 20 публікацій для зацікавлених сторін 
ПТО.

3. Проведено більше 90 семінарів й залучено більше 4000 учасників.
4. Організовано 8 навчальних поїздок (4 до Канади, 1 – до Словаччини та 

3 – до Чеської Республіки) й залучено 91-го учасника.
5. Понад 900 управлінців системи ПТО пройшли перепідготовку.
6. Організовано більше 30 візитів канадських фахівців.
Результати переконливо свідчать про позитивні зрушення в системі ПТО, 

а також про надання можливості особистого спілкування працівників ПТО 
України з колегами інших країн, що сприяє розширенню їхніх світоглядних 
меж та обміну досвідом, а це активізує їхній професійний потенціал.

Проект «Покращення системи професійно-технічної освіти шляхом 
прогнозування і адаптування вмінь та навичок, соціального партнерства 
та оптимізації використання ресурсів». Донором проекту був Європейський 
Фонд Освіти. Мета проекту: забезпечення успішної інтеграції України в гло-
бальну ринкову економіку.

Проект здійснювався в Дніпропетровській області. За цей період обсте-
жено 397 підприємств за 13 видами економічної діяльності та 15 підсекцій 
промисловості за деталізованим переліком професій та за видами економіч-
ної діяльності щодо:

існуючої професійно-кваліфікаційної структури зайнятого населення; 
перспективної потреби підприємств у робочій силі; 
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обороту робочої сили; 
масштабів і структури підготовки кадрів на підприємствах.
Крім того, розроблено процедуру удосконалення мережі ПТНЗ із враху-

ванням трьох критеріїв: 
критерій 1: відповідність випуску учнів ПТНЗ потребам ринку праці 

(оцінка за 3-ма показниками); 
критерій 2: ефективність використання навчальних площ та роботи пер-

соналу ПТНЗ; 
критерій 3: забезпечення більш рівних можливостей доступу 15–19-річ-

ної молоді до ПТНЗ по районах регіону й по регіонах України.
Здійснення проекту сприяло виробленню критеріїв оптимізації мережі 

ПТНЗ та приведення їх чисельності у відповідність до потреб промислового 
сектору Дніпропетровського регіону.

Проект Twinning «Модернізація законодавчих стандартів та принципів 
освіти й навчання відповідно до політики Європейського Союзу щодо навчан-
ня впродовж життя»16.

Донором проекту є Представництво ЄС. Партнери проекту: Університет-
ський коледж Метрополітен (Данія), Технічний коледж міста Оргус (Данія), 
Федеральний інститут професійно-технічної освіти та підготовки (Німеччи-
на) й МОН України.

Метою проекту є сприяння реформуванню національної системи освіти 
відповідно до політики ЄС щодо навчання впродовж життя, а саме: зміцнен-
ню потенціалу МОН України щодо ефективного застосування Національної 
рамки кваліфікацій та розвитку елементів забезпечення найвищої якості у га-
лузі ПТО й навчання відповідно до європейських стандартів.

За період здійснення Проекту проведено низку семінарів, тренінгів, у. т. ч. 
для керівників закладів та установ ПТО. Проект залучився до розроблення 
Закону України «Про професійну освіту», розроблено методичні рекоменда-
ції щодо зіставлення стандартів ПТО у Німеччині й Данії та проектний варі-
ант українських методичних рекомендацій щодо зіставлення стандартів ПТО.

Відновлено процес регулювання національних кваліфікацій в україн-
ському контексті за допомогою пропозицій щодо конкретних кроків, зокрема 
включення Національної рамки кваліфікацій до закону про освіту, який зараз 
розробляється.

Проект долучився до цього процесу, взявши участь у круглому столі, 
спільно організованому Верховною Радою України, Європейським фондом 
освіти та Радою Європи. Внесок було зроблено у формі виступів на семіна-
рі й надання Проектом документів голові Комітету Верховної Ради з питань 

16 З матеріалів Проміжного квартального звіту проекту Twinning № 6.
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освіти та науки. Крім того, Проект довів готовність і бажання підтримувати 
процес визначення шляхів регулювання Національної рамки кваліфікацій у 
законодавчому полі.

Здійснено навчальну поїздку до Технічного коледжу м. Оргус (Данія), 
під час якої учасникам були представлені підходи до розроблення освітніх 
та професійних стандартів. Українська делегація отримала багато корисної 
інформації для процесу реформ, які відбуватимуться у подальшому. У тому 
числі учасникам представили роботу датської системи професійної освіти у 
контексті розробки й оновлення професійних та освітніх стандартів. Крім 
того, проведено курси та семінари на різні теми в рамках Проекту, зокрема 
тренінг для директорів ПТНЗ, тренінг із забезпечення якості, педагогічний 
тренінг тощо. Проект триває.

Таким чином, встановлення міжнародних зв’язків і спільне здійснення 
проектів дає змогу залучити різні ресурси для реформування ПТО в Україні. 
Це матеріальні або нематеріальні ресурси, такі, наприклад, як людські, інфор-
маційні, фінансові, юридичні, маркетингові тощо.

Отже, здійснюючи фандрайзинг, ми піклуємося не стільки про гроші, 
скільки про досягнення заздалегідь поставленої мети й етичні норми її до-
сягнення.
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РОЗДІЛ 2

ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ 

ОСВІТИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ...

2.1. Трансформації в управлінні професійно-технічною освітою

В останні десятиліття у світовій економіці визначилися й інтенсивно фор-
муються нові тенденції, які впливають на економічний розвиток України, – 
це: глобалізація економічної діяльності, яка виражається у дедалі більшому 
розширенні й поглибленні міжнародних зв’язків у сфері інвестицій, науко-
во-технічного прогресу, виробничих технологій, освіти (з’являється попит на 
випускників навчальних закладів, які відповідають міжнародним стандартам 
професійної підготовки); лібералізація міжнародного економічного функ-
ціонування ринків, яка виражається у відкритті національних економік, що 
означає поступове ослаблення чи усунення перешкод на шляху міжнародного 
руху товарів, послуг, об’єктів інтелектуальної власності, праці, капіталу, фі-
нансових ресурсів; регіоналізація економіки, яка проявляється у формуван-
ні міждержавних об’єднань (зон вільної торгівлі, митних союзів, «спільних 
ринків», економічних співдружностей тощо), і як результат – створення спри-
ятливих умов для розвитку економічних зв’язків між країнами-учасницями; 
інформатизація економіки, яка проявляється у дедалі ширшому використанні 
комп’ютерних систем, телекомунікації, мережі Інтернет у сучасній економі-
ці, науці, освіті, культурі. Інформаційні технології розвиваються швидкими, 
випереджальними темпами, а інформація – науково-технічна, економічна, по-
літична, соціальна – набуває дедалі більшого значення в житті суспільства 
[93, с. 259].

В умовах інтенсивного розвитку інформаційного сегмента світової еко-
номіки, поступового витіснення ресурсноємних технологій наукоємними 
ресурсозберігаючими технологіями і розширення сфери послуг людський 
капітал стає ключовим чинником забезпечення конкурентоспроможності 
національної економіки й досягнення стабільного економічного зростання 
держави.

Специфіка, характер інформаційно-технологічних, виробничих й соці-
ально-економічних відносин зумовлюють нову якість форм, методів управ-
ління і регулювання соціально-економічними процесами. Змінюються 
ключові компоненти системи управління економікою в умовах глобалізації 
(табл. 2.1).
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Таблиця 2.1
Ключові компоненти системи управління економікою в умовах 

глобалізації
Ключові компо-
ненти системи 
управління еко-

номікою

Характеристики ключових компонентів процесу управління

Нові інформа-
ційні технології

Створили матеріальну основу глобалізації економіки, тобто 
поява нової, відмінної від тієї, що раніше існувала, економіч-
ної системи: інтернет, комп’ютерне, програмне забезпечення, 
проектування мікроелектроніки, а також багато інших техно-
логічних процесів, які поєднують інформаційний зміст з мате-
ріальною підтримкою продуктів і послуг

Інформація Регулює функціонування економіки. Завдяки новітнім тех-
нологіям генерування, обробка і передача інформації стали 
фундаментальними джерелами знання, продуктивності й 
управління

Інноваційний 
потенціал

Інновація – ключове джерело конкурентної боротьби. Іннова-
ційне середовище – фундаментальне джерело інновацій і ство-
рення додаткової вартості – сукупність відносин виробництва 
та менеджменту. Інноваційний потенціал – сукупність іннова-
ційних чинників розвитку економіки

Індустріальний 
простір

Характеризується технологічною і організаційною здатністю 
розділяти виробничий процес на підприємствах, які розміщені 
в різних місцях, з одночасною реінтеграцією єдності виробни-
чого процесу через телекомунікаційні зв’язки, а також засно-
вану на мікроелектроніці, точність і гнучкість у виготовленні 
компонентів виробництва

Гнучка система 
управління

Вбудована у комунікаційні мережі, характеризується відповід-
ною гнучкістю й адаптацією до швидкозмінних цілей, програм 
і проектів. Комп’ютери, комунікаційні системи забезпечують 
майже миттєве поширення інформації по всій земній кулі, 
сприяючи реакції на миттєву темпоральність до виробничих, 
соціальних і культурних подій. Гнучка система управління 
спирається на гнучку темпоральність, здатність прискорити чи 
уповільнити цикли виробництва й отримання прибутку, роз-
поділ часу, устаткування і персоналу, контроль за співвідно-
шенням часових лагів доступності технологій та вимог конку-
ренції. Метод управління матеріальним виробництвом «точно 
в строк» став символом інформаційної глобальної економіки
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Продовження табл. 2.1
Продуктивність 
і конкуренто-
спроможність

Найбільш важливі параметри глобальної економіки: про-
дуктивність є похідною від інновацій, а конкурентоспромож-
ність – від якісних технологічних й організаційних змін на 
світовому й національному ринках

Глобальна еко-
номіка

Економіка, що здатна діяти як єдина система в режимі реаль-
ного часу в масштабі всієї планети, ґрунтується на розвитку 
нової інфраструктури – інформаційних і комунікаційних тех-
нологіях

Ключові характеристики, які розкривають зміст процесів управління й 
регулювання в умовах глобалізації, принципово відрізняються від тих, що 
домінували у минулому, технологічних, організаційних, економічних й ін-
ших процесів. На відміну від класичного трактування системи управління, 
основними складовими якого були структура, процеси, кадровий потенціал 
і механізми управління, в умовах глобальної економіки – сучасного етапу 
реструктуризації цивілізованого простору, вільного перерозподілу світових 
ресурсів й інтенсифікації процесів їх міграції, які відбуваються під зна-
ком глобалізації економічних зв’язків, переважаючою є концепція транс-
формації17 системи управління [61]. 

До сучасних тенденцій світового розвитку, що зумовлюють виняткову ак-
туальність проблеми управління освітою, належать:

прискорення темпів розвитку суспільства, наслідком чого є необхідність 
підготовки людей до життя в умовах, що швидко змінюються, а також поси-
лення залежності темпів розвитку суспільства від рівня, якості й масштабів 
освіти;

перехід до постіндустріального, інформаційного суспільства, в умовах 
якого істотно розширюються масштаби міжкультурної взаємодії, у зв’язку з 
чим особливу важливість набувають комунікативність і толерантність;

загострення суперечностей між значним зростанням обсягу інформації 
та можливістю людини засвоїти цю інформацію;

висока мобільність капіталів і робочої сили, зростання конкуренції;
скорочення сфери застосування некваліфікованої й малокваліфікованої 

праці, потреба у підвищенні професійної кваліфікації та перепідготовці пра-
цівників, зростання їхньої професійної мобільності;

зменшення джерел інвестицій в освіту й зростання потреб у пошуках 
інших резервів та джерел розвитку освіти як за рахунок суто раціонального 

17  «Трансформація» (лат. transformatio) – зміна, перетворення [146, с. 903], перетворення 
виду, форми, істотних властивостей чого-небудь [91, с. 562].
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використання наявних коштів, так і за рахунок розширення підприємницької 
діяльності навчального закладу;

економічна, культурна, політична глобалізація і пов’язана з цими проце-
сами інтернаціоналізація освіти [135, с. 37].

Трансформація системи управління освітою зумовлюється необхідністю 
приведення всіх систем і підсистем економіки країни у відповідність до ви-
мог відновлення втрачених економічних позицій та забезпечення переходу 
до постіндустріального суспільства. Головною метою цієї трансформації є 
створення такої освітньої системи, в рамках якої молодь оволодіватиме про-
фесіями, що мають попит на ринку праці, і знаннями, які допоможуть їй дієво 
брати участь у житті демократичного суспільства. Невідкладність змін дик-
тується й тим, що зволікання у цій галузі, особливо в перехідний період, веде 
до руйнування накопиченого освітнього потенціалу, а надалі – до великих 
витрат для його відновлення.

На думку економістів [52, с. 87], реалізація в Україні неоліберальної мо-
делі ринкової трансформації економіки, на жаль, довела її неефективність. 
За умови масштабних диспропорцій в економіці та їх значної матеріалізації в 
основному капіталі швидка лібералізація цін і приватизація, різке скорочення 
державних витрат, у тому числі соціальних, спричинили глибокий і тривалий 
трансформаційний спад.

Американський економіст Дж. Сакс зазначає, що процес переходу до 
ринкової економіки відбуватиметься щонайменше у три етапи: перший – 
стабілізація (критична фаза) характеризується подоланням інфляції та ін-
ших наслідків розпаду соціалістичної системи; другий – фаза становлення 
ринку – створення основних інститутів ринкової економіки; третій – фаза 
структурного коригування, коли під впливом нових ринкових сил змінюєть-
ся характер виробництва й зайнятості. За його прогнозами [134], тривалість 
етапів може бути такою: перший – від року до трьох, другий – приблизно 
п’ять років за умови стабільної політичної ситуації та твердої прихильності 
уряду до курсу економічних реформ, третій може тривати упродовж життя 
цілого покоління.

Такої ж думки дотримується й угорський економіст Я. Корнаї [58], наго-
лошуючи на тому, що трансформація неринкових економік до нового ринко-
вого стану не може відбутися миттєво, перехід однієї якості системи в іншу 
потребує тривалого часу: це ґрунтується на методі проб і помилок, в його 
умовах зберігаються чи ліквідовуються старі соціально-економічні інститу-
ти, формуються чи не сприймаються нові інститути. Ученими-економістами 
в науковий обіг введено поняття «інституціональна трансформація» як де-
монтаж старих і створення нових інститутів, тобто формальних й неформаль-
них правил поведінки та організацій [101].
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Освіта як соціальний інститут вимушена реагувати на глобалізацію рин-
ку, стати продуктивною й соціально-перетворючою силою, інтегруючись в 
економіку й інші сфери суспільного життя. Система освіти надає могутній 
імпульс суспільному розвитку, проте залишається ще досить консервативною 
і не завжди встигає адекватно реагувати на стрімкі зміни в суспільстві й еко-
номіці. Консервативність системи освіти суперечлива. Вона, з одного боку, є 
позитивним моментом, оскільки система освіти грає роль противаги руйнів-
ним відцентровим процесам у суспільстві, а з іншого – утрудняє можливість 
вчасно відповідати на потреби суспільства, що змінюються, а це вимагає її 
функціональних і структурних перетворень. Ці перетворення мають бути ре-
тельно осмислені з погляду узгодження інтересів особистості, суспільства й 
держави [7]. «Сучасна цивілізація переживає біфуркаційний етап свого роз-
витку. Вона вичерпала потенції індустріалізму (модерну) і шукає нову сис-
тему ціннісних координат» [66, с. 14], – зазначає В. Кремень, обґрунтовуючи 
трансформації смислових кодів освіти і культури в нелінійності соціального 
буття.

Останнім часом проблема трансформації освіти досліджувалась вітчиз-
няними вченими. Так, Н. Ничкало здійснила монографічне дослідження 
«Трансформація професійно-технічної освіти України», у якому закцентова-
но увагу на таких аспектах цієї проблеми, як: професійна освіта і навчання 
в умовах європейської інтеграції, ринок праці й сучасні проблеми підготов-
ки виробничого персоналу, ПТО в нових соціально-економічних умовах. На 
основі здійсненого порівняльно-педагогічного аналізу розвитку підготовки 
робітничих кадрів в Україні та деяких країнах Європейського Союзу учена 
констатує, що трансформація ПТО в систему професійної освіти є об’єктивно 
зумовленим процесом [89, с. 188].

Науково-практичну значущість має монографія Л. Сергеєвої «Управління 
розвитком професійно-технічного навчального закладу: теорія і методика», в 
якій розкрито сучасні наукові підходи, тенденції, напрями, умови й техноло-
гії управління розвитком ПТНЗ, організаційно-педагогічні умови залучення 
роботодавців, регіональних центрів зайнятості як механізму стимулювання 
розвитку навчального закладу. Окремий параграф присвячено процесам транс-
формації національних систем професійної освіти і навчання [142, с. 106]. Кон-
тинуальний, історичний підхід до еволюції управління освітою, використання 
порівняльних методик дали змогу досить вичерпно дослідити В. Крижко, І. Ма-
маєвій напрями трансформації державного управління освітою [67].

Проблемам розвитку ПТО, організаційно-педагогічних умов та змісту 
підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ присвячена праця науковців 
менеджменту освіти [107]. Ними визначено причини необхідності реформу-
вання системи ПТО, а саме:
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відсутність організаційно-правових та соціально-економічних умов для 
комплексного, повноцінного розвитку трудового потенціалу;

невідповідність системи професійної підготовки потребам економічного 
зростання й інноваційного розвитку країни;

неврегульованість потоків внутрішньої і зовнішньої міграції;
слабкий розвиток соціального діалогу на всіх рівнях.
Серед концептуальних тенденцій трансформації ПТО в Україні, які ви-

знані науково-педагогічною громадськістю і які стали предметом наукових 
досліджень, можна назвати кілька головних: гуманізація, інформатизація, не-
перервність, якість, технологізація.

Гуманізація ПТО означає, що на перший план висувається завдання задо-
волення запитів кожного індивіда на освітні послуги певного обсягу, змісту 
та якості з урахуванням кон’юнктури на ринку праці, індивідуального рівня 
освіти, віку, соціального стану, зайнятості, місця проживання тощо. Проте за-
дачу гуманізації ПТО неможливо вирішувати тільки через збільшення обсягу 
й зміну змісту освіти, без використання нових, психологічно обґрунтованих 
дидактичних систем і технологій навчання.

Інформатизація ПТО надає ефективні засоби й величезні можливості для 
оперування інформацією, у тому числі навчальною. Це дає підставу говори-
ти про формування освітньої системи нового інформаційного суспільства на 
інших цивілізаційних принципах: децентризму, деспеціалізації, відкритості, 
розосередження й оптимізації – системи відкритої, мережевої дистанційної 
освіти.

Безперервність професійної освіти упродовж усього дієздатного періоду 
життя суб’єкта діяльності – загальносвітовий імператив для освітньої сис-
теми в умовах швидкозмінного навколишнього світу, коли наростаючими 
темпами йде процес зміни устаткування, технологій, що вимагає відповід-
ної професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації. Безперервна про-
фесійна освіта має можливості для виконання важливих функцій [89, с. 11]: 
соціокультурної, розвивальної (задоволення й розвиток духовних запитів 
особистості, створення умов для її постійного творчого зростання); загаль-
ноосвітньої, компенсуючої (усунення прогалин у базовій освіті, її доповне-
ння новими знаннями, що з’являються в умовах інформаційно-технологіч-
ної революції); адаптивної (гнучка професійна підготовка, перепідготовка і 
підвищення кваліфікації з метою оновлення професійного досвіду, здобуття 
іншого фаху завдяки постійним змінам на виробництві, розвитку теле- і раді-
окомунікацій, комп’ютерного доступу до інформаційних банків даних тощо); 
економічної (задоволення потреб держави, регіонів, різних галузей промисло-
вості, сільського господарства й сфери послуг у конкурентоспроможних фа-
хівцях, підготовлених до впровадження новітніх технологій, техніки тощо).
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Якість освіти – це комплекс характеристик освітнього процесу, що ви-
значають послідовне і практично ефективне формування компетентності та 
професійної свідомості. Тут можна виділити три групи характеристик: якість 
потенціалу досягнення мети освіти, якість процесу формування професіона-
лізму і якість результату освіти.

Якість потенціалу виражається в таких характеристиках, як якість: мети 
освіти, освітнього стандарту, освітньої програми, матеріально-технічної бази 
освітнього процесу, фаховість викладацького складу, освіченість абітурієнтів, 
досконалість інформаційно-методичної бази.

Якість процесу формування професіоналізму – це якість технології осві-
ти, контролю освітнього процесу, якість мотивації викладацького складу на 
творчість і ефективність педагогічної роботи, якість ставлення студентів до 
освіти, інтенсивність освітнього процесу, управління освітою, методи презен-
тації знань. 

Якість результату освіти – усвідомлення професіоналізму, виявлення й 
реалізація індивідуальних здібностей і особливостей, працевлаштування, 
кар’єра й зарплата, оволодіння методологією самоосвіти, знання, практичні 
навички.

Якість освіти в узагальненому визначенні – це комплекс характеристик 
компетенцій і професійної свідомості, що відображають здатність фахівця 
здійснювати професійну діяльність відповідно до вимог сучасного етапу 
розвитку економіки, на певному рівні ефективності і професійного успіху, з 
високим розумінням соціальної відповідальності за результати професійної 
діяльності [60, с. 77–79].

Технологізація професійної освіти відображає цілеспрямовану й орієнто-
вану на певну якість побудову процесу освіти, вибір найбільш раціонального 
й ефективного за просторово-часовими та змістовими характеристиками його 
варіанту [60, с. 165].

У сучасному суспільстві набуває нового змісту призначення освіти, її 
масштаби, форми й методи організації та управління освітньою галуззю. 
Система управління сферою освіти перебуває у процесі свого вдосконалення, 
становлення на нових, демократичних засадах. Основними рисами цієї сис-
теми виступають подолання монополії держави поряд з посиленням наданих 
їй регулюючих функцій та включення інших суб’єктів у процес керівництва 
галуззю. 

Трансформація систем освіти, на думку І. Каленюк, зумовлена необхід-
ністю більшої персоналізації освіти та уваги до повного особистісного розви-
тку, висуває нові вимоги до організації і менеджменту освітньої діяльності, 
які не сумісні з традиційною моделлю. Сучасна модель організації та менедж-
менту освіти, що характеризується загалом як централізована, ієрархічна сис-
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тема, потребує кардинальних змін. Необхідність інституційної реорганізації 
освіти зумовлена загальними проблемами централізованих систем, а саме: 
неефективністю, низькою відповідальністю за результати своєї роботи, не-
вправністю і консерватизмом щодо зовнішніх змін [49]. Тому політика управ-
ління системою освіти в країнах з перехідною економікою, на думку експер-
тів, повинна передбачати [171]:

реформування освітніх установ з метою забезпечення випуску компе-
тентних фахівців для задоволення попиту на ринку праці;

реформу державної служби, що зачіпає, зокрема, розмір зарплати і мож-
ливості просування по службі;

підбір та розстановку кадрів в освітній галузі на основі професійної ком-
петентності;

використання стимулюючих механізмів розподілу ресурсів;
формування єдиного інформаційного простору, який сприяє прийняттю 

оптимальних рішень і посилює відповідальність осіб, що приймають рішення.
Винятково важливого значення набуває визначення основних чинників, 

що впливають і впливатимуть на подальший розвиток ПТО в Україні. Аналіз 
наукових джерел дав змогу виявити класифікацію чинників у суто освітян-
ському сенсі, а саме: 

соціальний клімат у суспільстві – це загальний рівень стабільності або 
напруженості, стан зайнятості населення, соціальна структура й соціальне 
розшарування, характер національно-етнічних проблем та взаємовідносин. 
Такі явища, як складне фінансове становище сімей, збільшення кількості 
життєвих проблем та обмежених можливостей, зростання злочинності й без-
робіття, погіршення медико-демографічної ситуації, залишковий принцип 
фінансування системи освіти, перехід викладачів у соціально незахищені 
категорії населення, зростання кількості неблагополучних сімей, прояви де-
віантної поведінки молоді в суспільстві тощо, негативно впливають на ситу-
ацію в освіті;

економічні – це насамперед стан економіки держави, її фінансової систе-
ми, які через рівень добробуту в суспільстві впливають на зростання освітніх 
потреб громадян, зумовлюють більші або менші можливості для фінансу-
вання бюджетної, а також освітньої сфери. Високий рівень загального еконо-
мічного розвитку, високорозвинені ринкові відносини створюють сприятливі 
умови для наповнення бюджету держави, що позитивно позначається на фі-
нансуванні системи освіти;

політичні – це курс внутрішньої й зовнішньої політики держави. Кон-
кретні політичні дії та ситуації також утворюють загальне тло освітньої ді-
яльності, для якої вкрай бажана спокійна, конструктивна, творча соціально-
політична ситуація у суспільстві;
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правові – це характер чинних законодавчих актів і правових норм. Саме 
вони окреслюють рамки правового поля освіти, встановлюють «правила гри» 
на ньому;

соціально-психологічні й етичні – це загальний морально-психологічний 
клімат у суспільстві, спосіб і стиль життя різних прошарків населення;

екологічні чинники: стан довкілля, яке впливає на здоров’я майбутніх і су-
часних суб’єктів освіти, що значно підвищує вимоги до профілактичної та оздо-
ровчої спрямованості діяльності навчального закладу. Крім того, сам характер 
географічного й історичного середовища справляє велике значення на освітній 
чинник. Освіта може зробити певний внесок, щоб поліпшити екологічну ситуа-
цію через екологічну освіту й виховання всіх суб’єктів освіти, які беруть актив-
ну участь у природоохоронній діяльності, пропагуючи здоровий спосіб життя;

демографічні – характер народжуваності, типовий склад сімей – також 
значно впливають на ситуацію в освіті. Якщо не вивчати тенденцій у цій га-
лузі, більшість навчальних закладів та система освіти загалом через деякий 
час можуть залишитися без контингенту учнів або, навпаки, опинитися в си-
туації, коли бракуватиме навчальних місць;

культурні, духовно-ідеологічні – стан культури у державі, рівень духо-
вного здоров’я та культурних запитів населення є тлом для прояву освітньої 
активності людей, її спрямованості;

галузеві: стан і тенденції змін системи освіти в державі й світі, нові ідеї, 
концепції, зразки кращого освітнього досвіду, що впливають на стан освіти в 
державі;

інституціональні – це наявність розгалуженої мережі спеціалізованих со-
ціальних інститутів, установ та організацій, з якими могли б співпрацювати 
навчальні заклади у процесі виконання своїх завдань [65, с. 22].

Як основні чинники розвитку ринкових відносин у сфері ПТО виокрем-
люють такі: знання набувають статусу основного капіталу в суспільстві і ди-
версифікація джерел фінансування ПТО; зміна ролі держави у сфері освіти; 
розповсюдження неоконсервативної ідеології; розвиток нових інформаційних 
технологій [80, с. 97].

Чинники розвитку ринку праці у професійному аспекті Л. Сергеєва ви-
значає так:

економічні (впливають передусім на попит на робочу силу; це пов’язано із 
необхідністю задоволення потреб чотирьох категорій споживачів – населен-
ня, підприємств, держави та іноземних споживачів вітчизняної продукції; су-
купні витрати цих споживачів віддзеркалюються на виробництві і, нарешті, 
формують попит на робочу силу);

демографічні (впливають як на пропозицію робочої сили, так і на попит 
на неї);
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нормативно-правові (впливають як на пропозицію робочої сили, так і на її 
попит: законодавство встановлює вікові межі працездатності, тривалість про-
фесійної освіти, доступність до неї тощо);

соціальні (пов’язані зі змінами у схильності населення до споживання й 
накопичення, що визначає розмір витрат, відтак – обсяги виробництва і по-
питу на робочу силу) [142, с. 150].

Н. Ничкало акцентує увагу на чинниках розвитку професійної освіти в 
Україні, а саме:

демографічні зміни (зменшення народжуваності та кількості населення 
працездатного віку);

міграція робочої сили;
переважання на робочу силу порівняно з пропозицією;
поглиблення суперечностей між зростанням попиту на висококваліфіко-

ваних робітників на ринку праці та наявним рівнем їхньої кваліфікації;
зниження якості робочої сили внаслідок постаріння та вибуття високок-

валіфікованих робітників із виробничої сфери;
перехід на 12-річний термін навчання у загальноосвітній школі та про-

фільне навчання у старшій школі;
розвиток виробництва на основі впровадження нової техніки, новітніх 

технологій і матеріалів;
підвищення вимог роботодавців до компетентності робітників;
зростання ролі соціального партнерства [89, с. 86–87].
Оскільки ми досліджуємо вплив трансформації ринкової економіки на 

управління розвитком ПТО актуальною є класифікація чинників формуван-
ня ринку освітніх послуг О. Карпюк [51]:

1) за рівнем впливу людини: суб’єктивні чинники: демографічний, полі-
тичний, юридичний соціально-психологічний, інфраструктура й кон’юнктура 
ринку, а також політико-правові, соціально-економічні; об’єктивні чинники: 
природно-географічний; регіонального розвитку, розвиток ринкових відно-
син та підприємництва, інновації, науково-технічний прогрес, інтернаціона-
лізація і глобалізація освіти;

2) за рівнем впливу на ринок освітніх послуг: зовнішні чинники: інтер-
націоналізація освіти, глобалізація у контексті економіки, технологій та со-
ціокультурного середовища, науково-технічний прогрес; внутрішні чинники: 
соціально-економічний і політичний розвиток країни, розвиток інновацій, 
ринкових відносин, регіональний розвиток, демографічні, інфраструктура, 
природно-географічні;

3) за характером впливу: позитивні; негативні; 
4) за функціональною ознакою: соціально-економічний, політико-право-

вий, соціально-психологічний чинники; глобалізація та інтернаціоналізація, 
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демографічний чинник і регіональний розвиток; інновації; розвиток ринко-
вих відносин.

Отже, як показує аналіз наукових джерел, трансформаційні процеси в 
системі ПТО в умовах ринкової економіки пов’язані з низкою чинників, що 
зумовлюють, обмежують, впливають, визначають розвиток цієї освітньої га-
лузі. Складність, специфіка й особливість управління ПТО полягає в необхід-
ності врахування комплексу чинників, а саме: розвитку ринкових відносин у 
сфері ПТО, формування ринку освітніх послуг, розвитку ринку праці тощо.

Одним з основоположних документів щодо розвитку ПТО, безумовно, є 
Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011–2015 
роки (постанова Кабінету Міністрів України №495 від 13 квітня 2011 р.), метою 
якої – створення сприятливих умов для якісної підготовки робітничих кадрів 
згідно з пріоритетами державної соціально-економічної політики, орієнтованої 
на задоволення потреб особистості, суспільства й держави, а також забезпе-
чення рівного доступу різних верств та прошарків населення до ПТО. Осно-
вними завданнями Програми є: створення умов для здобуття ПТО належної 
якості; удосконалення механізму управління ПТО та її фінансового забезпе-
чення; збалансування ринку праці й ринку освітніх послуг; оновлення норма-
тивно-правової бази ПТО; відновлення престижності робітничих професій у 
суспільстві шляхом профорієнтаційної роботи з населенням; посилення соці-
альної реклами престижності робітничих професій. Очікуваними результата-
ми виконання Програми є створення ефективної і гнучкої системи підготовки 
робітничих кадрів, орієнтованої на задоволення потреби ринку праці в повно-
му обсязі; впровадження майже 300 державних стандартів з конкретних про-
фесій нового покоління, що підвищить рівень працевлаштування випускників 
ПТНЗ, забезпечить їхню професійну відповідність вимогам сучасного ринку 
праці; модернізація матеріально-технічної бази державних ПТНЗ; створення 
центрів і впровадження інноваційних технологій; запровадження нового по-
рядку формування й розміщення державних замовлень на підготовку квалі-
фікованих робітників у ПТНЗ; впровадження у навчально-виховний процес 
державних ПТНЗ інформаційно-комунікаційних технологій шляхом утворен-
ня електронних бібліотек, оснащення цих закладів комп’ютерними комплек-
сами; посилення ролі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, роботодавців щодо визначення напрямів і обсягів підготовки 
кваліфікованих робітників із врахуванням потреб ринку праці; забезпечення 
соціального партнерства, консолідації зусиль центральних і місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, 
роботодавців, науковців і громадськості з метою забезпечення ринку праці ква-
ліфікованими робітниками, збільшення обсягів фінансування та інвестицій; 
підвищення престижності робітничих професій. 
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З моменту прийняття Програми минуло понад три роки. Яка ситуація 
нині? Відповідь на це питання знаходимо в рішеннях колегії МОН України від 
22 серпня 2014 р. «Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої, по-
зашкільної та професійно-технічної освіти у 2013/2014 навчальному році та за-
вдання на 2014/2015 навчальний рік»: у складних умовах відбиття агресії з боку 
Росії та обмеженості фінансових і матеріальних ресурсів в цілому забезпечу-
ється функціонування системи освіти, створюються передумови для її модер-
нізації у подальшому, зокрема: реалізується курс на дебюрократизацію систе-
ми освіти; скасовано низку нормативно-розпорядчих документів; оновлюється 
Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ 
з метою їх укрупнення та зменшення їх кількості; затверджено Порядок прове-
дення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на 
навчання за програмами перепідготовки й підвищення кваліфікації до ПТНЗ, 
що дасть змогу скоротити терміни для перепідготовки або підвищення квалі-
фікації, якщо особа вже володіє належним виробничим досвідом; врегульовано 
питання щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ.

Однак у функціонуванні системи ПТО є чимало серйозних проблем і не-
доліків, що перешкоджають її успішному функціонуванню й розвитку в най-
ближчому майбутньому.

З позицій сьогодення, враховуючи винятково складну ситуацію в країні 
й важливість розвитку ПТО, колегія МОН України ухвалила такі рішення:

Департаменту професійно-технічної освіти:
розробити та подати на розгляд Колегії пропозиції, розроблені спільно з 

постійно діючою консультативною групою, щодо основних напрямів рефор-
мування ПТО, для врахування при розробленні нової редакції Закону України 
«Про освіту» (до 1 листопада 2014 р.);

підготувати і подати до Кабінету Міністрів України проекти норматив-
них документів, якими передбачити зміни до чинних нормативних актів, що 
регламентують діяльність обласних, районних і міських органів управління 
освітою в частині посилення відповідальності їх керівників за стан функці-
онування освітніх систем, перенесення основної уваги органів управління 
освітою з контрольно-наглядових і організаторських функцій на надання 
допомоги навчальним закладам в роботі у сучасних соціально-політичних і 
економічних умовах; діяльність піклувальних рад ПТНЗ у частині істотного 
розширення їхніх повноважень у здійсненні нагляду та контролю за діяль-
ністю навчальних закладів, розширення їхньої участі в залученні додаткових 
джерел фінансування для утримання і забезпечення успішного функціону-
вання навчальних закладів (до 1 листопада 2014 р.);

інтенсифікувати імплементацію міжнародного досвіду в частині фор-
мування інноваційних підходів до організації навчально-виробничого 
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процесу, змісту професійної освіти і навчання, участі у міжнародних про-
ектах та дослідженнях з питань визначення якості освіти. Зокрема, з Єв-
ропейським фондом освіти, Німецьким об’єднанням народних університе-
тів (DVV International), Фондом Ебергарда Шьока (Німеччина), Проектом 
«Стратегія секторної конкурентоспроможності для України» Програми 
ОЕСР «Конкурентоспроможність Євразії» Європейського Союзу, Уряду Ко-
ролівства Швеції тощо;

розробити за участю організацій роботодавців не менше 80 найбільш 
актуальних державних стандартів ПТО з конкретних професій, що користу-
ються попитом на сучасному ринку праці та пов’язані з упровадженням в на-
вчальний процес інноваційних технологій навчання та виробництва;

розробити законодавчі та методичні підстави для інтеграції професій, 
розроблення нового Державного переліку професій з підготовки кваліфіко-
ваних робітників у ПТНЗ, кваліфікаційних характеристик випускників, на-
вчальних планів і програм з інтегрованих та укрупнених професій;

продовжити розвиток та підтримку системи роботи з обдарованою і тала-
новитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі 
виявлення її задатків та здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задо-
волення інтересів і потреб, розвиток творчих здібностей і навичок самостій-
ного наукового пізнання, самоосвіти й самореалізації особистості, створення 
умов для розвитку обдарованих дітей та молоді.

Департаменту економіки та фінансування МОН України:
запропонувати механізм виведення позабюджетних коштів з-під управ-

ління відділень державного казначейства.
Департаментам освіти і науки обласних та Київської міської державних 

адміністрацій, іншим місцевим органам управління освітою, керівникам на-
вчальних закладів:

здійснити комплекс заходів щодо посилення патріотичного виховання, 
збагачення духовного потенціалу учнівської та студентської молоді, відро-
дження кращих надбань українського народу, його культурних і національ-
них традицій;

налагодити партнерський діалог із громадянським суспільством; при-
ймати суспільно значущі управлінські рішення тільки після попереднього їх 
обговорення з неурядовими організаціями та експертним середовищем;

в реалізації кадрової політики щодо добору працівників до органів управ-
ління освітою, керівників навчальних закладів, педагогічних працівників 
керуватися ст. 56 Закону України «Про освіту» у частині, що зобов’язує пе-
дагогічних працівників настановленням і особистим прикладом виховувати 
у дітей та молоді повагу до цінностей України, її державного і соціального 
устрою;
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продовжити роботу щодо формування оптимальної мережі ПТНЗ, утво-
рення нових типів сучасних навчальних закладів, орієнтованих на підготовку 
робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних 
професій та спеціальностей відповідно до потреб економіки держави та регі-
онального ринку праці;

до 1 жовтня 2014 р. проаналізувати стан виконання державного замов-
лення з прийому та випуску учнів ПТНЗ, хід укладання договорів з підпри-
ємствами та організаціями на підготовку робітничих кадрів та подати відпо-
відні пропозиції щодо коригування обсягів державного замовлення у 2014 р. 
за напрямами економічної діяльності по кожному навчальному закладу та 
зведені дані за кодами фінансування;

обласним та Київській міській державним адміністраціям:
ґрунтовно проаналізувати стан роботи департаментів освіти і науки з пи-

тань забезпечення ефективного управління закладами ПТО у сучасних умо-
вах, розглянути питання про оновлення кадрового складу цих органів управ-
ління освітою. 

До прийняття нової редакції Закону України «Про освіту» та початку на 
його основі системної модернізації ПТО, враховуючи особливості соціаль-
но-політичної, військової та економічної ситуації в державі, особливу увагу 
в Проекті рішення колегії МОН України приділено таким пріоритетним на-
прямам розвитку ПТО, як:

1) децентралізація управління освітою: 
подолання надмірної централізації управління освітою; повноваження і 

відповідальність більшою мірою делегуються на рівень навчального закладу;
стимулювання конкуренції між навчальними закладами різних типів та 

форми власності у наданні якісних освітніх послуг. У перспективі – закрі-
плення за учнями державних коштів, що виділяються на навчання, за прин-
ципом «гроші ходять за дитиною»;

надання навчальним закладам повноважень самостійно обирати програми 
навчання, навчальні підручники та посібники з числа допущених Міністер-
ством освіти і науки України до використання, а також працювати за власними 
робочими навчальними та виховною програмами, що розроблені на основі об-
раних, з урахуванням запитів та інтересів учнів і потреб місцевої громади.

2) автономія навчальних закладів:
забезпечення на практиці автономії навчальних закладів та державно-

громадського управління ними. 
стимулювання навчальних закладів до автономії в адмініструванні, ка-

дровій і бюджетній політиці; посилення відповідальності навчальних закла-
дів за якість освітніх послуг, що надаються ними;

3) приведення освіти у відповідність до стандартів Європейського Союзу:
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модернізація державних стандартів освіти; вони не тільки визначати-
муть мінімальні результати (компетенції) та відображатимуть зміст, але й 
визначатимуть обов’язкові умови та ресурси, необхідні для реалізації стан-
дарту.

Аналіз директивних та нормативних документів про освіту взагалі й 
ПТО зокрема, сучасної літератури, що висвітлюють специфічні умови транс-
формації управління ПТО в умовах ринкової економіки, дав змогу виявити 
найнеобхідніші заходи для досягнення нової якості професійної освіти, адап-
тації ПТО до нових, ринкових механізмів економіки, а саме:

організаційні (розроблення нормативно-правових актів щодо забезпечен-
ня здійснення оптимізації мережі ПТНЗ з урахуванням розвитку економіки 
держави та ринку праці; структурна й інституційна перебудова професійної 
освіти, оптимізація мережі її установ, розроблення різних моделей інтеграції; 
усунення сегментації професійної освіти, а також диспропорцій у підготовці 
кадрів; оптимізація переліків професій і спеціальностей, за якими здійсню-
ється підготовка кадрів; розвиток зв’язків системи освіти з економікою, ви-
робництвом, ринком праці тощо; забезпечення участі роботодавців та інших 
соціальних партнерів у вирішенні проблем професійної освіти, зокрема щодо 
розроблення освітніх стандартів, що узгоджуються з сучасними кваліфіка-
ційними вимогами (професійними стандартами), у формуванні замовлення 
на підготовку фахівців);

економічні (прогнозування потреб ринку праці і створення кооперації 
мережі професійних освітніх установ, служб зайнятості й галузевих мі-
ністерств (агентств); виділення засобів на розвиток ПТО з бюджетів усіх 
рівнів і забезпечення цільового використання засобів, що виділяються на 
потреби професійної освіти; багатоканальне фінансування професійної 
освіти; розширення на базі ПТНЗ додаткових платних освітніх послуг як 
засобу задоволення підвищеного освітнього попиту, і як внутрішнього ре-
сурсу фінансування навчального закладу; підвищення інвестиційної при-
вабливості ПТО для вкладення засобів підприємств, організацій і громадян, 
модернізація організаційно-економічних механізмів, спрямованих на збіль-
шення обсягу позабюджетних засобів та поліпшення використання цих 
засобів.

управлінські (розвиток громадської складової управління ПТО; погли-
блення автономії ПТНЗ (передача окремих функцій управління державним 
ПТНЗ, самостійність у розпорядженні ресурсами й прибутками від своєї ді-
яльності), посилення відповідальності суб’єктів управління на всіх рівнях; 
запровадження інноваційних методів управління) тощо.
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2.2. Трансформації в управлінні професійно-технічними 

навчальними закладами

Зміна типу економіки й перехід до ринкових відносин, загальний спад і 
повільне відродження виробництва, формування ринку праці та нових вимог 
до кваліфікації й компетентностей майбутніх робітників призвели до стану, в 
якому сьогодні функціонують ПТНЗ:

недосконалість нормативно-правової бази щодо збереження та розвитку 
трудового потенціалу, функціонування системи підготовки кадрів;

відсутність прогнозу потреби економіки у робочій силі за видами еко-
номічної діяльності та за професіями, що унеможливлює координацію між 
соціальними партнерами (державні та місцеві органи управління, асоціації 
роботодавців, торгово-промислові палати, профспілки тощо) щодо обсягів 
підготовки кадрів;

слабка мотивація роботодавців до збільшення інвестицій у розвиток про-
фесійної освіти та підготовки кадрів (зокрема, застосування податкових пільг 
для підприємств, що інвестують кошти у розвиток освіти);

низький рівень залучення роботодавців до розроблення навчальних про-
грам, атестації випускників навчальних закладів, оцінки якості підготовки 
робітничих та кваліфікованих кадрів;

дисбаланс між розвитком ринку праці та ринку освітніх послуг, що при-
зводить до перенасичення ринку праці кваліфікованих робітників з певних 
професій при дефіциті інших;

проблеми функціонування системи професійної освіти пов’язані з недо-
статнім рівнем фінансування, низькою ефективністю управління, слабкістю 
координації з місцевими органами влади та роботодавцями, наявністю заста-
рілої матеріально-технічної бази, нестачею кваліфікованих педагогічних ка-
дрів, неефективністю системи державного замовлення, відсутністю стандар-
тів ПТО, що забезпечують взаємозв’язок загальнодержавної та регіональної 
складових змісту навчання тощо.

Аналіз матеріалів обласних та міських державних адміністрацій до ко-
мітетських слухань з питань науки і освіти «Про участь центральних та ре-
гіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців у формуванні 
трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих 
робітників для сучасної економіки України» (21 грудня 2011 р.) показав, 
що керівництва ПТО областей висловлює однакові думки щодо вирішення 
на державному рівні проблемних питань розвитку ПТО, підвищення ефек-
тивності використання трудового потенціалу молоді в умовах ринкової еко-
номіки [115]. Отже, незалежно від регіону країни проблеми у ПТО подібні! 
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Так, наприклад, керівники ПТО Автономної республіки Крим, Закарпатської, 
Київської, Луганської, Харківської областей висунули пропозиції: розробити 
нормативно-правові акти, спрямовані на посилення координуючих функцій 
держави щодо розвитку ПТО; внести зміни й доповнення до законодавчої та 
нормативно-розпорядчої бази з питань ПТО. Подібні пропозиції щодо розро-
блення механізму стимулювання підприємств, що приймають на практику 
та стажування учнів і створюють робочі місця, створення системи пільг для 
роботодавців, зацікавлених у зміцненні та модернізації матеріальної бази 
навчальних закладів, проходження учнями виробничої практики, працевла-
штування, стажування майстрів виробничого навчання подали Луганська, 
Сумська, Херсонська області.

Розробити механізми формування обсягів та напрямів підготовки кадрів 
у ПТНЗ відповідно до прогнозних потреб економіки конкретних регіонів про-
понують Автономна республіка Крим, Закарпатська, Запорізька, Київська та 
інші області, оскільки за часів незалежності в Україні не прийнято на дер-
жавному рівні жодного нормативного акту з урегулювання питання вивчення 
ринку праці та формування держзамовлення на підготовку робітничих ка-
дрів. Як результат – обсяги державного замовлення визначаються за відсут-
ності економічних механізмів їх формування. 

Позиція Міністерства соціальної політики України з питання приведен-
ня ринку освітніх послуг у відповідність із потребами ринку праці полягає у 
тому, що прогнозування потреб держави у кваліфікованій робочій силі має 
носити як довгостроковий, так і середньостроковий характер. Прогнозування 
має здійснюватися на базовому, регіональному та державному рівнях відпо-
відно до програм соціально-економічного розвитку регіонів та країни з ура-
хуванням державних програм розвитку галузей економіки. 

Довгострокове прогнозування потреб держави у кваліфікованій робочій 
силі має здійснюватися на основі прогнозів соціально-економічного розвитку 
країни та відповідних загальнодержавних та галузевих програм. 

Середньострокова потреба у кваліфікований робочій силі має визначати-
ся місцевими органами виконавчої влади на підставі прогнозних розрахунків 
потреби у кадрах підприємств, організацій, установ. З цією метою необхідно 
забезпечити повноцінне функціонування системи кадрового планування на 
виробництві [115, с. 82–83].

Надзвичайно важливою для управління розвитком ПТО в умовах ринко-
вої економіки, на нашу думку, є пропозиції обласних керівників ПТО ство-
рити:

у структурі головного управління економіки підрозділ (центр моніторин-
гу перспективних потреб економіки регіону), який здійснював би науково об-
ґрунтоване прогнозування перспективних потреб ринку праці з урахуванням 
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тенденцій розвитку економіки, програм інноваційного та соціального розви-
тку області (Волинська обл.);

відповідні структури та підрозділи на рівні галузевих міністерств і дер-
жавної служби зайнятості та відповідні регіональні служби, які б системно 
займалися моніторингом та прогнозуванням поточних та перспективних по-
треб ринку праці у кваліфікованих робітниках (Закарпатська обл.).

Механізми ринкової економіки зумовлюють зміни у структурі управлін-
ня ПТО, активізують розвиток освітніх послуг та вдосконалення процесу їх 
надання на основі маркетингу. 

Освітній маркетинг – один із напрямів управління навчальним закладом 
в умовах ринкової економіки, що досліджує попит на освітні послуги та певні 
знання понад стандарти, встановлені державою, впливає на розвиток освітніх 
потреб громадян, формує позитивний імідж навчального закладу, розробляє 
та впроваджує концепції надання якісних освітніх послуг [100, с. 222].

Маркетинговий підхід до вирішення актуальних і перспективних про-
блем управління розвитком ПТО взагалі й ПТНЗ зокрема, в умовах форму-
вання ринку освітніх послуг диктує нагальну трансформацію організаційної 
й управлінської структур обласних управлінь науки і освіти, навчальних за-
кладів з метою налагодження наукового, аналітичного, інформаційного су-
проводу управлінських рішень, розроблення стратегії функціонування в умо-
вах ринкової економіки, планування тактики, вирішення проблем сегментації 
ринку, асортименту освітніх послуг, комунікацій та інших форм їх просуван-
ня з урахуванням специфіки освітніх послуг і вітчизняного ринку праці. 

Науковці досліджують різні аспекти маркетингу в освіті, а саме: марке-
тинг в освіті як предмет філософського аналізу (Б. Братаніч), маркетинг освіт-
ніх послуг з позицій економіки (Т. Оболенська), маркетинг освітніх послуг як 
механізм управління вищими навчальними закладами (Д. Горобець, А. Ля-
люк, В. Фадєєв), освітній маркетинг закладу післядипломної освіти (М. Від-
нічук, З. Рябова), маркетинг у ПТО (Н. Проценко, Л. Сергеєва). Проте в науко-
вих дослідженнях практично не приділяється увага проблемам організації 
маркетингової служби у ПТНЗ. Тому на часі, на нашу думку, проаналізувати 
особливості діяльності ПТНЗ як суб’єкта ринкових відносин, обґрунтувати 
значення маркетингової служби для ефективного функціонування та розви-
тку ПТНЗ в умовах ринкової економіки.

Функціонування підприємств (організацій) в умовах ринкової економіки 
ускладнило планування підготовки робітничих кадрів, організацію вироб-
ничої практики, працевлаштування випускників ПТНЗ. Відсутність науково 
обґрунтованих підходів до раціонального розміщення мережі ПТНЗ спричи-
нили надлишок (нестачу) кваліфікованої праці, перевиробництво некваліфі-
кованих робітників, що призвело до суперечностей між розвитком регіональ-
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ного ринку праці, потребою і попитом на працівників кваліфікованої праці й 
загострило проблеми в системі ПТО, а саме:

низький набір абітурієнтів, що призводить до зниження, а за деякими спе-
ціальностями – відсутності конкурсу під час вступу до ПТНЗ і, як наслідок, 
набір учнів з низьким базовим рівнем знань;

зниження кількості учнів, що навчаються за направленнями роботодав-
ців, призводить до нестачі місць проходження учнями практики і, зрештою, 
низького рівня працевлаштування випускників;

небажання роботодавців приймати на практику учнів і на роботу молодих 
фахівців без досвіду практичної діяльності, що спричиняє збільшення кількос-
ті випускників ПТНЗ, зареєстрованих у центрах зайнятості населення;

недостатня гнучкість реагування керівників ПТНЗ на зміни вимог ринку 
праці, роботодавців щодо відповідності структури, обсягів і профілів підго-
товки робітничих кадрів, рівнів їхньої кваліфікації;

недостатня якість професійної підготовки в ПТНЗ, що призводить до 
низької конкурентоспроможності випускників на ринку праці.

ПТНЗ як суб’єкт ринкових відносин функціонує одночасно на двох рин-
ках: ринку освітніх послуг і ринку праці й у цьому особливість його діяльнос-
ті. Ринок освітніх послуг складається з освітніх установ і споживачів освітніх 
послуг – учнів.

ПТНЗ є виробником освітніх послуг у вигляді освітніх програм, які він 
пропонує на ринку. Результатом споживання освітніх програм є випуск на-
вчальним закладом «готового продукту» – кваліфікованого робітника з пев-
ним набором знань, умінь і навичок.

Випускник ПТНЗ вступає у ринкові відносини на іншому ринку – ринку 
праці. Від того, яку спеціальність він отримав і якої якості отримані ним зна-
ння й набуті навички, залежить, наскільки затребуваним він буде на ринку 
праці. Ступінь затребуваності кваліфікованого робітника і якість отриманих 
ним знань, у свою чергу, впливають на формування іміджу навчального за-
кладу, що визначає переваги для майбутніх абітурієнтів при виборі ними на-
вчального закладу. Отже, керівництво ПТНЗ безпосередньо зацікавлене, щоб 
його випускники відповідали вимогам ринку праці. Для цього необхідна сис-
тема постійного контролю за працевлаштуванням випускників, яка б давала 
змогу аналізувати стан справ у розрізі областей, напрямів (спеціальностей) 
підготовки кваліфікованих робітників.

Таким чином, освоєння ринкових відносин суб’єктами освітнього про-
цесу в умовах економічної нестабільності зумовлює необхідність змінювати 
структуру управління освітою взагалі й навчальним закладом зокрема. У 
зв’язку з цим розвиток і ефективність функціонування ПТНЗ на ринку освіт-
ніх послуг неможливі без маркетингових технологій, що дають змогу про-
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гнозувати динаміку основних показників функціонування ПТНЗ залежно від 
економічної кон’юнктури, без формування відповідної структури – марке-
тингової служби.

Маркетингова служба ПТНЗ – це спеціальний структурний підрозділ, 
що діє на основі принципів і методів маркетингу відповідно до пріоритетних 
стратегічних цілей навчального закладу. Організація маркетингової служби 
ПТНЗ сприятиме його конкурентоспроможності на ринках праці та освітніх 
послуг, розвитку в умовах ринкової економіки.

Видами діяльності маркетингової служби ПТНЗ є дослідницька (під-
готовка і проведення маркетингових досліджень; створення маркетингової 
інформаційної системи); комунікаційна (забезпечення взаємодії між спожи-
вачами освітніх послуг і роботодавцями; цілеспрямована й комплексна дія 
на зовнішнє і внутрішнє середовище навчального закладу для досягнення 
основних стратегічних цілей і вирішення оперативних завдань); управлінська 
(аналіз, цілепокладання, планування, організація, контроль і корекція діяль-
ності навчального закладу щодо виявлення і задоволення запитів споживачів 
з урахуванням цілей та можливостей ПТНЗ).

Основними завданнями маркетингової служби є:
вивчення попиту і пропозиції на ринках праці й освітніх послуг з метою 

виявлення напрямів підготовки фахівців, яких потребують підприємства та 
організації;

аналіз діяльності конкурентів (наявність аналогічної пропозиції освітніх 
послуг іншими навчальними закладами, оцінювання термінів, обсягу й якості 
випуску робітників, вплив конкурентів на позиції ПТНЗ), інших зовнішніх чин-
ників (економічна й соціальна ситуація в регіоні та країні, поява нормативних 
і правових документів, що регламентують діяльність ПТНЗ, кадрових служб, 
служб зайнятості тощо), внутрішніх чинників діяльності ПТНЗ (виявлення по-
тенціалу навчального закладу, невикористаних можливостей, вартість їх задію-
вання, альтернатив розвитку і шляхи їх здійснення), попиту (потреб навчальних 
закладів у кадрах, які відкрито заявлені (оголошення, заявки в службі зайнятос-
ті), так і приховано (плани щодо відкриття нових напрямів підготовки);

вивчення трудової мобільності, сприяння працевлаштуванню випускників 
ПТНЗ, діяльність щодо підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці;

інформаційно-рекламне забезпечення професійної підготовки робітни-
чих кадрів відповідних спеціальностей у ПТНЗ тощо [138].

Аналіз сайтів обласних НМЦ ПТО свідчить про використання в їхній 
діяльності маркетингових підходів. Так, зокрема, НМЦ ПТО у Дніпропе-
тровській обл. та Криворізький міський методичний центр ПТО на заняттях 
«Школи молодого профорієнтатора» вивчають актуальні питання створення 
маркетингової служби навчального закладу; на сайті НМЦ ПТО у Чернігів-
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ській обл. розміщено детальну довідку щодо аналізу стану демографічної си-
туації в Чернігівській обл. та його вплив на формування контингенту ПТНЗ 
на 2013–2022 рр. тощо.

Працівники Черкаського обласного НМЦ ПТО ініціювали проведення до-
слідно-експериментальної роботи за темою «Розвиток освітнього маркетингу 
в системі професійно-технічної освіти», метою якої є теоретичне обґрунту-
вання та експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов розви-
тку освітнього маркетингу в системі ПТО. Враховуючи клопотання головного 
управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, висно-
вки науково-методичної комісії з професійної педагогіки, психології та змісту 
професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН 
України, наказом МОН України (№ 881 від 03.07.2013 р.) затверджено програму 
дослідно-експериментальної роботи на 2013–2016 рр. та надано статус експери-
ментального закладу всеукраїнського рівня Черкаському обласному НМЦ ПТО.

У процесі дослідно-експериментальної роботи передбачено отримати 
такі результати: теоретичне обґрунтування організаційно-педагогічних умов 
розвитку освітнього маркетингу в системі ПТО; оновлення змісту, форм та 
методів роботи регіональної методичної служби із керівними працівниками 
ПТНЗ; розроблення, апробування та впровадження моделей розвитку освіт-
нього маркетингу в системі ПТО і маркетингової компетентності керівника 
ПТНЗ; підготовка методичних рекомендацій щодо розвитку освітнього мар-
кетингу в системі ПТО.

Також наказом МОН України (№ 501 від 14.05.13 р.) затверджено програму 
дослідно-експериментальної роботи на тему «Педагогічні основи управління 
професійно-технічним навчальним закладом в умовах ринкової економіки» та 
надано статус експериментального закладу всеукраїнського рівня ДПТНЗ «Ро-
менське вище професійне училище» (м. Ромни Сумської обл.). Одним з очіку-
ваних результатів дослідно-експериментальної роботи є розроблення, апробу-
вання та впровадження моделі управління професійно-технічним навчальним 
закладом із урахуванням організації та діяльності маркетингової служби.

У вересні 2013 р. на базі ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» 
проведено науково-практичний семінар «Маркетингова служба як інстру-
мент оптимізації управління ПТНЗ в умовах ринкової економіки». Семінар 
почався виступом директора ІПТО НАПН України В. Радкевич щодо страте-
гічного розвитку ПТО на найближчі роки, запровадження науково обґрунто-
ваного прогнозування розвитку ринку праці з урахуванням реального стану й 
тенденцій розвитку економіки тощо. Науковці лабораторії управління профе-
сійно-технічною освітою виступили з науковими доповідями – «Маркетин-
гова діяльність ПТНЗ: теорія і практика» (В. Свистун), «Сутнісна характе-
ристика маркетингового управління ПТНЗ» (Г. Єльникова), «Маркетингова 
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компетентність керівників ПТНЗ як чинник підвищення їх управлінської 
компетентності» (Ю. Палькевич). Організаційно-педагогічні основи діяль-
ності маркетингової служби у ПТНЗ окреслив П. Помаран – директор ДПТНЗ 
«Роменське вище професійне училище». Шляхи взаємодії органів влади, ро-
ботодавців міста та ПТНЗ у забезпеченні потреб ринку праці в кваліфікова-
них робітниках визначали в своїх виступах начальник відділу координації 
діяльності вищих навчальних закладів та закладів ПТО у Сумській обл., на-
чальник управління економічного розвитку Роменської міської ради, дирек-
тор Роменського міськрайонного центру зайнятості населення.

За результатами виступів на семінарі та їх обговорення, для організації 
і вирішення завдань служби маркетингу в навчальному закладі керівникам 
ПТНЗ рекомендовано:

створити оптимальну структуру служби маркетингу згідно з принципа-
ми раціональної структури управління;

підібрати фахівців (основні критерії: знання основ економіки і маркетин-
гу, аналітичні здібності, вміння прогнозувати маркетингову ситуацію й при-
ймати ефективні рішення для розвитку навчального закладу тощо) та розпо-
діл обов’язків між ними;

розробити Положення про службу маркетингу ПТНЗ;
з’ясувати можливості ПТНЗ (фінансові, матеріально-технічні, техноло-

гічні, кадрові, організаційні тощо);
виробити маркетингову стратегію навчального закладу;
спланувати маркетингову діяльність.
Отже, створення маркетингової служби в ПТНЗ забезпечує концептуаль-

не осмислення маркетингового управління розвитком навчального закладу, 
дає змогу оцінити відповідність потенціалу ПТНЗ потребам ринків праці й 
освітніх послуг і, застосовуючи маркетингові технології, трансформувати їх 
у навчальний процес. Таким чином, вивчення та прогнозування освітніх по-
слуг і їх попиту підвищує надійність й ефективність розвитку ПТНЗ в умовах 
ринкової економіки, що може бути досягнуто реалізацією маркетингового 
управління взагалі й створенням маркетингової служби зокрема.

2.3 Керівник професійно-технічного навчального закладу 

як трансформуючий лідер

Кардинальні соціально-економічні й політичні реформи в країні істотно 
змінили суть управлінської діяльності керівника навчального закладу, його 
функції, призвели до значного ускладнення його управлінських завдань, 
сприяли зростанню соціальної значущості його управлінської діяльності. 
Осмислення радикальних змін у суспільстві в цілому та освітній сфері зо-
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крема, спонукають по-новому оцінювати суть і значущість управління, роль, 
місце, й головне – управлінські характеристики керівника, необхідні для 
ефективного управління ПТНЗ.

З позицій сучасних теорії і практики менеджменту і в контексті нашого 
дослідження, керівник ПТНЗ має оволодіти й використовувати в управлін-
ській діяльності «трансформуюче лідерство» (Transformational Leadership) – 
стиль управління, орієнтований на досягнення довгострокових змін в орга-
нізації й характеризується тим, що лідер пропонує певне бачення розвитку 
організації та надихає працівників. Трансформація – це зміна культури 
організації і стереотипів поведінки її співробітників для того, щоб вийти 
на новий, вищий рівень фінансової й виробничої діяльності. Не дивно, що 
трансформації вдаються не завжди: 75% спроб проведення трансформації за-
кінчуються невдачею. 

На думку Р. Коха, успіх трансформацій залежить від шести чинників:
вони здійснюються під керівництвом вимогливого і натхненного лідера, 

який втілює всю етику трансформації;
вище керівництво підтримує трансформацію і прагне допомагати як один 

одному, так і компанії;
перетворення проводяться під гаслом, що надихає співробітників: або се-

редньостроковим мотивом, або більш довгостроковим стратегічним наміром;
«баронів» або немає взагалі, або вони позбавлені своїх привілеїв;
процес змін сфокусований на виробничих (ділових) цілях. Необхідні чіт-

кі критерії оцінювання діяльності, щоб кожен працівник знав, чого від нього 
чекають;

ділові здатності організації розвинені не гірше (або краще), ніж у будь-
якого її конкурента [63, с. 391].

Отже, управлінська діяльність керівників у системі ПТО є одним із 
основних чинників забезпечення випереджувального розвитку цієї системи, 
спрямованої на максимальне задоволення освітніх потреб особистості, а ві-
тчизняної економіки – у кваліфікованих робітниках. Оскільки ефективність 
функціонування ПТНЗ у швидкозмінних умовах ринкової економіки зале-
жить, в першу чергу, від управлінського потенціалу його керівника. 

3 грудня 2013 р. у МОН України відбулась Всеукраїнська нарада з питань 
розвитку ПТО, на якій керівництво наголосило на тому, що кожен директор 
ПТНЗ повинен знати свої резерви, бачити перспективу розвитку регіону, його 
демографічну ситуацію, потреби ринку праці. «Без розуміння стратегії роз-
витку свого регіону, знання ситуації ринку праці – немає і бачення розвитку 
навчального закладу». Особливу увагу було приділено питанням оптиміза-
ції часу керівника ПТНЗ, критеріям та вимогам до роботи керівника закладу. 
Його організована, планомірна і системна управлінська діяльність в соціаль-
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но-економічній системі ПТО пов’язана з цілеспрямованою реалізацією спе-
цифічних управлінських функцій (проектування, моделювання, плануван-
ня, організація, регулювання, координація, мотивування, контролювання, 
оцінювання) на основі пізнання, усвідомлення і використання об’єктивних 
законів і закономірностей конкретного ПТНЗ з метою забезпечення його 
оптимального функціонування та постійного підвищення ефективності ді-
яльності. Так, на нашу думку, необхідно закцентувати увагу керівників ПТНЗ 
на таких функціях як: цілепокладання (складний процес вибору мети функці-
онування ПТНЗ, що визначає загальну спрямованість діяльності навчального 
закладу, його склад (підрозділи, персонал) і структуру, є основою вирішення 
найбільш важливих і стратегічних завдань ПТНЗ й визначає зміст проекту-
вання і планування), прогнозування (передбачення можливих змін зовніш-
нього й внутрішнього середовища ПТНЗ та їх урахування при управлінні), 
інноваційна (управління розвитком ПТНЗ на основі поточного впровадження 
й перспективного розроблення (і адаптації) нових засобів та форм навчання, 
виробництва (технологій), а також нових форм організаційного функціону-
вання), інтеграційна (метафункція управління, суть якої полягає в координа-
ції: окремих і загальних аспектів, завдань, напрямів управлінської діяльності 
й надання їм більш цілісного й несуперечливого характеру), маркетингова 
(дослідження внутрішнього й зовнішнього ринку праці, планування асорти-
менту спеціальностей, планування й здійснення «збуту» – працевлаштування 
випускників, вплив на навчальний заклад й управління навчально-виховним 
процесом), представницька (представлення керівником інтересів ПТНЗ на 
різних рівнях внутрішньоорганізаційної вертикалі, а також в різних взаємо-
діях ПТНЗ із зовнішнім середовищем, стабілізаційна (збереження усталенос-
ті внутрішньоорганізаційного функціонування і забезпечення «виживання» 
ПТНЗ в умовах зовнішнього середовища, що динамічно змінюється).

Вагомий внесок у дослідження проблем управлінської діяльності керів-
ників ПТНЗ здійснили Г. Єльникова (культура цільового управління керівни-
ків ПТНЗ), В. Олійник (маркетингова діяльність керівника ПТНЗ), В. Свис-
тун (управлінська компетентність керівників ПТНЗ в умовах децентралізації 
управління ПТО), Л. Сергеєва (технологізація професійної діяльності керів-
ників ПТНЗ), В. Болгаріна (культурологічна складова управлінських функ-
цій керівника ПТНЗ), В. Григор’єва (комунікативна компетентність суб’єктів 
управління ПТНЗ), Ю. Палькевич (розвиток економічної компетентності 
керівника ПТНЗ), Л. Петренко (розвиток інформаційно-аналітичної компе-
тентності керівників ПТНЗ), Т. Чернова (розвиток професійної компетент-
ності заступника директора з навчально-виробничої роботи у ПТНЗ). Проте 
у наукових дослідженнях незначна увага приділяється проблемам розвитку 
управлінської компетентності керівника ПТНЗ. 
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На сьогодні існує низка підходів до вивчення управлінської діяльності. 
Це: мікроаналіз, емпіричний, з позицій психологічної теорії діяльності, ро-
льовий, діменсіональний, нормативний, функціональний; проте, не дивля-
чись на велику кількість досліджень із даної проблеми, сьогодні відсутня 
цілісна й узагальнена структура управлінської діяльності, що унеможливлює 
визначення структури управлінської компетентності керівників ПТНЗ.

Проаналізувавши дослідження й підходи до розуміння структури ком-
петентності керівників різних галузей професійної діяльності, враховуючи 
особливості розвитку та прояву управлінської компетентності в умовах на-
вчального закладу, а також спираючись на думку Дж. Равена, що «компетент-
ність багатокомпонентна, що багато її компонентів відносно незалежні один 
від одного і що самі компетентності мають якості кумулятивності і взаємо-
замінності» [123, С. 75], ми пропонуємо таку структуру управлінської компе-
тентності керівників ПТНЗ:

загальнолюдська компетентність – це сукупність духовних, практичних 
надбань суспільства, що відображають історично досягнутий рівень роз-
витку суспільства і втілюються в результатах продуктивної діяльності, яка 
включає: загальнокультурну, моральну, політичну, соціальну, інформаційну, 
етичну, екологічну, валеологічну; 

загальнонаукова компетентність – це підготовленість, здатність і потреба 
враховувати закономірності функціонування й розвитку науки, структури та 
динаміки наукової діяльності, теоретичне розуміння науки і певних способів 
та критеріїв її раціональної участі в розвитку суспільства, взаємодії науки з 
іншими сферами матеріального та духовного життя суспільства і включає: 
методологічну, теоретичну, методичну, дослідницьку;

загальнопрофесійна компетентність – це загальна підготовленість до ви-
конання управлінської діяльності, що включає: менеджерську, педагогічну, 
психологічну, економічну, правову, комунікативну;

професійна компетентність – це підготовленість до виконання профе-
сійної діяльності за професійною спеціалізацією, що містить: технологічну, 
функціональну;

управлінсько-функціональна компетентність – це підготовленість до 
виконання управлінських функцій на різних ієрархічних рівнях, до складу 
якої входять: стратегічна, організаційна, управління персоналом, маркетин-
гова;

особистісна компетентність – це підготовленість до розвитку та самороз-
витку як суб’єкта управлінської діяльності і включає: мотиваційну, аутопси-
хологічну, регулятивну, адаптивну, навчальну. 

Таким чином, запропоновані нами компоненти управлінської компетент-
ності керівників ПТНЗ відображають необхідний рівень підготовленості для 
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здійснення ефективної управлінської діяльності і дають змогу на якісно новій 
основі розвивати управлінську компетентність керівників ПТНЗ.

Структура управлінської компетентності керівників ПТНЗ не претендує 
на повноту, але, на нашу думку, охоплює багато важливих аспектів управлін-
ської компетентності, типових для ефективних управлінців освітньої галузі.

Функціонування ПТНЗ регламентуються низкою нормативно-правових 
документів (закони «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту» та ін., 
укази Президента України, постанови й розпорядження Кабінету Міністрів, 
постанови Верховної Ради, накази й листи МОН, Мінпраці, Мінсоцполіти-
ки, накази і листи Державної інспекції навчальних закладів, Держнаглядохо-
ронпраці, Держказначейства тощо [99, С. 113–145]), які регулюють загальні 
питання освітньої галузі, управління у сфері ПТО, ліцензування освітніх по-
слуг, державні стандарти ПТО, акредитацію й атестацію навчальних закла-
дів, прийом до навчальних закладів, платні навчальні послуги, організацію 
навчального процесу, охорону праці, соціальне та стипендіальне забезпечен-
ня учнів, трудову діяльність й оплату праці в навчальних закладах, фінансо-
во-господарську діяльність тощо.

Дотримання вимог законодавства вимагає підвищення рівня правової 
компетентності керівника ПТНЗ, що стає обов’язковим компонентом його 
управлінської компетентності. Інколи доводиться спостеpігати як посадові 
особи, освічені, фахово підготовлені, з розвиненими пpофесійними, управ-
лінськими здібностями зазнають матеріальних, моральних збитків, оскільки 
не володіють необхідним pівнем пpавових знань, правових норм управління, 
організації і діяльності навчального закладу. 

В управлінській діяльності сучасного керівника ПТНЗ особливе місце 
займають законодавчі акти України з питань освіти. В умовах побудови 
правової держави питання впливу правових норм на свідомість, поведінку й 
діяльність керівників ПТНЗ набувають усе більшого значення. Законодавчі 
норми встановлюють правовий статус навчального закладу, суб’єктів ПТО, 
регулюють відносини в управлінні системою ПТО, її фінансове забезпечення. 
Знання керівниками законодавства в сфері освіти та здатність дотримуватися 
правових норм при вирішенні тієї чи іншої управлінської ситуації є необхід-
ними. У процесі управління ПТНЗ не можуть не виникати обставини, що по-
требують правового вирішення. 

Управління ПТО регламентують нормативно-правові акти, норми яких 
передбачають урегулювання відносин саме в цій освітній галузі (Зако-
ни України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту»; накази МОН 
України тощо). Оскільки до основних напрямів діяльності ПТНЗ належать 
навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансо-
во-господарська та виробничо-комерційна, то керівники ПТНЗ мають чіт-
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ко знати основи чинного законодавства, способи правового врегулювання 
трудових, адміністративних, господарських відносин, постійно оновлювати 
правові знання тощо. З цього приводу заслуговує на увагу запропонований 
директором обласного НМЦ ПТО у Черкаській обл. Н. Д. Проценко орієн-
товний перелік документів [121], які унормовують діяльність заступників з 
навчально-виробничої, навчально-виховної роботи та інших. 

На нашу думку, правова компетентність керівника навчального закладу 
проявляється в процесі реалізації ним управлінських функцій і включає такі 
складові:

знання українського законодавства та інших нормативно-правових актів, 
основних сфер та механізмів правового регулювання діяльності навчального 
закладу та його суб’єктів;

уміння виділяти правові аспекти в управлінських ситуаціях та визначати 
можливість їх розв’язання правовими засобами;

здатність аналізувати управлінську ситуацію з правової точки зору та пе-
редбачити правові наслідки прийнятих рішень тощо.

здатність дотримуватися правових норм у фінансово-економічних відно-
синах тощо. 

Дослідження проблеми розвитку правової компетентності керівників 
системи ПТО зумовлене низкою обставин, а саме: специфікою їх управлін-
ської діяльності, що пов’язана з необхідністю дотримання норм трудового 
законодавства, організації навчально-виховного й навчально-виробничого 
процесів, методичної, виховної роботи в ПТНЗ, а також професійним стан-
дартом нового типу на групу професій «Керівники підприємств, організацій, 
установ»» [79], в якому опис обов’язків керівника починається з такого: «керує 
відповідно до чинного законодавства виробничо-господарською, фінансово-
економічною та іншою діяльністю», а розділ «Знання», в якому зазначається 
перелік того, що повинен знати керівник також починається з: «законодавчі та 
нормативні правові акти, що регламентують виробничо-господарську, фінан-
сово-економічну та іншу діяльність …» [79, С. 225–226].

З метою з’ясування знань законодавчої бази управління ПТО керівника-
ми ПТНЗ нами було розроблено комплекс тестових завдань [139], в основу 
яких покладено Закон України «Про професійно-технічну освіту» [40] й про-
ведено опитування. Респондентам було запропоновано 36 тестових завдань, 
що охоплюють всі розділи Закону. 

Результати тестування директорів ПТНЗ (52 особи), заступників з на-
вчально-виробничої роботи (20 осіб) і кадровий резерв керівників ПТНЗ (25 
осіб) показали задовільний рівень знань Закону України «Про професійно-
технічну освіту». Так, на запитання щодо управління та організації професій-
но-технічної освіти (розділ ІІ), 14% респондентів не змогли дати відповідь, 
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32% – відповіли правильно лише на 1 питання, 28% – на 2 питання, 15% – на 
3 питання, 3% відповіли на 7 питань й жоден респондент не відповів правиль-
но на всі питання розділу ІІ. Більшість керівників ПТНЗ (в середньому 76%) 
не відповіли на запитання щодо повноважень державних органів управління 
професійною освітою (спеціально уповноваженого центрального органу ви-
конавчої влади у сфері ПТО; міністерства та інших центральних органів ви-
конавчої влади, яким підпорядковані ПТНЗ; Ради міністрів Автономної Рес-
публіки Крим, обласних, Київської й Севастопольської міських державних 
адміністрацій та створених ними органів управління ПТО).

На тестові завдання, щодо розділу III «Професійно-технічні навчальні за-
клади», 66% (в середньому) респондентів відповіли правильно. Однак нами 
виявлено, що по-перше, 50 % респондентів на знають, що загальні збори (кон-
ференція) колективу навчального закладу в межах своїх повноважень можуть 
визначати та рекомендувати кандидатури на посаду директора ПТНЗ (ст. 23 
«Органи громадського самоврядування професійно-технічного навчального 
закладу»), по-друге, 8% респондентів (в тому числі – 4 директори ПТНЗ) – 
нормативного терміну звітування перед загальними зборами (конференцією) 
колективу навчального закладу (ст. 24 «Керівник професійно-технічного на-
вчального закладу»).

Аналізуючи результати відповідей на тестові завдання розділу IV «Ор-
ганізація навчального процесу в професійно-технічних навчальних закладах», 
ми звернули увагу на те, що 55% заступників з навчально-виробничої роботи 
не знають норм ст. 27 «Навчальний та канікулярний час учня, слухача» щодо 
тривалості навчального семестру, який визначається навчальним планом; 
100% опитаних некомпетентні щодо порядку кваліфікаційної атестації учнів, 
слухачів та присвоєння їм кваліфікації (ст. 26 «Контроль знань, умінь та на-
вичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційна атестація»).

Компетентними щодо змісту розділу V «Зміст професійно-технічної 
освіти» виявилися лише 30% (в середньому) опитаних, з них: лише 19 % 
знають, що нормативно-правовим актом про організацію ПТО є Держав-
ний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ (ст. 
31 «Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у 
професійно-технічних навчальних закладах»; 55% – періодичність оновлення 
типових навчальних планів і типових навчальних програм (ст. 35 «Оновлення 
змісту професійно-технічної освіти»).

Порядок накладання дисциплінарного стягнення, відрахування з ПТНЗ, 
створення фондів матеріального заохочення учнів, слухачів ПТНЗ (розділ VI 
«Суб’єкти професійно-технічної освіти») знають лише 41,5 опитаних. 

Знання змісту статей розділу VIІ «Особливий соціальний захист учнів, 
слухачів професійно-технічних навчальних закладів» показали 69 % опита-
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них, а розділу VIІІ «Педагогічні працівники» – лише 20%. Обізнаність у фі-
нансово-економічних відносинах у галузі ПТО (розділ IX) продемонстрували 
69% опитаних. Зміст розділу X «Міжнародне співробітництво» виявився ак-
туальним для 52 % опитаних.

Отже, результати опитування керівників ПТНЗ дають підставу констату-
вати недостатній рівень знань законодавчих основ управління ПТО. На нашу 
думку, підвищення рівня правової компетентності керівників ПТНЗ можна 
досягнути шляхом організації курсів підвищення кваліфікації, орієнтованих 
на вивчення правової теорії і практики в галузі ПТО, постійно діючого право-
вого лекторію на базі обласних НМЦ ПТО, наукових досліджень з проблем 
розвитку правової компетентності керівників ПТНЗ, розширення правового 
консультування на сторінках науково-методичних видань, видання науково-
методичних рекомендацій тощо. 

Запропонована структура управлінської компетентності керівника ПТНЗ 
визначає напрями, за якими кожен керівник чи претендент на цю посаду має 
розвиватися, оскільки трансформаційні процеси в управління ПТО потребу-
ють й трансформуючого лідера-керівника. 

Вивчення наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених, розвідок до-
слідників у різних галузях науки, нормативно-правових документів з про-
блеми дослідження впливу трансформації ринкової економіки на управління 
розвитком ПТО дає змогу зробити висновки, що глобалізація, регіоналіза-
ція, інформатизація економіки – це тенденції сьогодення, що впливають на 
економічний розвиток країни в цілому й на освітню галузь зокрема. В умо-
вах глобальної економіки домінантною є концепція трансформації системи 
управління. Складність, специфіка й особливість управління ПТО полягає в 
необхідності врахування комплексу чинників, що впливають на розвиток цієї 
галузі. Механізми ринкової економіки зумовлюють зміни у структурі управ-
ління ПТО, активізують розвиток освітніх послуг та вдосконалення проце-
су їх надання на основі маркетингу. Ефективність функціонування ПТНЗ 
у швидкозмінюваних умовах ринкової економіки залежить, передусім, від 
управлінського потенціалу його керівника, який має системно набувати рис 
трансформуючого лідера.



91

РОЗДІЛ 3

ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА 

ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ  ... 

3.1. Суть управління розвитком професійно-технічною освітою 

в умовах ринкової економіки

Одним із завдань сучасного українського суспільства є, з одного боку, 
забезпечення конституційного права громадян на здобуття освіти, зокрема 
професійно-технічної, з урахуванням їх інтересів і здібностей, з іншого – за-
безпечення потреб економіки країни у кваліфікованих та конкурентоспро-
можних на ринку праці робітниках. Тому в ринкових умовах ПТО входить до 
складу не тільки освітньої та педагогічної систем, вона також є елементом со-
ціально-економічної системи країни, управління розвитком якої є складним 
багатофункціональним явищем, сутність якої розкривається через розкриття 
основних понять, що визначають специфіку процесів розвитку та управління.

Сучасні тенденції трансформацій суспільства, його перехід від інду-
стріальної стадії розвитку до постіндустріальної висувають принципово 
нові вимоги до досліджуваної проблеми. Розвиток – одне з фундаменталь-
них філософських і наукових понять [131]. Зокрема, філософський словник 
його трактує як необоротну спрямовану, закономірну зміну матеріальних та 
ідеальних об’єктів. Тому не кожна зміна є розвитком, а лише та, що характе-
ризується одночасно всіма її властивостями – необоротністю, спрямованіс-
тю, закономірністю. Однак розвиток є завжди зміною, що супроводжується 
кількісними і якісними показниками, як позитивними, так і негативними, на 
відміну від зростання й удосконалення [161].

За визначенням С. Гончаренка, розвиток – специфічний процес зміни, ре-
зультатом якого є виникнення якісно нового; поступальний процес сходжен-
ня від нижчого до вищого, від простого до складного [22].

Професійний розвиток – це безперервний комплексний процес, що вклю-
чає професійне навчання, розвиток кар’єри та підвищення кваліфікації. Реалі-
зація концепції розвитку персоналу передбачає створення гнучкої, конкрет-
ної системи професійного навчання, зорієнтованої на вирішення стратегічних 
завдань організації [136].

Процес управління – це діяльність об’єднаних суб’єктів управління, спря-
мована на досягнення певної мети , шляхом виконання певних функцій, із за-
стосуванням відповідних методів та дотриманням принципів управління.
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Науковці досліджують різні економічні аспекти управління освітою за-
лежно від об’єкта дослідження. І. Каленюк зосереджує увагу на оцінці освіти 
як галузі економіки, на перспективах економічного розвитку освітньої галузі 
та напрямах підвищення ефективності управління освітою. При цьому управ-
лінню в галузі освіти певною мірою притаманні основні традиційні функції 
менеджменту.

Методи управління освітою (освітній менеджмент) істотно не відрізня-
ються від традиційних методологічних підходів щодо функцій управління. 
Однак у традиційному менеджменті об’єктом управління є формування, роз-
поділ та використання матеріальних, трудових, фінансових та інших ресур-
сів у середині підприємства. Зовнішні фактори впливу на діяльність підпри-
ємства, пов’язані з законодавчо-нормативним регулюванням та відносинами 
з державними установами різних рівнів, не відносять до сфери управління 
підприємством (менеджменту), а підпадають під поняття «державне регулю-
вання». Так, наприклад, функція організації щодо ПТО передбачає створення 
такої структури системи, яка передбачала б найдоцільніший розподіл повно-
важень і відповідальності між центральними й місцевими рівнями управлін-
ня та ПТНЗ (делегування повноважень – децентралізація на макро- і мікро-
рівнях). 

Планування, а також прогнозування у системі ПТО залишається важливим 
компонентом організаційно-економічного механізму цієї сфери. За ринкових 
умов при запровадженні елементів госпрозрахункового механізму щодо ПТО 
планування має бути гнучким та адаптивним. Планування охоплює: ви-
значення контингенту, тобто чисельності учнів, а також обсягу необхідних 
ресурсів для навчання даного контингенту. Адже саме чисельність учнів є 
вихідною величиною при визначенні кількості груп, викладачів, наявності 
аудиторій, будівель тощо, а отже, визначає обсяги бюджетного фінансування. 

Обсяги фінансування держава має визначати на основі науково обґрун-
тованих нормативів, розроблених МОН України та затверджених Кабінетом 
Міністрів України. Нормативи фінансування – це узагальнюючі показники, 
що включають усю сукупність видатків на одиницю нормування. Вихідною 
базою для складання нормативів є середньорічна кількість учнів, кількість 
ставок працівників. На кожну з цих позицій складається норматив поточних 
витрат. Крім нормативів поточних витрат на утримання одного учня, розра-
ховуються також нормативи заробітної плати з нарахуваннями на неї, витрати 
на утримання будівель та споруд, видатки на капітальний і поточний ремонт. 
Повністю норматив бюджетного фінансування розраховується за всіма пози-
ціями шляхом підсумовування витрат за ними. 

Прогнозування підготовки кваліфікованого робітника – це передбачення: 
структури спеціальностей і спеціалізації; потреб галузей економіки у фахівцях 
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різних професій; набір учнів у ПТНЗ за групами спеціальностей (прогноз до 
20-ти і більше років), за окремими спеціальностями (прогноз до 10-ти років) та 
формами навчання (при будь-якому терміні прогнозування). Головний акцент 
прогнозування – кадрове забезпечення програм загальнодержавного значення, 
підготовка фахівців для галузей, які є каталізаторами науково-технічного про-
гресу і забезпечують національну безпеку країни. Отже, цей процес потребує 
наукового обґрунтування майбутніх соціально-економічних змін.

Функція контролю необхідна для забезпечення виконання роботи всі-
ма структурними підрозділами навчального закладу та елементами системи 
ПТО. Головний її елемент – збір інформації про стан і результати діяльності 
ПТНЗ та здійснення її аналізу.

Функція координації необхідна для узгодженості роботи всіх структур-
них ланок ПТНЗ та ПТО в цілому. Таким чином забезпечується узгодженість 
усіх стадій процесу управління [50].

Шляхам розв’язання економічних проблем профтехосвіти та вдоскона-
ленню механізму її управління особливу увагу приділяє В. Луговий. У своїх 
роботах учений наголошує на необхідності реформування державного фінан-
сування ПТО у зв’язку зі звуженням сфери директивного впливу [72]. Дослі-
джуючи економічні аспекти управління розвитком ПТО, В. Ягупов зосеред-
жує увагу на необхідності реорганізації системи державного замовлення на 
підготовку відповідних фахівців, розробленні сучасних методик розрахунку 
собівартості навчання тощо [170]. Значний внесок у розроблення методоло-
гічних основ механізму регулювання ринку праці, його моделювання та про-
гнозування, маркетингу у системі освіти, зокрема професійної, зробили такі 
вчені, як О. Палиця, В. Полуянов [104].

Проте аналіз наукових праць вітчизняних дослідників засвідчив, що 
питання економічної ефективності управління освітою, особливо ПТО, не-
достатньо досліджені та не охоплюють повною мірою сучасні проблеми 
розвитку управління системою ПТО. Отже, метою дослідження є побудова 
ефективної системи ПТО, здатної відповідати викликам ринку праці та за-
безпечувати його кваліфікованими робітниками затребуваних професій, які 
навчатимуться постійно впродовж життя.

Розвиток управління ПТО потребує розв’язання низки проблем. Деякі з 
них лежать в економічній площині розвитку управління ПТО, а саме:

відсутність чіткої взаємодії центральних органів влади, підприємств, ор-
ганізацій і ПТНЗ при формуванні державного замовлення на підготовку від-
повідних фахівців, що спричиняє зростання кількості безробітних в Україні;

необхідність розроблення економічної складової розвитку системи ПТО, 
сучасної методики розрахунку вартості підготовки кваліфікованих робітни-
ків у ПТНЗ;
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незадовільний стан модернізації матеріально-технічної бази ПТНЗ (за 
останні 16 років практично не відбувається відновлення основних фондів за 
рахунок державного бюджету; відповідно 95–96% устаткування та навчаль-
ної техніки застарілі чи за своїм технічним станом не можуть експлуатува-
тися взагалі) [170]. Концепцію Державної цільової програми розвитку про-
фесійно-технічної освіти на 2011–2015 рр. запропоновано реалізувати у т.ч. на 
основі диверсифікації фінансування ПТО та поліпшення матеріально-техніч-
ного забезпечення ПТНЗ [110]:

необхідність збалансування обсягів підготовки, зайнятості та попиту на 
робітничі спеціальності у розрізі кожного регіону. Адже випуск фахівців за 
професіями, в яких економіка країни не відчуває потреби, матиме негативні 
соціально-економічні наслідки;

недостатній розвиток такого елементу механізму економічного розви-
тку системи ПТО, як соціальне партнерство. Невідпрацьованість соціальних 
зв’язків у регіонах між об’єднаннями роботодавців, профспілками та іншими 
зацікавленими сторонами (галузевими управліннями облдержадміністрацій, 
службою зайнятості, підприємствами тощо) призводить до істотних проблем 
щодо працевлаштування випускників (договори щодо працевлаштування ви-
пускників мають 77% ПТНЗ, але гарантоване влаштування на роботу нада-
ється тільки 37% учнів [82].

Управління розвитком системи ПТО в ринкових умовах передбачає онов-
лення і постійне вдосконалення нормативно-правової бази й ефективного 
управління матеріальними, фінансовими та людськими ресурсами. Це потре-
бує гнучких взаємозв’язків між органами державного і місцевого регулюван-
ня, НМЦ ПТО та ПТНЗ.

Важливим етапом процесу управління є визначення його ефективності в 
цілому й ефективності здійснення всіх управлінських функцій щодо розви-
тку ПТО. Здійснити оцінювання ефективності процесу управління за допо-
могою одного показника досить складно, тим більше, що не всі управлінські 
досягнення можна оцінити кількісно. Тому досить логічним є визначення 
ефективності управління розвитком ПТО за допомогою системи показників. 
У зв’язку з тим, що управління є багатовекторним процесом, оцінювання його 
ефективності доречно здійснювати за допомогою окремих блоків показників 
(табл. 3.1).

Ефективність управління системою ПТО істотно залежить також від сту-
пеня використання трудового потенціалу держави, тобто ринку праці. Сучас-
ний ринок праці України характеризується постійними різкими змінами вна-
слідок соціально-економічних перетворень, які необхідно відстежувати для 
своєчасного регулювання й контролю з метою запобігання кризовим явищам 
та поліпшення соціально-економічних умов життя населення.
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Таблиця 3.1
Класифікація показників ефективності управління ПТНЗ
БЛОК № 1

Показники організації 
навчального процесу

БЛОК № 2
Показники кваліфіка-
ції кадрового складу 
та організації процесу 

навчання

БЛОК № 3
Фінансово-економічні 

показники

динаміка державного за-
мовлення та ступінь його 
виконання

рівень кваліфікації педа-
гогічних працівників

середня зарплата випус-
кника ПТНЗ, який пра-
цює за спеціальністю

співвідношення потреби 
у працівниках профіль-
них професій регіону та 
кількості випускників за 
цими професіями у регіо-
нальних ПТНЗ

вікова показники педаго-
гічних працівників

ступінь оновлення мате-
ріально-технічної бази 
ПТНЗ

питома вага випускників, 
які працюють за спеціаль-
ністю

форми та системи оплати 
праці відповідно до ква-
ліфікації

витрати на 1 співробітни-
ка ПТНЗ, їх структура

ступінь відповідності 
навчальних програм галу-
зевим вимогам розвитку 
національної економіки

необхідність проведення 
перепідготовки кадрів

витрати на 1 учня ПТНЗ, 
їх структура

середня кількість учнів 
у групі

структура джерел фінан-
сування*

кількість учнів у розра-
хунку на одного педаго-
гічного працівника

питома вага власних дже-
рел у загальному обсязі 
фінансування**

*  Пряме фінансування, додаткові асигнування, дотації або субвенції з метою вирівню-
вання диспропорцій, кредитування навчання, можливості залучення приватних дже-
рел фінансування.

**  Оплата за навчання, оренда приміщень; реалізація продукції, робіт, послуг.

Таким чином, економічні аспекти управління ПТО охоплюють досить 
широке коло питань. Вважаємо, що управління розвитком ПТО має бути зо-
рієнтоване на інноваційний розвиток національної економіки з урахуванням 
умов глобалізації та інтеграції України у світовий економічний простір. Умо-
ви сьогодення дедалі більше вимагатимуть кваліфікованих робітників, необ-
хідних для економіки країни професій, які відповідали б постійному розвитку 
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техніки і технологій. Сучасна державна система ПТО не є досконалою, але її 
руйнування може призвести до чергової економічної кризи у майбутньому: 
розбудова нової системи «з нуля» завжди потребує більших витрат аніж вчас-
не та вдале реформування вже існуючої. Основними напрямами розв’язання 
проблем економічного розвитку системи ПТО вважаємо:

1. Внесення пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства у на-
прямі задоволення потреб ринку праці шляхом створення гнучкої структури 
управління ПТО, у якій саме регіональний рівень має нести відповідальність 
за обсяги та якість підготовки робітничих кадрів. Не виключено, що це вима-
гатиме також перерозподілу обов’язків між органами управління освітою та 
їх партнерами: органами праці та соціальної політики, державною службою 
зайнятості, галузевими управліннями ОДА, об’єднаннями роботодавців та 
профспілок;

2. Враховуючи незадовільний стан матеріально-технічного забезпечення 
більшості державних ПТНЗ та обмеженість бюджетних коштів на його онов-
лення, здійснювати виробничий блок навчання повністю на базі підприємств. 
На базі ПТНЗ залишити тільки теоретичну підготовку при навчанні та під-
вищенні рівнів кваліфікації працівників. У зв’язку з цим посилити систему 
трьохсторонніх договорів (ПТНЗ – учень – підприємство). 

3. Збільшення частки недержавного фінансування освітніх програм та 
стимулювання участі роботодавців у розробленні механізмів оцінювання й 
контролю ефективності діяльності ПТНЗ на підставі кількісних та якісних 
показників працевлаштування випускників.

4. Інституту професійно-технічної освіти НАПН України сумісно з ін-
шими науково-дослідними інститутами, міністерствами та відомствами, ор-
ганізаціями та установами взяти участь у розробленні методики складання 
прогнозних розрахунків щодо відповідності вимог ринку праці та пропозицій 
кваліфікованих робітників системи ПТО.

3.2. Державне регулювання системи професійно-технічної 

освіти в ринкових умовах

Реформування системи ПТО у напрямі її відповідності сучасним вимогам 
ринкових відносин в Україні потребує визначення функцій кожного з елемен-
тів системи, наявності та характеру взаємозв’язків між ними з метою розумін-
ня роботи ПТО як єдиного механізму, виявлення недоліків у його функціону-
ванні й шляхів їх подолання.

За часів незалежності України формування системи ПТО відбувалося під 
впливом низки нормативно-правових актів. На теперішній час триває процес 
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реформування системи ПТО у напрямі її адаптації до вимог ринку праці на 
регіональному та загальнодержавному рівнях: у 2012 р. та на початку 2013 р. 
внесено зміни та доповнення до законодавчої бази, прийнято низку нових за-
конодавчих та нормативних документів [110, 114, 113].

Вагомий внесок у дослідження проблем розвитку системи управління 
ПТО зробили вітчизняні дослідники. Проблемам трансформації системи ПТО 
в Україні у напрямі її відповідності ринковим умовам, розвитку соціального 
партнерства, доведення необхідності запровадження неперервності процесу 
освіти значну увагу приділяє Н. Ничкало та ін. [88; 89].

У роботах зарубіжних вчених Л. Драганчук, С. Калабекова, В. Комаров, 
Н. Литвина, О. Соловей та ін. [30; 48; 53] особлива увага приділяється еконо-
мічній складовій управління системою освіти, а саме: необхідності іннова-
ційного розвитку системи освіти шляхом інтеграції наукових досліджень та 
сучасного освітнього продукту, проблемам невідповідності підготовки кадрів 
ринку праці тощо. Проте серед вітчизняних досліджень управління розви-
тком ПТО недостатня увага приділяється економічній складовій державного 
регулювання ПТО як цілісної системи та шляхам підвищення її ефективнос-
ті. Вважаємо за необхідне проведення аналізу елементів системи державного 
управління ПТО та характеру взаємозв’язків між ними з метою виявлення 
резервів підвищення економічної ефективності її функціонування.

Управління розвитком будь-якої системи передбачає, передусім, визна-
чення підходів до самого поняття «система». Система - це сукупність логіч-
них і раціональних взаємозв’язків усіх її елементів, необхідних для функціо-
нування цілісного механізму та досягнення певної мети його розвитку. ПТО 
є досить розгалуженою структурно-функціональною системою, елементами 
якої є установи та організації загальнодержавного та регіонального рівнів, на-
вчальні заклади та громадські організації. 

Розвиток системи ПТО регулюється тими ж чинниками зовнішнього 
впливу, що й економічний розвиток підприємств. За визначенням С. Ожего-
ва, «регулювання – це напрям розвитку, рух будь-чого, з метою надати ладу, 
систематизувати» [95, с. 585]. Разом з тим на відміну від підприємств приват-
ної форми власності, державні ПТНЗ є частиною державної власності, тому 
управління їх розвитком не обмежується мікрорівнем. Отже, поняття «дер-
жавне регулювання» та «державне управління» щодо системи ПТО певної 
мірою тотожні.

Вирішення проблем, пов’язаних з економічними аспектами розвитку сис-
теми управління ПТО, лежить у площині державного регулювання (макро-
рівень), місцевого самоврядування (мезорівень) та раціонального розподілу 
ресурсів на рівні ПТНЗ (мікрорівень) (табл. 3.2).
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Таблиця 3.2
Рівні управління професійно-технічною освітою

Рівні Суб’єкти управління

МАКРОРІВЕНЬ МОН України, інші міністерства й відомства, наукові установи
МЕЗОРІВЕНЬ Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого само-

врядування. Органи громадського самоврядування (районна, 
міська, обласна конференції педагогічних працівників, все-
український з’їзд працівників освіти). Навчально-методичні 
центри ПТО

МІКРОРІВЕНЬ Професійно-технічні навчальні заклади

Залежно від характеру завдань, що постають на тому чи іншому рівні 
управління (макро-, мезо- або мікрорівні), можна визначити цілі оцінювання 
наявності й ступеня використання трудових ресурсів (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3
Основні цілі проведення моніторингу наявності та ступеня 

використання трудових ресурсів, залежно від рівнів управління ПТО

Рівень Основні цілі моніторингу

МАКРОРІВЕНЬ Забезпечення громадян України необхідними умовами для 
здобуття ПТО та подальшого професійного зростання; по-
етапного реформування системи управління ПТО. Підготовка 
кваліфікованих робітників, здатних на основі професійних 
компетенцій забезпечувати конкурентоспроможність продук-
ції і послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також 
здійснювати індивідуальну трудову діяльність

МЕЗОРІВЕНЬ Вивчення стану структурних змін ринку праці регіону в 
розрізі професій (спеціальностей) з метою визначення та ко-
ординації напрямів підготовки фахівців ПТНЗ. Моніторинг 
стану професійного навчання кадрів на виробництві з метою 
підвищення ефективності використання трудового потенціалу 
регіону

МІКРОРІВЕНЬ Дотримання підприємствами, установами, організаціями дер-
жавних стандартів з організації професійного навчання кадрів 
на виробництві. Використання необхідної методичної та кон-
сультативної допомоги в організації навчального процесу

Джерело: розроблено відповідно [85].

Взаємозв’язок елементів системи управління ПТО наведено на рис. 3.1. 
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На загальнодержавному рівні МОН України є центральним органом вико-
навчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері ПТО, діяль-
ність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Від-
повідно до покладених на нього завдань, МОН України: визначає перспективи і 
пріоритетні напрями розвитку ПТО, здійснює нормативно-правове та методичне 
забезпечення функціонування навчальних закладів та установ ПТО, розробляє 
державні стандарти освіти, контролює їх дотримання шляхом інспектування, 
ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів незалежно від фор-
ми власності та підпорядкування; визначає стратегію моніторингу якості освіти 
та забезпечує його проведення; забезпечує формування оптимальної мережі на-
вчальних закладів та установ ПТО; формує щороку пропозиції та доводить дер-
жавне замовлення на підготовку робітничих кадрів для державних потреб.

Діяльність Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства 
економіки спрямована на забезпечення відповідності розвитку системи ПТО 
потребам ринку праці та підвищенню ефективності її функціонування.

Загальнодержавний рівень 

Державні установи виконавчої влади 

Кабінет 
Міністрів 
України 

Міністерство економіки 

Міністерство праці та 
соціальної політики 

Науково-дослідні установи 

НАПН України 

Інститут інноваційних технологій 
і змісту освіти 

Інститут ПТО НАПНУ  

Регіональний рівень 

Головні 
управління 

освіти і 
науки 

облдерж- 
аміністрацій 

Територі- 
альні 

підрозділи 
державної 

служби 
зайнятості 

Науково- 
методичні 

центри 

Навчально-
методичні 

центри 
ПТО 

ДПТНЗ 

ПТУ, що є 
структуними 
підрозділами 

ВНЗ 

НЦ при 
установах 
виконання 
покарань 

Міністерство науки і освіти 
Департамент ПТО 

Рис. 3.1. Синергетичний взаємозв’язок елементів системи управління професійно-
технічною освітою в Україні

Джерело: власні дослідження.
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Національною академією педагогічних наук України розробляються та 
координуються напрями наукової та дослідницької роботи та їх запроваджен-
ня в освітню діяльність. Основними напрямами діяльності Інституту іннова-
ційних технологій і змісту освіти МОН України є формування та забезпечен-
ня реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, 
інноваційної діяльності; забезпечення розвитку освітнього, наукового та на-
уково-технічного потенціалу України; визначення перспектив і пріоритетних 
напрямів розвитку освіти, інноваційної діяльності. Проведення та запрова-
дження фундаментальних та прикладних досліджень безпосередньо у систе-
му ПТО здійснює ІПТО НАПН України.

На регіональному рівні єднальною ланкою між управлінською системою 
освіти та ПТНЗ є обласні НМЦ, що підпорядковуються головним управлін-
ням науки облдержадміністрацій. На НМЦ фактично покладено всі функції 
управління регіональною мережею ПТНЗ.

Мікрорівень системи ПТО представлено 871 державним ПТНЗ (станом на 
01.09.2012 р.); 75 навчальними центрами при установах виконання покарань та 
46 ПТУ, що є структурними підрозділами ВНЗ [85].

Отже, система управління розвитком ПТО є досить розгалуженою та 
багаторівневою зі значною кількістю взаємозв’язків між структурними під-
розділами різних рівнів. Разом з тим загальновідомим є факт невідповідності 
системи ПТО вимогам ринку праці. Відсутність у системі управління ПТО 
роботодавців, їх незацікавленість у її розвитку, недостатність факторів сти-
мулювання активізації їхньої діяльності значно ускладнює розроблення на-
уково та практично обґрунтованої методики прогнозування розвитку ринку 
праці та, відповідно, розвитку ПТО.

Наступною проблемою професійної освіти є швидке «старіння» набу-
тих знань та навичок, необхідність запровадження системи безперервної 
освіти працівників упродовж життя. Законом України «Про професійний 
розвиток працівників» розроблено механізм запровадження та регулювання 
надання освіти дорослим, значне місце у якому відводиться роботодавцям 
[113] (рис. 3.2). 

Професійний розвиток працівників передбачає такі два основні підходи:
формальне професійне навчання, що здійснюється на базі роботодавців 

(підприємств, установ), а також ПТНЗ та ВНЗ з підтвердженням результатів 
навчання шляхом атестування працівників роботодавцями;

неформальне професійне навчання, що здійснюється на базі тільки 
роботодавців (підприємств, установ) з підтвердженням результатів відпо-
відно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України за участю 
державної служби зайнятості, вищих та професійно-технічних навчальних 
закладів.
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Прийняття цього законопроекту є необхідним та прогресивним кроком 
на шляху запровадження сучасних інноваційних методик навчання. Резуль-
тативність його запровадження покаже час.

Проведений аналіз системи управління розвитком ПТО дає змогу зроби-
ти висновок про необхідність підсилення синергетичних зв’язків між струк-
турними підрозділами всіх рівнів її державного регулювання з метою:

1. Підвищення результативності функціонування системи ПТО, осно-
вним показником якої є реальне працевлаштування випускників ПТНЗ за 
отриманими спеціальностями та відповідність набутих знань, умінь та нави-
чок потребам ринку праці.

2. З’ясування причин низької зацікавленості роботодавців щодо напрямів 
розвитку ПТО, пропонування та запровадження економічно обґрунтованих 
механізмів їх стимулювання.

3. Розробка методики прогнозних розрахунків економічного розвитку ре-
гіонів та регіональних кластерів системи ПТО, що передбачає аналіз стану та 
перспектив розвитку ринку праці та ринку освітніх послуг, які пропонує ПТО.

Міністерство освіти і 
науки 

Професійні спілки, організації 
роботодавців та їх об`єднання 

Р о б о т о д а в ц і 

Формальне професійне навчання  Неформальне професійне навчання  

База навчання: 
роботодавці (підприємства, установи); 
ПТНЗ; 
ВНЗ; 
Кадрове забезпечення навчання: 
викладачі, майстри та інструктори 
виробничого навчання; 
Об`єкт навчання: 
знання, вміння, навички; 
Суб`єкт навчання: 
працівники; 
Підтвердження результатів навчання: 
проведення атестації працівників 
роботодавцями. 

База навчання: 
роботодавці (підприємства, установи); 
Кадрове забезпечення навчання: 
викладачі, майстри та інструктори 
виробничого навчання; 
Об`єкт навчання: 
знання, вміння, навички; 
Суб`єкт навчання: 
працівники; 
Підтвердження результатів навчання: 
Центри визначення результатів НПН у складі 
державної служби зайнятості, із залученням 
НЗ, ПТНЗ, підприємств, установ, організацій. 
Порядок підтвердження результатів навчання 
встановлюється КМУ 

Міністерство соціальної 
політики 

Рис. 3.2. Управління професійним розвитком працівників

Джерело: власні дослідження.
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3.3. Аналіз ринкових механізмів стимулювання розвитку 

професійно-технічної освіти

Формування трудового потенціалу й окреслення перспектив його розви-
тку є визначальним фактором побудови стабільної та конкурентоспроможної 
економіки країни та створення умов для її переходу в інноваційну модель. 
Важливого значення для втілення процесів модернізації набуває системна 
трансформація суспільства у напрямі формування соціально орієнтованого 
ринку праці та зростання ролі ПТО. Дуже актуальною проблемою управління 
розвитком ПТО є відповідність перспектив розвитку двох ринків: ринку праці 
та ринку освітніх послуг.

Звичайно, здійснення аналізу тенденцій їх розвитку з подальшим розро-
бленням прогнозів не входить до компетенції ПТНЗ й не може розглядатися як 
пріоритетний напрям їх роботи. Разом з тим такі дослідження вкрай необхідні, 
адже оптимізація прогнозування регіонального розвитку економіки та ринку 
праці є важливою передумовою підвищення економічної ефективності діяль-
ності ПТНЗ, оскільки якість освітніх послуг тісно пов’язана з вибором заходів, 
форм і методів постійного сприяння працевлаштуванню випускників.

З метою розроблення методичних підходів до прогнозування тенденцій 
розвитку ринку праці та освітніх послуг ПТО необхідно здійснити ретро-
спективний аналіз динаміки розвитку обох ринків за останні роки. Важливим 
індикатором оцінки державою пріоритетності розвитку ПТО є показники фі-
нансування цієї галузі освіти (табл. 3.3).

Необхідно зазначити, що починаючи з 2000 р. питома вага витрат на га-
лузь освіти в загальному бюджеті країни постійно зростала й у 2012 р. досягла 
майже 21 %, у той час як на фінансування безпосередньо системи ПТО ви-
трачається трохи більше 1% бюджетних коштів. За означений період істотно 
(майже у 2 рази) зросли також витрати ВВП на розвиток освіти і становили у 
2012 більше 7% від його розміру, у той час як з 2005 р. питома вага витрат ВВП 
на розвиток ПТО не змінилася і становить менше 1%. Це є однією з головних 
причин неможливості для більшості ПТНЗ оновлення матеріально-технічної 
бази, інноваційного розвитку ПТНЗ, матеріального заохочення співробітни-
ків системи ПТО тощо.

Така тенденція щодо фінансування державних ПТНЗ не могла не відобра-
зитися на престижності навчання у цих навчальних закладах (рис. 3.4).

Варто зазначити, що ситуація привалювання кількості студентів, які 
отримували вищу освіту над кількістю учнів, які прагнули отримати ПТО 
спостерігається ще з радянських часів – на одного учня, який отримував ро-
бітничу професію припадало 3 студенти, які у перспективі мали забезпечува-
ти економіку країни інженерами, управлінцями, науковцями.
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Таблиця 3.3
Фінансування професійно-технічної освіти у 2000-2012 рр.

Роки

Загальні ви-
датки зведеного 
бюджету на 
ПТО, млн. грн.

Видатки у % до Видатки на 
ПТО у % до 
загальних 
видатків на 
галузь освіти

загальних видат-
ків бюджету ВВП

галузь 
освіти ПТО галузь 

освіти ПТО

2000 429,1 14,7 0,9 4,2 0,3 6,1
2005 1749,9 18,1 1,1 6,1 0,4 6,5
2007 2676,4 19,6 1,2 6,2 0,4 6,2
2008 3766,6 19,7 1,2 6,4 0,4 6,4
2009 4108,0 21,7 1,3 7,3 0,4 6,2
2010 5106,2 21,1 1,4 7,4 0,5 6,4
2011 5305,4 20,7 1,3 6,6 0,4 6,6
2012 6033,9 20,6 1,2 7,2 0,4 5,9

Збільшення 
(+); зменшен-
ня (-) питомої 
ваги у видат-
ках, пунктів

х +5,9 +0,3 +3,0 +0,1 -0,2

Джерело: розраховано за даними [116].

Рис. 3.4. Динаміка співвідношення чисельності студентів ВНЗ та учнів і слухачів 
ПТНЗ в Україні

Джерело: розроблено на підставі [116].
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З середини 90-х ця диспропорція зростала й у 2008-2009 роках студентів 
ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації вже нараховувалося у 6 разів більше, ніж учнів 
ПТНЗ. У 2012/13 навчальному році кількість учнів ПТНЗ на 1 тис. населен-
ня країни залишилася незмінною – близько 10 осіб. при зменшенні кількості 
студентів вищих навчальних закладів – близько 50 осіб на 1 тис. осіб (співвід-
ношення 1:5). 

Порівняння вітчизняної ситуації в освіті та країн з розвиненою економі-
кою свідчить про принципово іншу ситуацію: на 1 студента, який отримує 
вищі ступені освіти, припадає близько 6 учасників процесу професійного 
навчання. Однак поступове збільшення частки молоді, яка прагне здобути 
академічну освіту, є загальною світовою тенденцією. Важливим завданням 
освіти, зокрема системи ПТО, залишається збалансування обсягів підготов-
ки, зайнятості та попиту на робітничі спеціальності в розрізі кожного регіону. 
Адже випуск фахівців за професіями, в яких економіка країни не відчуває 
потреби, матиме негативні соціально-економічні наслідки.

Динаміка зареєстрованого безробіття за рівнем освіти представлена у 
табл. 3.4.

Таблиця 3.4
Динаміка зареєстрованого безробіття за рівнем освіти в 2009-2012 рр. 

Рівні освіти

роки відх. 2012 р. 
від 2009 р.
(+;-), пунк-

тів

2009 2010 2011 2012
тис. 
осіб % тис. 

осіб % тис. 
осіб % тис. 

осіб %

повна вища 96,1 18,1 97,3 17,8 95,8 19,8 105,9 21,0 +2,9
базова вища 115,9 21,8 115,3 21,2 103,5 21,5 107,3 21,1 -0,7
професійно-
технічна

179,4 33,7 188,5 34,6 167,2 34,6 177,8 35,1 +1,4

повна загаль-
на середня

119,6 22,5 121,3 22,3 96,6 20,0 94,4 18,6 -3,9

базова загаль-
на середня

20,0 3,8 21,9 4,0 19,1 4,0 20,7 4,1 +0,3

початкова 
загальна

0,6 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1 0,7 0,1 0,0

Усього 531,6 100 544,9 100 482,8 100 506,8 100 -24,8*

Джерело: розраховано за даними [32].    *Показник наведено у вимірнику: тис. осіб

За останні 4 роки показники динаміки зареєстрованого безробіття за рів-
нем освіти не на користь ПТО: найвищий рівень безробіття зафіксовано серед 
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пошукувачів, які мають ПТО, і цей показник продовжує зростати (з 33,7% у 
2009 р. до 35,1% у 2012 р.).

Високий рівень безробіття серед кваліфікованих робітників, на наш по-
гляд пояснюється тим, що:

роботодавців не задовольняє професійний рівень підготовки випускни-
ків ПТНЗ, окрім того, отримані професії не завжди відповідають їх потребам

упродовж 2-3 років після працевлаштування колишні випускники ПТНЗ 
звільняються з роботи через низький рівень оплати праці та її важкі умови;

серед пошукувачів роботи чимало людей дорослих, їхні знання, вміння 
та навички є застарілими і потребують підвищення рівня кваліфікації або пе-
рекваліфікації.

Порівняльний наліз загальної потреби в працівниках та наявності вакант-
них посад за останні 12 років (рис. 3.5) свідчить про найбільший попит на 
робочу силу в 2005 р.

Починаючи з 2009 р., тобто з періоду загальної фінансової кризи, спо-
стерігається тенденція зменшення попиту на ринку праці та збільшення на-
вантаження населення на 1 вільне робоче місце.

Структура попиту на робочу силу за останні 10 років (рис. 3.6) також 
свідчить про різку зміну тенденцій в 2009 р. У 2002–2005 рр. помітним ліде-
ром попиту на ринку праці були робітничі місця (більше половини вакансій); 
близько 30% – посади службовців; посади, які не потребують спеціальної під-
готовки, в 2005 р., порівняно з 2002 р., зросли в 2 рази. 

Рис. 3.5. Потреба підприємств у працівниках у 2000–2012 рр., тис. осіб, 
на кінець року

Джерело: розроблено на підставі [82].
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Починаючи з 2009 р., в зв’язку з різким скороченням виробництва і розширен-
ням штату державних службовців, попит на робітничі професії складав менше 
половини запитів ринку праці. За останні 3 роки ця ситуація трохи виправилася 
в сторону збільшення потреби на робітничі професії, однак загальна тенденція 
не змінилась. Збільшення попиту на посади, які не потребують спеціальної під-
готовки, є додатковим свідченням бажання багатьох роботодавців готувати ро-
бітничі кадри самостійно, без домовленостей із навчальними закладами.

Рівень економічної активності населення віком 15–70 років сегментова-
ний за рівнем освіти (табл. 3.5), проведений за 2012 р., доводить, що найбіль-
ший рівень ділової активності в осіб, які мають повну вищу освіту, – 78,7%. 
Населення з рівнем освіти «повна загальна середня», до якого відносяться 
особи, які закінчили ПТНЗ, досить високий (63%), але помітно нижчий за по-
казник зайнятості осіб з повною вищою освітою. Особи, які мають базову за-
гальну середню та початкову загальну освіти, переважно є неповнолітніми, 
чим пояснюється низький рівень їхньої зайнятості. Майже половина населен-
ня із базовою вищою освітою офіційно є не працевлаштованою – це «проміж-
ний» рівень освіти, й випускники коледжів та особи з освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем «бакалавр», як правило, намагаються досягти повного рівня вищої 
освіти, тобто освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або «магістр». 

Рис. 3.6. Динаміка структури попиту на робочу силу в 2002–2012 рр. за категорі-
ями робочих місць

Джерело: розроблено на підставі [32].
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У регіональному розрізі найвищий загальний рівень економічної актив-
ності населення демонструє Автономна Республіка Крим – 63,8%, найниж-
чий – Івано-Франківська область – 57,7%.

Міжнародні порівняння надають підставу стверджувати, що офіційний 
рівень зайнятості населення в Україні досить високий, порівняно з країнами 
Євросоюзу, і становить 59,7%, проти середнього показника країн Європи – 
51,7%. У 2012 р. рівень безробіття населення в Україні та країнах Європи (за 
методологією МОП складав відповідно 7,5% та 10,5%.

Одним із прийомів визначення тенденцій розвитку ринку праці є виявлен-
ня балансу між потребою підприємств у працівниках (рис. 3.7) та кількістю 
найманих працівників за видами економічної діяльності. Найвищий рівень по-
треби у працівниках належить підприємствам промислової галузі, й переважна 
кількість вакансій на них продовжує зростати (більше 28% від загального по-
питу в 2012 р.). Зростання потреби у працівниках спостерігається також на під-
приємствах галузей сільського господарства, транспорту та зв’язку і, особливо, 
такого виду економічної діяльності, як державне управління. 

Зменшенням вільних робочих місць за останні два роки характеризу-
ються підприємства галузей будівництва, послуг, охорони здоров’я та інших 
видів діяльності (банківська, посередницька діяльність, фінансові операції, 
операції з нерухомістю тощо).

Кількість найманих працівників на підприємствах у розрізі видів еко-
номічної діяльності в цілому відповідає потребі підприємств у працівниках 

Рис. 3.7. Потреба підприємств у працівниках за видами економічної діяльності в 
2011–2012 рр. (у % до загальної кількості вільних робочих місць на кінець року)

Джерело: розроблено на підставі [32].
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і за останні два роки залишається стабільною. Найбільша кількість праців-
ників країни за офіційними даними працює в галузі промисловості, торгів-
лі, державного управління, охорони здоров’я, у сфері фінансової діяльності 
(рис. 3.8).

Важливим фактором щодо професійної орієнтацій працівників, у т. ч. мо-
лоді, є рівень заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях 
різних видів економічної діяльності (табл. 3.6).

Починаючи з 2013 р., дещо змінилася класифікація видів економічної ді-
яльності: в 2011-2012 рр. їх налічувалося 14, з 2013 – 20, однак, це не завади-
ло провести аналіз динаміки номінальної заробітної плати в розрахунку на 1 
працівника за видами економічної діяльності. Найбільш відчутне збільшення 
заробітних плат за останні три роки спостерігалося у організаціях та устано-
вах сфери адміністративного та допоміжного обслуговування (на 30,9%), на 
підприємствах оптової та роздрібної торгівлі (на 14,7%), а також у фінансовій 
сфері (на 9,3%). На підприємствах, установах й організаціях інших видів ді-
яльності відбулося або незначне підвищення заробітних плат на 2–3%), або 
істотне її зменшення (у державних установах – на 31%, у сфері операцій з не-
рухомим майном – на 27,2%, в установах та організаціях транспорту, зв’язку 
та охорони здоров’я, відповідно, майже на 7 та 2%).

За рівнем заробітних плат всі три роки лідирує добувна промисловість, 
друге місце посідають установи й організації фінансової та страхової сфери. 
Сфера державного управління у 2013 р. перемістилася із 3 на 6 місце у рей-

Рис. 3.8. Наймані працівники підприємств, установ, організацій за видами еконо-
мічної діяльності в 2011–2012 рр. (у % до загальної кількості найманих працівни-

ків на кінець року)

Джерело: розроблено на підставі [32].
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тингу рівня номінальних заробітних плат, передавши його підприємствам та 
організаціям інформаційного і телекомунікаційного спрямування. Почина-
ючи з 2013 р., серед видів економічної діяльності виокремлено професійну, 
наукову та технічну діяльність, які посідають 5 місце у рейтингу. В центрі 
наведеного рейтингу знаходяться підприємства сфери виробництва (промис-
ловість, переробна промисловість та сільське господарство). Найнижчий рі-
вень номінальних заробітних плат у будівництві, а також в організаціях та 
установах гуманітарного спрямування – освіті, охороні здоров’я та соціальній 
допомозі, мистецтві та спорті.

Порівняння рівня заробітних плат із кількістю найманих працівників та 
потребою в них за видами економічної діяльності (табл. 3.6, рис. 3.7, 3.8) надає 
можливість зробити висновок про те, що найбільша кількість працівників за-
йнята в реальному секторі виробництва, і є потреба у подальшому їх збіль-
шенні, а рівень заробітних плат цієї категорії працівників помітно відстає, 
наприклад, від фінансової та страхової сфери. Це одна з причин багатьох не-
зайнятих вакансій на виробничих підприємствах, тим більше, що на багатьох 
із них досить важкі умови праці.

Проведений аналіз стимулювання розвитку ПТО в ринкових умовах, осо-
бливостей ринку праці в Україні, є підставою для складання прогнозних роз-
рахунків, застосування різних методичних підходів щодо наближення ринку 
праці та ринку освітніх послуг.

Важливим фактором прогнозування попиту на ринку праці є регіональ-
ний аспект. На думку Л. Сергеєвої, основним документом проведення дослі-
дження на рівні регіону є його програма, яка повинна містити мету, завдання 
та методи дослідження.

Завдання проведення регіонального дослідження полягає у: відпрацю-
ванні методики аналізу та прогнозування ринку праці; виявленні наявної 
структури робочої сили в розрізі професій; визначенні основних регіональних 
та зовнішніх впливів і їх тенденцій у галузях; розроблення основних підхо-
дів до вирішення проблем збалансування попиту та пропозицій робочої сили 
в галузях регіону; налагодженні координації ресурсів організацій, задіяних 
до проведення аналізу; прогнозування та збалансування ринку праці [142]. 
Автор пропонує такі якісні та кількісні індикатори аналізу та прогнозування 
ринку праці на рівні регіону (табл. 3.7).

Недоліком наведеного в таблиці переліку індикаторів, які мають впли-
вати на розвиток ринку праці, та, відповідно, ПТО, є неврахування автором 
індикаторів зовнішнього середовища, таких, як: регіональний стан інститу-
ційного та інноваційного розвитку, наявність сприятливих умов для ведення 
бізнесу в регіоні, рівень розвитку товарного та фінансового ринків, наявність 
транспортної та соціальної інфраструктури тощо.
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Таблиця 3.7
Якісні та кількісні індикатори аналізу та прогнозування стану ринку 

праці на рівні регіону
Якісні індикатори Кількісні індикатори

Внутрішні та зовнішні фактори, що 
впливають на розвиток галузі

Кількість працівників галузі в розрізі 
професій

Очікування щодо розвитку галузі на на-
ступний рік, три, п’ять років та причини 
позитивних і негативних очікувань

Розподіл працівників у кожній галузі 
професій за гендерною ознакою

Основні проблеми галузі з точки зору 
підприємств

Віковий розподіл працівників у кожній 
галузі професій

Оцінка якості професійних навичок ви-
пускників навчальних закладів різних 
рівнів за робітничими професіями

Кількість працівників, яких планується 
залучити через вихід на пенсію, розши-
рення бізнесу тощо в розрізі професій

Наявність незаповнених вакансій про-
тягом року за професіями та їх причина 
(недостатня оплата, відсутність відпо-
відного рівня кваліфікації тощо)

Кількість випускників НЗ різних рівнів 
у розрізі робітничих професій

х Рівень оплати праці у галузі в розрізі 
професій

Джерело: [142].

Дослідження кількості ПТНЗ та випускників 9 класів, які вирішили про-
довжити навчання в цих навчальних закладах у 2012 р., є також певним інди-
катором відповідності спеціалізації регіональних ПТНЗ сучасним потребам 
ринку праці (рис. 3.9).

Найбільша кількість ПТНЗ розташована у Донецькому та Північно-Схід-
ному, а також Придніпровському регіонах, у Донецькій (110), Луганській (78) 
та Дніпропетровській областях (64). Серед них тільки Луганська область має 
показник зарахованих на 1 курс учнів у 2012 р. вищий середнього по країні – 
20%, у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Полтавській 
областях цей показник нижчий середнього рівня. Частково це пояснюється 
традиційною індустріальною орієнтацією названих регіонів, яка не вважаєть-
ся надто престижною у сучасної молоді, окрім того, в регіонах досить розви-
нута база навчальних закладів ІІІ та IV рівнів акредитації.

Західний регіон – навпаки нараховує значно меншу кількість ПТНЗ у по-
рівнянні з Донецьким та Північно-Східним, окрім Львівської обл. Найвищий 
попит на отримання робітничих професій серед випускників шкіл спосте-
рігається у Тернопільській обл.: при середній кількості ПТНЗ, порівняно із 
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іншими регіонами країни, питома вага набору учнів на 1 курс у 2002 р. най-
вища – 23%.

У Кримському та Південному регіоні країни сконцентрована помітна 
кількість ПТНЗ: Одеська область (41), Миколаївська (34), Крим (30), Херсон-
ська обл. (27). Найвищий показник набору учнів у 2012 р. (18%) – в Микола-
ївській обл., а в інших областях регіону систему ПТО як напрям подальшої 
освіти обирає зовсім незначна частина молоді.

Стабільним розвитком системи ПТО характеризується Центрально-Ки-
ївський регіон країни: Вінницька, Житомирська, Київська, Черкаська та Чер-
нігівська області. Незважаючи на вагому кількість ПТНЗ у м. Києві (29), орі-
єнтування на продовження навчання у системі ПТО обирає незначна частина 
столичної молоді (14%) через наявність альтернативних систем освіти.

Однак порівняльний аналіз кількості ПТНЗ та питомої ваги випускни-
ків шкіл, які продовжують в них навчання, з нашої точки зору, не надає 
повної уяви щодо ефективності управління розвитком ПТО в регіональному 
розрізі та її інтегрування в економічні регіональні кластери. Вважаємо, що 
основним показником ефективності управління розвитком кожного ПТНЗ 
та системи ПТО в цілому є показник працевлаштування випускників за 

Рис. 3.9. Співвідношення кількості наявних ПТНЗ та випускників 9 класів, які про-
довжують навчання на І курсах ПТНЗ у 2012 р.

Джерело: розроблено на підставі [116].



Вплив трансформацій ринкової економіки на економічну ефективність управління розвитком  ... 

114

одержаною при навчанні професією. Ми намагалися визначити ступінь ін-
тегрування ПТО в регіональну економічну систему методом порівняльного 
аналізу рейтингу економічного розвитку регіону та ефективності роботи 
регіональної системи ПТО.

З цією метою використано інтегральне оцінювання регіонального еко-
номічного розвитку в Україні, яке щороку проводиться фондом «Ефективне 
управління» за підтримки Всесвітнього економічного форуму. Оцінюван-
ня рівня економічного розвитку регіонів та їх ранжирування за рейтингом 
конкурентоспроможності здійснюється фахівцями фонду на підставі інте-
грального показника, розрахованого за системою індексів та субіндексів, які 
визначаються за багатьма детермінантами економічного розвитку областей, 
основними з яких вважаються: 

якість інституційного середовища;
макроекономічна стабільність;
екологія охорона здоров’я, шкільна й дошкільна освіта;
розвиненість інфраструктури;
вища освіта і професійна підготовка;
ефективність товарного та фінансового ринків;
технологічна готовність;
гнучкість ринку праці;
регіональний валовий продукт;
нетехнологічні та технологічні інновації;
рівень розвитку бізнесу [42].
Позиція професійної підготовки включає в себе її рівень на підприєм-

ствах, зокрема, обсяги витрат на підготовку та перепідготовку кадрів. Сис-
тема ПТО даним дослідженням, на жаль, не охоплюється. На підставі ста-
тистичних даних Департаменту професійно-технічної освіти МОН України, 
нами визначено середній рівень ефективності діяльності ПТО та проведено 
рейтинг у розрізі областей за показником працевлаштування випускників 
за одержаною професією (табл. 3.8). У таблиці також наведено рейтинги за 
окремими показниками конкурентоспроможності регіонів, які, за нашим 
переконанням, мають корелювати з показником ефективності управління 
розвитком ПТО:

валовий регіональний продукт на душу населення;
рейтинг конкурентоспроможності регіонів (за інтегральним індексом);
рейтинг інституційного розвитку (нормативно-законодавче регулюван-

ня, ставлення уряду до ринків і свобод, рівень бюрократії та надмірне держав-
не регулювання, корупція, недостатня прозорість оподаткування, політична 
залежність судової системи, рівень управління державними фінансами тощо);

рейтинг рівня освіти і професійної підготовки;
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рейтинг розвитку ринку праці (його гнучкість, здатність ефективного 
розподілу робочої сили між секторами економіки, доступ до прогресивних 
технологій та проектів);

рейтинг інноваційного розвитку, який тісно пов’язаний з ноу-хау, нави-
чками й умовами праці на підприємствах та організаціях регіону.

За результатами проведеного дослідження виявлено лідери та аутсайде-
ри регіонального рейтингу конкурентоспроможності та ефективності ПТО. 
Серед 27 регіонів країни у першу п’ятірку рейтингу регіональної конкуренто-
спроможності потрапили: м. Київ, Харківська, Дніпропетровська, Донецька 
та Київська області. 

Таблиця 3.8
Показники конкурентоспроможності регіонів та ефективності 

професійно-технічної освіти у 2012 р.
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Донецький та Північно-Східний
Донецька 32,6 4 13 3 12 17 6
Луганська 21,6 20 20 8 13 21 21
Полтавська 29,9 9 9 14 11 18 18
Сумська 16,9 13 5 7 9 20 19
Харківська 25,1 2 25 1 1 16 10

Західний
Волинська 14,5 11 1 18 20 9 9
Закарпатська 12,7 17 3 22 26 22 27
Івано-Франківська 16,0 21 16 12 18 15 26
Львівська 17,4 10 24 15 7 23 17
Рівненська 14,3 12 4 10 8 2 15
Тернопільська 12,9 23 10 19 10 13 25
Хмельницька 14,6 22 7 24 19 3 12
Чернівецька 9,3 16 2 13 15 4 14



Вплив трансформацій ринкової економіки на економічну ефективність управління розвитком  ... 

116

Продовження табл. 3.8
Кримський та Південний

АР Крим 16,5 19 23 25 25 26 2
Севастополь 20,4 8 22 2 3 25 22
Миколаївська 20,6 14 18 5 16 19 20
Одеська 22,6 6 26 20 5 24 4
Херсонська 27 21 21 23 27 13

Придніпровський
Дніпропетровська 36,2 3 19 4 6 5 3
Запорізька 20,6 7 15 9 4 11 8
Кіровоградська 16,7 26 6 16 27 14 7

Центрально-Київський
Київ 73,0 1 27 6 2 10 11
Вінницька 15,1 15 8 11 22 6 16
Житомирська 14,9 25 14 26 21 7 24
Київська 28,7 5 12 17 17 12 5
Черкаська 18,1 18 17 23 14 8 1
Чернігівська 20,0 24 11 27 24 1 23

Джерело: розроблено з використанням [42, 27]
*  Розраховано з використанням даних Департаменту професійно-технічної освіти МОН 

України.

П’ять останніх позицій належать Тернопільській, Чернігівській, Жито-
мирській, Кіровоградській та Херсонській областям.

Найвищі позиції рейтингу ефективності управління розвитком ПТО на-
лежать Черкаській обл., Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській, 
Одеській та Київській областям. Замикають рейтинг ефективності ПТО (5 
нижчих позицій рейтингу): Чернігівська, Житомирська, Тернопільська, Іва-
но-Франківська та Закарпатська області.

Отже, за попереднім аналізом залежності конкурентоспроможності регі-
ону та ефективності регіонального управління розвитком ПТО можна конста-
тувати, що за обома рейтингами у «лідери» потрапили Дніпропетровська та 
Київська області, до «аутсайдерів» – Чернігівська та Житомирська області.

З метою надання рекомендацій щодо вдосконалення управління розви-
тком ПТО та поглибленого її інтегрування у регіональні економічні кластери 
застосовано багатофакторну кореляційно-регресивну модель залежності рей-
тингу ефективності ПТО від таких регіональних рейтингів конкурентоспро-
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можності регіонів: вищої освіти та професійної підготовки (x1); ефективності 
ринку праці (x2); інноваційного розвитку (x3) та загального рейтингу конку-
рентоспроможності регіону (x4).

За результатами проведених розрахунків виявлено дуже низький коефі-
цієнт детермінації даної моделі – R2 =0,28, отже, багатофакторного зв’язку не 
виявлено. Це надає певні підстави стверджувати недостатню інтегрованість 
ПТНЗ у регіональні економіко-виробничі кластери та необхідність надання 
рекомендацій щодо прогнозування і планування діяльності ПТНЗ у відповід-
ності до стратегічних напрямів регіонального економічного розвитку; роз-
робки методичних рекомендацій щодо оцінювання конкурентоспроможності 
ПТНЗ та напрямів її підвищення на підставі запровадження маркетингово-
орієнтованої системи надання освітніх послуг в ПТО.

3.4. Планування й прогнозування ринку праці та управління 

розвитком професійно-технічної освіти

Недосконалість ринку у сфері професійного навчання внаслідок відсут-
ності необхідних умов для його ефективного функціонування вимагає опти-
мального поєднання дій держави і приватного сектору економіки [113]. У 
зв’язку з цим удосконалення методики визначення поточної та додаткової по-
треби у працівниках робітничих професій, підвищення ролі й місця у здійсне-
ні вказаних функцій правників органів виконавчої влади, державної служби 
зайнятості та відповідних структурних підрозділів організацій, ПТНЗ, спілок 
роботодавців і представників найманих працівників набувають актуального 
значення.

За адміністративно-командної системи господарювання чисельність 
працівників галузей народного господарства була одним із показників, що 
жорстко контролювався відповідними органами управління (міністерства-
ми та відомствами). Економісти з праці мали методи розрахунку чисельності 
працівників у професійному розрізі: за трудомісткістю випуску продукції; 
робочими місцями, нормативами чисельності й нормативами обслуговуван-
ня. Використовувалися всілякі емпіричні формули, що відображали ступінь 
впливу тих чи інших факторів на чисельність робітників (службовців) певної 
професійної (функціональної) групи. 

В умовах ринкової економіки планування розвитку персоналу, визна-
чення обсягів професійного навчання працівників здійснюється кожним під-
приємством самостійно. Однак, як свідчить досвід перехідного періоду, усу-
нення держави від участі в процесі прогнозування та планування трудового 
потенціалу суспільства, визначення обсягів професійного навчання кадрів 
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у навчальних закладах відповідно до попиту національного й регіонального 
ринків праці, ринків освітніх послуг негативно позначилися на ефективності 
освіти та професійного навчання, конкурентоспроможності вітчизняних під-
приємств.

Визначення додаткової потреби у фахівцях з вищою освітою й робітниках 
сприятиме усуненню істотних диспропорцій у прийманні студентів і учнів у 
ВНЗ та ПТНЗ, досягненню більш раціональних співвідношень між фахівця-
ми різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та робітниками на підприємствах, 
в органах управління, установах запобіганню безробіттю серед випускників 
навчальних закладів тощо [131].

В. Савченко вважає, що органи державного управління в процесі 
з’ясування потреби в робітниках і фахівцях з вищою освітою на мікро- і ма-
крорівні мають використовувати такі два підходи.

Перший підхід передбачає визначення потреби у робітниках і фахівцях 
на макрорівні за допомогою багатоваріантних розрахунків з метою відбору 
найбільш імовірного варіанту, а саме:

за передбаченим валовим внутрішнім продуктом на прогнозований період;
за прогнозованим валовим внутрішнім продуктом за видами економічної 

діяльності;
за прогнозами продуктивності праці й зайнятості за видами економічної 

діяльності;
розподілу зайнятих за професіями;
освітньою структурою робочої сили за професіями [131].
Для розподілу валового внутрішнього продукту у видах економічної ді-

яльності використовують матрицю міжгалузевих балансів і систему матема-
тичних рівнянь «витрати–випуск». Міжгалузеві баланси й таблиці з викорис-
танням рівнянь «витрати–випуск» широко використовуються у сучасному 
аналізі макроекономічних показників розвитку і є невід’ємною складовою 
процесів розробки Прогнозу соціально-економічного розвитку України [55].

Завдяки міжгалузевим балансам установлюються пропорції розподілу 
робітників і фахівців за видами економічної діяльності. Виходячи з очіку-
ваних обсягів та структури кінцевого продукту, коефіцієнтів прямих або по-
вних витрат праці, визначають загальну чисельність працівників у економіці 
загалом. Чисельність фахівців і робітників для кожного виду економічної ді-
яльності пропонують розраховувати окремо, методом насиченості фахівця-
ми. Перевагою цього методу є багатоваріантність, взаємна узгодженість по-
казників, компактність подання інформації, гнучкість матричного методу, 
що є безумовною перевагою для використання в умовах ринкової економіки 
мінімально необхідної кількості фахівців і робітників для здійснення таких 
розрахунків.
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Другий підхід до визначення потреби у робітниках та фахівцях за про-
фесіями й спеціальностями передбачає розрахунок цієї потреби шляхом під-
сумовуванням працівниками системи Міністерства праці та соціальної по-
літики України відповідних потреб у персоналі, визначених територіальними 
управліннями (відділами) праці й соціального захисту населення, центрами 
зайнятості, починаючи з адміністративного району в містах, сільських райо-
нів і міст, загалом по всіх регіонах держави на основі тісної співпраці з управ-
ліннями (відділами) економіки, освіти, виконавчої влади, роботодавцями, 
представниками найманих працівників та навчальними закладами. 

На наш погляд, така методика не відповідає запитам ринку через громізд-
кість, значну кількість задіяних установ, організацій і співробітників, вагомі 
витрати робочого часу, дублювання функцій і, зрештою, породження системи 
колективної безвідповідальності.

Для прогнозування потреби у персоналі в професійному розрізі у США 
використовують галузево-професійну матрицю. Такі розрахунки виконують 
за допомогою матриці «галузь–професія» розмірністю 201 галузь на 420 про-
фесій, скоригованою за професійно-кваліфікаційною структурою зайнятих у 
всіх галузях американської економіки.

У США прогноз професійно-кваліфікаційної структури робочої сили й 
додаткової потреби у кадрах (із вказівкою необхідного рівня підготовки за 
кожною професією) передбачає чотири блоки:

прогноз динаміки чисельності економічно активного населення з ураху-
ванням демографічного чинника й рівня економічної активності населення за 
128 групами (за віковими, статевими, расовими та національними ознаками);

макроекономічний прогноз економічного зростання із врахуванням чин-
ників, що його визначають, включаючи показники зайнятості й продуктив-
ності праці;

прогноз розвитку виробництва за 200-ма галузями економіки з виокрем-
ленням 20-ти галузей, у яких зайнятість зростає або знижується найбільше;

прогноз професійного складу зайнятих, що співвідноситься з прогнозом 
розподілу зайнятих за великими галузями; розподіл зайнятих за 500-ма про-
фесіями з докладним аналізом перспектив попиту на робочу силу за 30-ма 
професіями з найбільшим абсолютним і відносним зростанням, а також най-
більшим скороченням чисельності зайнятих; загальна додаткова потреба у 
робочій силі з урахуванням економічного зростання та вибуття кадрів; роз-
поділ зайнятих за рівнем освіти. який необхідний для набуття тієї чи іншої 
професії або спеціальності [10]. 

Досвід економічно розвинених країн світу доводить, що найкращих ре-
зультатів від підвищення рівня професійної підготовки робочої сили дося-
гають у сприятливому середовищі економічного зростання, а також там, де 
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рішення щодо підготовки робітників і фахівців приймаються на основі со-
ціального партнерства у тісній співпраці з урядом, роботодавцями і пред-
ставниками найманих працівників починаючи з місцевого та регіонального 
рівнів.

Сьогодні в Україні 22,1 млн зайнятого населення, при цьому якість про-
позицій фахівців на ринку праці не відповідає вимогам роботодавців щодо 
їхньої професійно-освітньої підготовки, а також мобільності й економічної 
активності. Дослідження показують, що якщо ситуація не зміниться, то у 
2015 р. потреби промисловості у кваліфікованих робітниках у більшості регі-
онів України задовольнятимуться лише на 30–37%.

Мета державної політики на ринку праці – сприяння роботодавцю (влас-
никові робочих місць) щодо залучення робочої сили певної якості, створю-
ючи тим самим передумови поєднання факторів виробництва, а людям, які 
шукають роботу, – у підборі робочого місця по можливості відповідно до 
професійно-кваліфікаційних, демографічних та інших характеристик; нада-
вати послуги щодо навчання безробітних (професійна перепідготовка і під-
вищення кваліфікації); вживати заходи для їх утримання (суспільні й інші 
тимчасові роботи), контролю за рівнем безробіття тощо.

Важливим фактором розв’язання кризової ситуації на ринку праці Л. Сер-
геєва вважає його сегментацію (спрямованості зусиль фірми на вузьку специ-
фічну групу споживачів; складне сегментування – орієнтація на кілька груп 
споживачів). За її переконанням, «…сегментація ринку є найбільш критич-
ним елементом у маркетинговій стратегії ПТНЗ, вона є основою розробки 
комплексу маркетингу та виступає як один з головних методів конкурентної 
боротьби» [142].

Авторка також переконана, що розробка прогнозів щодо характеру про-
цесів і тенденцій розвитку ринку праці не розглядається ПТНЗ як самостій-
ний та важливий напрям роботи, тому вони, використовуючи обмежене коло 
наявних статистичних даних, часто звертаються до джерел, які не можуть 
дати надійних результатів. 

Можна погодитися з тим, що як самостійний напрям роботи ПТНЗ про-
гнозування ринку праці не може й не повинно розглядатися незалежно від 
того, якої якості статистичні дані використовують співробітники закладу. 
Справа в тому, що це не входить до функціональних обов’язків керівників 
ПТНЗ, переважна більшість з них не володіє методологією такого прогнозу-
вання навіть на найближчу перспективу, не кажучи про стратегічні підходи 
до прогнозування розвитку регіону.

Чинники розвитку ринку праці у професійному аспекті мають економіч-
ний, демографічний, нормативно-правовий, соціальний, технологічний і гло-
балізаційний характер. Економічні чинники впливають передусім на попит 
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на робочу силу. Це пов’язане із необхідністю задоволення потреб чотирьох 
категорій споживачів – населення, фірм (підприємств), держави (уряду) та 
іноземних споживачів вітчизняної продукції. Сукупні витрати цих спожива-
чів віддзеркалюються на виробництві і, зрештою, формують попит на робочу 
силу. Зауважимо, що економічні чинники також впливають на пропозицію 
робочої сили. Наприклад, зростання мотивації до праці й зміна її характеру 
на більш цікаву і творчу сприяють підвищенню рівня економічної активнос-
ті населення [131], тобто автор виокремлює економічний чинник й далі по 
тексту наводить чинники демографічні , нормативно-правові, соціальні тощо.

Вважаємо, що це трохи спрощене сприйняття економічного чинника роз-
витку ринку праці. Наука економіка – це наука про раціональний розподіл 
та оптимальні напрями використання ресурсів підприємства, регіону, держа-
ви, особистості тощо. Кількість ресурсів обмежена, але можливості щодо їх 
розподілу, перерозподілу та використання необмежені. Отже, до економічних 
чинників розвитку ринку праці належать і демографічні (розподіл людських 
ресурсів), і нормативно-правові (як зазначає авторка, – державне регулюван-
ня, оподаткування, легалізація бізнесу тощо), і соціальні чинники (природні 
ресурси, об’єкти соціальної інфраструктури).

Зарубіжний досвід організації взаємовідносин ринку праці та професій-
ної освіти свідчить про те, що у Європі є чотири основні системи професій-
ного навчання.

1. Ліберальна (Великобританія). Компанії вільно встановлюють обсяги і 
якість початкового та безперервного професійного навчання, держава визна-
чає кваліфікаційні стандарти для випускників. а в людський розвиток інвес-
тують підприємства.

2. Неокооперативна модель (Данія). Початкова професійна освіта нада-
ється навчальними закладами, компаніями і міжфірмовими центрами на-
вчання. У зв’язку із запровадженням нових технологій та швидким старінням 
знань реалізується принцип безперервного навчання, 5% працюючих беруть 
участь у системі професійного навчання. Відбувається співробітництво між 
державою і соціальними партнерами щодо змісту навчання й розробки від-
повідних курсів, фінансування заходів щодо розвитку кваліфікацій зайнятих 
і безробітних громадян. Фінансування здійснюється Фондом сприяння на-
вчанню, який формується з відрахувань роботодавців, професійних спілок та 
урядових субсидій. Навчання здійснюється відповідно до потреб ринку праці 
за рахунок держави.

3. Модель державного втручання (Франція). Держава розробляє систему 
навчання у співпраці із соціальними партнерами. Фірми оподатковуються по-
датком на «учнівство» і збором на потреби альтернативного навчання, який 
йде насамперед на оплату підвищення кваліфікації працівників. Невеликі 
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фірми не організовують навчання власними силами, а платять відповідним 
організаціям, які й пропонують відповідні курси. Система професійної освіти 
персоналу фінансується державою, регіонами і компаніями.

4. Дуальна система професійного навчання (Німеччина) характеризуєть-
ся поєднанням навчання на підприємстві та у професійній школі. Значний 
обсяг професійної самоосвіти (навчання у спеціалізованих школах, народних 
інститутах, відповідно до законів федеральних земель про освіту дорослих, в 
академіях). Основні завдання щодо навчання працівників у системі професій-
ної самоосвіти покладені на підприємства. Навчальні компанії беруть на себе 
витрати з розвитку кваліфікацій слухачів, а держава фінансує супровід ПТУ, 
які пропонують неповну форму навчання [59].

Отже, незалежно від конкретного типу системи у визначенні напрямів 
навчання основну роль відіграють роботодавці. Водночас держава заохочує 
та стимулює підприємства за рахунок системи податків і субсидій. В Україні 
ж основну роль у професійному навчанні відіграє МОН, яке не зацікавлене у 
співпраці з іншими центральними органами виконавчої влади з питань роз-
витку кадрового потенціалу. Зокрема, розв’язання проблеми підготовки ква-
ліфікованої робочої сили стримується не лише обсягами, а й недосконалістю 
самого механізму фінансування ПТО. Основним є бюджетне фінансування, 
а участь роботодавців у підготовці робітничих кадрів (що раніше становила 
60% від загальних інвестицій) майже припинена.

Українська система освіти орієнтована не на ринок праці, а й на ринок 
освітніх послуг у його примітивному розумінні: масштаби та профіль під-
готовки кадрів відповідають запитам населення щодо освітніх послуг без 
урахування вимог ринку праці. Спільними для українських ринку освіти і 
ринку праці є : відсутність аналізу й прогнозу про кількість та кваліфікацію 
необхідних економіці України працівників, відсутність гнучкої системи ви-
значення кваліфікацій, а також досить слабкий зв’язок навчальних закладів з 
потенційними роботодавцями для своїх випускників. Отже, напрями розви-
тку освіти не можуть визначатися всередині самої системи, яка орієнтована на 
самовідтворення, а не на забезпечення потреб економіки.

У 2012 р. мережа ПТНЗ сформована МОН України за таким галузевим 
спрямуванням: промисловість – 36%, сільське господарство – 29%, будів-
ництво – 20%, сфера послуг – 15% [59]. Структура мережі залишається не-
змінною останні 5 років, хоча ринок праці не стоїть на місці, окрім того, у 
державних ПТНЗ є серйозні конкуренти – ПТНЗ недержавної форми власнос-
ті, які значною мірою задовольняють потреби підприємств у кваліфікованих 
робітниках.

Державним підприємствам складно витримувати конкуренцію з багатьох 
причин:
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лише 26% державних ПТНЗ мають базу для підготовки робітничих ка-
дрів з технологічно складних, наукомістких професій, але й вона не викорис-
товується на повну потужність;

критичним є віковий склад керівників ПТНЗ – 51% мають стаж більше 
16-ти років роботи (25% – понад 25 років, 26% – від 16 до 25 років), ще 21% – 
11–15 років (лише у 12% керівників стаж роботи до 5-ти років). Щонайменше 
третина керівників починала працювати ще в умовах планової економіки або 
у 1990-х роках, тобто в абсолютно іншій соціально-економічній ситуації. Та-
кий перекіс призводить до штучного збереження нинішнього стану ПТО та 
неготовності до трансформацій;

35% педагогічного складу державних ПТО мають стаж роботи понад 20 
років, ще 29% працюють 11–20 років. Таким чином, 64% педагогів ПТНЗ є 
носіями застарілих знань, при цьому 36% педагогічного складу – особи пе-
редпенсійного та пенсійного віку;

застаріла матеріально-технічна база та скорочення чисельності учнів по-
силюють неефективність функціонування роботи ПТНЗ. Неможливо досягти 
результатів, коли матеріально-технічна база ПТНЗ, особливо машинобудів-
ного, аграрного, поліграфічного профілів, транспорту, зв’язку на 96–98% фі-
зично та морально застаріла й непридатна для використання у навчальному 
процесі. У майстернях, на полігонах та навчальних господарствах використо-
вується сільськогосподарська й інша техніка, 60% якої відпрацювало понад 
20 років, 36% функціонує майже 20 років, і лише 4% – до 10-ти років. На-
вчальні заклади не мають сучасних підручників та навчальних посібників: за 
останні 5 років видано 16,3% запланованих найменувань;

у регіонах не відпрацьовано ефективні механізми взаємодії між соціаль-
ними партнерами (об’єднаннями роботодавців та профспілками), а також ін-
шими зацікавленими сторонами (галузевими управліннями ОДА, службою 
зайнятості, підприємствами тощо). Керівники 77% ПТНЗ зазначають, що їхні 
навчальні заклади мають договори щодо працевлаштування, однак його га-
рантування надається тільки 37% випускників [55].

З метою розв’язання проблем зайнятості й узгодженості ринку праці в 
Україні на найближчу та віддалену перспективи вважаємо корисним вико-
ристання досвіду російських учених через, певною мірою, подібні проблеми 
щодо сучасного стану попиту та пропозиції робочої сили й освітніх послуг. 
Коровкін А. класифікує проблеми ринку праці у Російській Федерації (РФ) 
таким чином (табл. 3.9).

Характер означених проблем характеризує тенденції розвитку ситуації, 
що склалася на ринку праці РФ. Прогнозування сфери зайнятості на ринку 
праці здійснюється за двома пропонованими методиками: інерційного розви-
тку й факторного прогнозу динаміки основних параметрів. Суть методу інер-
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ційного розвитку полягає у припущені, що в наступні роки не відбудеться 
істотних змін в економіці країни й тим самим збережеться ретроспективна 
тенденція. На відміну від інерційного варіанту факторний прогноз динаміки 
основних параметрів сфери зайнятості й ринку праці дає змогу оцінювати 
його зміни залежно від змін інших важливих параметрів соціально-економіч-
ного розвитку країни. Перспективну оцінку динаміки чисельності зайнятого 
населення в економіці РФ за видами економічної діяльності здійснено на під-
ставі внутрішньо орієнтованого варіанта, розробленого Інститутом народно-
господарського прогнозування Російської академії наук, деякі методологічні 
принципи якої можна застосовувати при розробленні аналогічних прогнозів 
для України [59].

Таблиця 3.9
Проблеми сучасного стану сфери зайнятості 

та ринку праці у Російській Федерації*

Проблеми пропозиції 
робочої сили

Проблеми попиту на 
робочу силу

Проблеми узгодженості 
попиту на робочу силу і 

пропозицій на неї
Зменшення чисельності 
населення працездатно-
го віку нерівномірне на 
території країни

Неоднорідність розпо-
ділу попиту на робочу 
силу за регіонами й сек-
торами економіки

Кількісний дисбаланс за 
регіонами та галузями

Зміни соціально-демо-
графічних характеристик 
робочої сили (старіння 
населення, погіршення 
стану здоров’я, зниження 
здатності до інтенсивної 
праці)

Поточний попит на ро-
бочу силу представлений 
переважно мало прива-
бливими для населення 
вакантними робочими 
місцями

Якісна (структурна) не-
відповідність параметрів 
попиту на робочу силу та 
її пропозиції за видами ді-
яльності у регіональному, 
професійно-кваліфікацій-
ному й інших розрізах

Висока концентрація 
робочої сили на багатьох 
територіях та у сферах 
економічної діяльності

Неефективність вико-
ристання робочої сили 
(диспропорції у струк-
турі зайнятості, втрати 
робочого часу)

Низька координованість 
функціональної системи 
професійної освіти (ПО) та 
динаміки попиту економі-
ки на робочу силу певних 
професій і кваліфікацій

Недостатньо високий 
рівень підготовки спеці-
алістів

Збереження стабільного 
попиту на низько- квалі-
фіковану працю на шкід-
ливих та небезпечних 
виробництвах

Низький рівень продук-
тивності праці в еконо-
міці Росії в більшості її 
секторів
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Продовження табл. 3.9
Хаотична мобільність 
працівників по територіях 
країни, галузях та про-
фесіях

Низька якість робочих 
місць, що створюються 
у малому бізнесі (слабка 
зацікавленість у інвес-
туванні та інноваційній 
діяльності)

Невисокий (при значній 
галузевій, регіональній 
та внутрішньо фірмовій 
диференціації) середній 
рівень оплати праці

х х Поширення нестабільної 
короткотермінової за-
йнятості

х х Збільшення частки на-
селення, зайнятого у 
неформальному секторі 
економіки

* розроблено з використанням [59].

Підбиваючи підсумки підрозділу, констатуємо, що наближення ринку 
праці та ринку освітніх послуг, прогнозування й планування управління їх-
нім розвитком є складним, безперервним, багатофакторним, міжрегіональ-
ним та міжгалузевим процесом. Попри складні фінансово-економічні умови 
функціонування системи ПТО та не відпрацьованість механізмів координу-
вання ринку праці та коригування його коливань найважливішим завданням 
є тісна співпраця цих двох ринків щодо відпрацювання єдиних методологіч-
них підходів в оперативних, тактичних та стратегічних планах підготовки й 
працевлаштування випускників.
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РОЗДІЛ 4

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ 

СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ... 

Найважливішою умовою конкурентоспроможності ПТНЗ є управління 
якістю підготовки кваліфікованих робітників. У теорії і практиці менеджмен-
ту сьогодні найпоширенішим вважаються два підходи щодо якості професій-
ної підготовки фахівців: практичний і процесний. Практичний підхід полягає 
у визначенні якості як ступеня відповідності цілям. Його органічним продо-
вженням є процесний підхід – це якість внутрішніх процесів, що відбувають-
ся в межах підготовки кваліфікованих робітників (педагогічний процес).

На реалізації цих підходів має будуватися як управління системою ПТО в 
цілому, так і управління навчально-виховним процесом у кожному ПТНЗ, не-
залежно від його типу і форми власності, яке необхідно розгортати і фокусу-
вати на якість підготовки кваліфікованих робітників, внести докорінний злам 
у свідомості всіх причетних до цієї справи. При цьому важливо розуміти, що 
такий злам не відбудеться сам по собі, він має стати складовою всього, що 
«роблять керівник і педагоги, їхнім способом мислення, а найважливіше – їх-
нім способом поведінки» [54, с. 121]. Для цього, на думку Ю. Конаржевського, 
треба використати «ефект водоспаду», а саме: «Нове ставлення до якості має 
починатися згори, йти від керівництва школи, і, на кшталт водоспаду, роз-
повсюджуватися в усі шпари педагогічного колективу» [54]. Таким чином, у 
ньому будуть «вимиватися» старі, шкідливі навички і звички, а головне – «ін-
диферентне ставлення вчителів до якості освіти».

Насамперед, необхідно з’ясувати суть поняття «якість», адже традиційне 
його розуміння як «якість знань учнів» нині є досить обмеженим. Сучасна 
система ПТО вимагає інших підходів до показника якості підготовки квалі-
фікованих робітників. Безумовно, треба погодитися з ученим, що тут мають 
місце такі аспекти, як: рівень вихованості особистості, рівень розвитку, рівень 
знань. На розв’язання завдання якості підготовки кваліфікованих робітників 
у ПТНЗ має бути спрямований увесь процес внутрішнього управління як низ-
ки запроектованих впливів на педагогічну систему. Однак такий вплив варто 
обирати з великої кількості варіантів – щоразу єдиний. Прийняття рішення 
вимагає від керівників ПТНЗ аналізу обставин, який, зазвичай, полягає в по-
шуку відповідей на запитання: «з чим маєш справу?» (з’ясування ситуації), 
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«що бажаєш одержати?» (визначення цілі), «чим керуєшся?» (формулювання 
критеріїв), «що заважає?» (виявлення обмежень). Необхідність пошуку від-
повідей на ці запитання й пояснюють складність у визначенні відповіді на 
запитання «чим впливати?» (саме рішення) [54, с. 111]. 

Зміни, що відбуваються у світі праці, та необхідність підвищення якос-
ті підготовки кваліфікованих робітників актуалізовують використання ідей 
маркетингу в системі ПТО. Закономірність цього процесу в умовах станов-
лення «нової економіки» обґрунтована в наукових працях економістів, соціо-
логів і педагогів. Нині одним з основних завдань реалізації соціальної функ-
ції ПТО є забезпечення відтворення людського капіталу як найважливішого 
чинника розвитку економіки країни. Активізація міграційних процесів у кон-
тексті здобуття ПТО зумовлює необхідність орієнтації на потреби випускни-
ків, ринку праці та ринку освітніх послуг, держави з урахуванням витрат на її 
надання і здобуття. Таким чином актуалізовується необхідність використан-
ня економічних методів управління, що є цілком логічним в умовах ринкової 
економіки для всіх галузей, зокрема освітянської.

Однією з систем управління господарською діяльністю є маркетинг, що 
орієнтується на врахування вимог ринку та активний вплив на попит з метою 
розширення збуту товарів [156, с. 436]. Як система управління, маркетинг має 
свої цілі, функції, методи, структури. Його важливим принципом є «комп-
лексний підхід до погодження цілей, ресурсів і можливостей підприємства, 
вироблення шляхів досягнення цілей, що стають реальними лише внаслідок 
розробки програм маркетингу, орієнтованих на максимальне використання 
потенційних можливостей і резервів виробництва» [159, с. 6]. Це зумовлює 
необхідність орієнтувати діяльність керівництва на конкретний ринок і ви-
значених споживачів. 

Розвиток практичного і наукового інтересу до маркетингу у вітчизняній 
ПТО пояснюється, з одного боку, світовою тенденцією до посилення євроін-
теграційних процесів, а з іншого – низкою специфічних чинників, зокрема: 
невідповідністю структури ПТО реальним потребам ринку праці; зростаю-
чою конкуренцією між навчальними закладами; збільшенням питомої ваги 
комерційних структур, які стрімко заповнюють ринок освітніх послуг. З огля-
ду на це, актуалізовується потреба формування теоретичних основ управлін-
ня маркетингом ПТО, розроблення теоретико-методичних засад управління 
розвитком ПТНЗ на засадах маркетингу. 

Маркетинг є одним з економічних інструментів, що дає змогу організа-
ціям і підприємствам адаптуватися до існуючих умов, а тому розроблення і 
впровадження основоположних настанов, структур і принципів управління 
маркетингом системи ПТО, покликаних допомогти керівникам навчальних за-
кладів у розв’язанні проблем підготовки сучасних кваліфікованих робітників 
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шляхом визначення та задоволення потреб споживачів, на часі. Використання 
системного підходу до вивчення маркетингу зумовлює необхідність виокрем-
лення його основних напрямів у системі ПТО. Базуючись на результатах до-
слідження маркетингу на промисловому підприємстві, на наш погляд, слід 
звернути увагу на такі: організація маркетингової діяльності; маркетингове 
планування; проведення маркетингових досліджень; просування послуг до 
споживачів; інформатизація маркетингової діяльності; рекламна діяльність; 
інноваційний процес; взаємодія суб’єктів маркетингової діяльності всередині 
підприємства або організації та за його межами; контроль управління марке-
тингом тощо. 

Водночас зауважимо, що цей перелік основних маркетингових дослі-
джень умовний, він потребує коригування шляхом спостереження та аналізу 
частоти використання в системі управління галуззю ПТО та ПТНЗ. Марке-
тинг активно еволюціонує, відбувається конвергенція економічних понять і 
категорій в педагогічну науку. Розроблення теоретичних основ управління 
маркетингом системи ПТО потребує визначення низки понять, насамперед, 
«управління маркетингом» та «система професійно-технічної освіти».

У підручниках, навчальних посібниках та в монографічних дослідженнях 
поняття «управління маркетингом» учені [17] тлумачать як організований 
процес реалізації опрацьованих планів та інших маркетингових концепцій в 
реальних умовах діяльності підприємства і, водночас, процес прийняття рі-
шень щодо діяльності фірми на ринку. Він включає планування, організацію, 
реалізацію на практиці та контроль за проведенням заходів, розрахованих на 
встановлення, зміцнення і підтримку вигідних обмінів з цільовими спожива-
чами з певною метою (одержання прибутку, зростання обсягів збуту, розши-
рення частки ринку тощо). 

Інтерпретація маркетингових понять та інструментарію в педагогічних 
категоріях у нашому дослідженні буде основною. Саме на ній має будуватися 
управління маркетингом у галузі ПТО. 

Визначення поняття «система професійно-технічної освіти України» на-
ведено в статті 3 Закону України «Про професійно-технічну освіту»: комп-
лекс педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на 
забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в об-
раній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та профе-
сіоналізму, виховання загальної і професійної культури. В Україні ПТО здо-
бувається у ПТНЗ різного типу. За визначенням, наведеним в ст. 4, система 
ПТО складається з ПТНЗ, незалежно від форм власності та підпорядкування, 
що проводять діяльність у галузі ПТО, навчально-методичних, науково-ме-
тодичних, наукових, навчально-виробничих, навчально-комерційних, видав-
ничо-поліграфічних, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих, обчис-
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лювальних та інших підприємств, установ, організацій та органів управління 
ними, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітни-
ків [39, с. 110, 111]. Безумовно, управління такою складною системою в умовах 
ринкової економіки, певної невизначеності у світі праці потребує застосуван-
ня маркетингу задля зменшення помилок під час оцінювання ситуації на рин-
ку праці та ринку освітніх послуг. 

Таким чином, система ПТО є складним об’єктом. Це ієрархічне, полі-
структурне багаторівневе формування, яке можна розглядати з різних сто-
рін і позицій різних наук. Не менш складним об’єктом є управління марке-
тингом – це поліфункціональний, багатоаспектний процес. Дослідження цієї 
проблеми в контексті управління вітчизняною системою ПТО ще тільки роз-
починаються, про що свідчать наукові праці, представлені лише на рівні окре-
мих публікацій у доступній джерельній базі: М. Вачевський [12], Л. Кубська 
[68]. Вивчення проблеми маркетингових досліджень у системі ПТО розгор-
тається в низці статей і тез Ю. Палькевич [105]. Вона досліджує інтеграцію 
ПТО в сучасну ринкову економіку України, вплив ринкових трансформацій 
на конкурентоспроможність ПТНЗ. Предметом дисертаційного досліджен-
ня Н. Проценко є розвиток маркетингової компетентності керівників ПТНЗ 
[120], визначено й охарактеризовано види діяльності та основні завдання мар-
кетингової служби ПТНЗ у статті В. Свистун [138].

Ознайомлення з працями вітчизняних науковців уможливлює висновок, 
що маркетингові дослідження в системі ПТО й досі спрямовуються здебіль-
шого на вивчення ринку освітніх послуг. У даному напрямі проводяться на-
укові розвідки: здійснюється постійний пошук нових способів задоволення 
освітніх потреб, при цьому враховується їх змінюваність, інноваційність; роз-
робляються і впроваджуються освітні програми, які враховують інтереси як 
ПТНЗ, так і регіону. Водночас необхідно зазначити, що проблема управління 
маркетингом системи ПТО у відомих наукових працях розглядається лише 
фрагментарно: структура маркетингової компетентності керівників, сутність 
та основні завдання маркетингової служби, використання економічних мето-
дів управління ПТНЗ.

Управління маркетингом системи ПТО в умовах ринкової економіки має 
враховувати закономірності розвитку ринку праці та освітніх послуг, базува-
тися на комплексному підході до погодження цілей, ресурсів і можливостей 
цієї галузі. Поєднати різні уявлення про управління маркетингом системи 
ПТО можливо на основі системного підходу.

Науковий підхід є своєрідним методологічним компасом, що вказує на-
прям дослідження, вибір засобів пізнання педагогічних об’єктів, явищ і про-
цесів. Він передбачає усвідомлення критичної важливості явищ, які не можна 
описати кількісно [26]. У наукових працях поняття «підхід» використовуєть-
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ся як сукупність ідей, принципів, методів, покладених в основу розв’язання 
проблем. 

Системний підхід базується на теорії систем, що зумовлює походжен-
ня, функціонування і розвиток систем різної природи [155, с. 142]. Універ-
сальність даного підходу уможливлює використання його у дослідженнях 
проблем різних сфер науки і практики. Результати аналізу наукових праць 
свідчать про те, що обґрунтування всіх систем здійснено на основі характе-
ристики їхніх властивостей з дотриманням умов існування. Їх моделі відо-
бражають структурний компонент системи, що досліджується. Опис систем 
здійснюється з використанням формальної та змістової мови, але, з огляду на 
те, що в педагогіці здебільшого використовуються цілісні утворення соціаль-
ного порядку, переважає опис за допомогою змістової мови. 

Системний підхід у вивченні явищ полягає в тому, що будь-який складний 
об’єкт розглядається як відносно самостійна система зі своїми особливостя-
ми функціонування і розвитку [8; 12; 132; 155]. Однією з таких особливостей 
є ієрархічність. На взаємозалежність різних рівнів в ієрархії складних систем 
указує М. Амосов: «Елементом складної системи кожного рівня є системи по-
переднього рівня, в яких вже закладені деякі якості вищої системи (для організ-
му – це клітини, для суспільства – люди)» [1, с. 34]. Автор зазначає, що найбільш 
загальною якістю складних систем «типу живих» є здатність до підтримки сво-
єї цілісності і до протидії руйнівним впливам навколишнього середовища. Од-
нак вона (здатність) не безмежна. Тому необхідна інша якість, складніша у сво-
єму структурному вираженні, а саме – здатність до самовідтворення (в живій 
природі – це мінливість, а в людському суспільстві – ускладнення структури і 
функцій, наслідком чого є феномен творчості та праці). 

Системний підхід у теорії методу розглядається як єдність методологіч-
ної інтеграції і диференціації. У його застосуванні домінуючою тенденцією 
є об’єднання, збирання методологічного комплексу. Виконувані ним функції 
досить різноманітні, найважливішими з яких є: світоглядна (основа світогля-
ду людини); евристична (інструмент наукового відкриття, що дає змогу по-
будувати технологію відкриття нового знання, подати його у найзручнішій 
системній формі; могутнє джерело гіпотез); пояснювальна (розкриває сут-
ність об’єктів і процесів природи та суспільства, ґрунтуючись на системних 
закономірностях; системне пояснення реалізується за індуктивною та дедук-
тивною моделями і спирається на системні уявлення про закономірності); 
прогностична (уможливлює побудову прогнозів розвитку системи кількома 
шляхами: 1) отримання інформації про феномени, які ще не існують, але ви-
никають завдяки просторово-часовому розвитку системи відповідно до теорії 
еволюції систем; 2) використання системних ідей для прогнозування майбут-
ніх систем та їх впливів на навколишнє середовище).
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Моделювання управління маркетингом у ПТНЗ передбачає попереднє 
уточнення поняття «система». Із множини значень і смислових відтінків цьо-
го терміна будемо вирізняти систему як «сукупність взаємозв’язаних елемен-
тів, об’єднаних єдністю мети і загальними цілеспрямованими правилами вза-
ємовідносин» [6, с. 13]. 

У процесі вивчення управління маркетингом ПТО нами враховуються 
всі характерні ознаки соціальної системи, а саме: наявність сукупності еле-
ментів, об’єктивно існуючих зв’язків між елементами системи, притаман-
ність ознак цілісності системи, ієрархічна підпорядкованість її елементів, 
зв’язок системи із зовнішнім середовищем, наявність мети її функціонуван-
ня. Н. Островерхова зазначає, що елемент системи «варто розглядати як міні-
мальний компонент або максимальну межу іі розчленування. Кожен елемент 
системи виступає у сукупності з іншими як такий, що може бути розкладений 
на певні компоненти даної системи. Структуру системи зумовлює сукупність 
і характер зв’язків між елементами, які забезпечують збереження її основних 
властивостей» [103, с. 29]. 

Системний підхід посідає в сучасній науці міцні позиції і постійно ево-
люціонує. Періодизації його еволюції та еволюції системних методів, класи-
фікації систем здійснені в науковій праці О. Малюти [76]. З другої половини 
ХХ ст. системний підхід почав проникати в педагогіку – найскладнішу науку 
з огляду діапазону і специфіки методів, що використовуються в педагогічних 
дослідженнях, розкриваючи їхні нові можливості. В. Лєдньов зазначає, що 
будь-які об’єкти реальності (складні біологічні або соціальні системи) необ-
хідно розглядати з позиції дуальності, тобто у предметному бутті (в статиці), 
абстрагуючись від динамізму, та в динаміці [70]. Вивчення об’єкта (управлі н-
ня маркетингом системи ПТО) в статичному стані дає змогу визначити його 
як сукупність об’єктів, взаємодія яких спричиняє появу нових інтегративних 
якостей, не притаманних окремо взятим компонентам, що утворюють систе-
му. Система активно впливає на свої компоненти, перетворюючи їх відповід-
но до власної природи. Щоб всебічно дослідити систему, насамперед, потріб-
но вивчити її внутрішню будову (встановити компонентний склад, структуру 
та функції), а також сили та чинники, що забезпечують її цілісність і відносну 
самостійність [4, с. 99–101].

Динаміка системи демонструє бінарний прояв: по-перше, її функціону-
вання і діяльність; по-друге – розвиток, тобто процес виникнення, станов-
лення, еволюції, руйнування, перетворення. Для отримання адекватного уяв-
лення про складнодинамічні системи їх варто розглядати у трьох площинах: 
предметній, функціональній та історичній. На думку М. Кагана, саме ці три 
площини мають бути визнані необхідними і достатніми методологічними 
компонентами системного підходу як цілого [47, с. 22–23].
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З метою удосконалення теоретично окреслених компонентів управлін-
ня маркетингом системи ПТО, їх змісту, поданого переліком знань, умінь, 
навичок, особистісних якостей, що забезпечують здатність реалізувати їх у 
практиці управління та забезпечення їх достовірності керівникам ПТНЗ, ме-
тодистам НМЦ ПТО було запропоновано оцінити за 100%-ю шкалою частоту 
використання у своїй діяльності того чи іншого параметру кожного з осно-
вних компонентів, поданих у табл. 4.1 за такими критеріями (рис. 4.1): 

Як свідчать результати спостереження експертів за частотою використан-
ня параметрів окремих компонентів як об’єктів переважного спостереження, 
коефіцієнт використання компонентів управління маркетингом системи ПТО 
визначається як відносна величина фактичної кількості балів до максимально 
можливої за поданими критеріями (Кв.к.УМПТО).

Таблиця 4.1
Результати спостереження та аналізу частоти використання 

керівниками ПТНЗ основних параметрів компонентів управління 
маркетингом системи професійно-технічної освіти

Компоненти Параметри Оцінки (в %)
Аналіз
К в. к. ан-УМПТО = 
0, 62

1.1. Аналіз потреб у робочий силі та визначен-
ня базового ринку (вивчення та аналіз попиту і 
пропозиції робочої сили на ринку праці; аналіз 
наявності працівників та їх потреби у розрізі про-
фесій, видів діяльності й робочих місць тощо);

66,1

1.2. Аналіз сегментації споживачів, вибір цільо-
вих сегментів ринку (досліджуються структура 
існуючих робочих місць, їхні якісні характерис-
тики, тенденції щодо зайнятості цих місць);

58,3

1.3. Аналіз привабливості ринку (перспективи 
зростання попиту в освітніх послугах ПТНЗ, 
рентабельності, нестабільності, ключові чинники 
успіху; аналіз чинників, що визначають попит, 
оцінка змін в тенденції його зростання тощо);

66,2

0% <або≤25% 25% <або≤50% 50% <або≤75% 75% <або≤100% 
бажаний важливий дуже 

важливий 
професійно 
важливий 

Рис. 4.1. Критерії частоти використання параметрів основних компонентів 
управління маркетингом системи професійно-технічної освіти
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Продовження табл. 4.1
1.4. Аналіз конкурентоспроможності ПТНЗ (ана-
ліз цільових аудиторій, аналіз сильних та слаб-
ких сторін навчального процесу, аналіз управ-
ління навчальним процесом та його організації, 
фінансовий аналіз, аналіз можливостей та загроз, 
визначення пріоритетних напрямів тощо);

61,6

1.5. Портфельний аналіз (інструмент, за допо-
могою якого керівництво ПТНЗ виявляє й оцінює 
свою управлінську діяльність з метою вкладення 
засобів у найбільш перспективні її напрями і ско-
рочення/припинення інвестицій (не тільки мате-
ріальних, фінансових) у неефективні проекти);

56,4

Планування
К в. к. пл-УМПТО =
0,69

Короткострокове планування 70,5

Довгострокове планування 68,2

Реалізація
К в. к. реал-УМПТО =
0,53

1.1. Інтенсивний розподіл (передбачає працевла-
штування максимальної кількості  випускників 
на підприємства, організації тощо); 

57,3

1.2. Розподіл на правах винятковості (полягає в 
тому, що ПТНЗ готує працівників виключно для 
конкретних підприємств, організацій); 

43,6

1.3. Селективний розподіл (передбачає укладан-
ня угоди на підготовку працівників з кількома, 
але не з усіма, організаціями/підприємствами, що 
виявляють зацікавленість);

46,0

Контроль
К в. к. конт-УМПТО = 
0,58

Контроль за реалізацією та аналіз можливостей 
збуту (аналіз ефективності маркетингової діяль-
ності; виявлення причин, що зумовлюють  труд-
нощі в процесі набору учнів, підготовки тощо);

63,6

Контроль прибутковості та аналіз маркетингових 
витрат (аналіз витрат на проведення маркетинго-
вих дій; аналіз повних витрат на підготовку робо-
чих кадрів, їх працевлаштування, рекламу тощо)

49,9

Ревізія маркетингу (комплексне, системне, не-
упереджене і регулярне дослідження маркетинго-
вого середовища ПТНЗ, його завдань, стратегій 
та оперативної діяльності з метою виявлення 
проблем, що виникають, та майбутніх можливос-
тей для розроблення рекомендацій щодо вдоско-
налення маркетингової діяльності). 

61,0
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Оцінки експертів, проаналізовані і скорельовані. За одержаними даними 
визначено середньостатистичну величину за поданими вище критеріями, яка 
становить:

К в. к. УМПТО = 61,0
4
42,2

4
58,0.53,069,062,0 ==+++ . 

Це відповідає дуже важливому рівню частоти використання компонентів, 
їх параметрів, забезпечує верифікацію одержаної інформації та уможливлює 
об’єктивні висновки щодо їх педагогічної доцільності в структурі та змісті 
управління маркетингом системи ПТО. Одержані результати свідчать про ви-
сокий ступінь їх достовірності, а також про те, що модель управління марке-
тингом системи ПТО та система оцінних параметрів її основних компонен-
тів розроблено відповідно до зазначених вимог. Однак частота використання 
окремих параметрів компонентів управління маркетингом системи ПТО ке-
рівниками ПТНЗ коливається у межах одного критерію, що відображено на 
рис. 4.2.

Таким чином, у своїй діяльності керівний персонал ПТНЗ використовує 
всі компоненти управління маркетингом системи ПТО, однак здебільшого це 
робиться епізодично в період підготовки і проведення вступної кампанії. 

Однією з проблем управління маркетингом системи ПТО та маркетин-
гової діяльності в ПТНЗ є відсутність цілеспрямованого систематичного на-

Рис. 4.2. Коливання частоти використання окремих параметрів компонентів 
управління маркетингом системи ПТО
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вчання фахівців у галузі маркетингу освітніх послуг у системі вищої, після-
дипломної освіти та підвищення кваліфікації. Підтвердженням цьому є дані, 
отримані дослідниками за результатами опитування (проведено у Свердлов-
ській обл. Російської Федерації, 2006 р.). Маркетингову діяльність у ПТНЗ 
здійснювали кілька категорій персоналу: директор (11%), заступник директо-
ра (64%), методист (17%), маркетолог (5%); маркетологами в ПТНЗ були фа-
хівці із вищою педагогічною або технічною освітою, які пройшли курси під-
вищення кваліфікації, відвідували тематичні семінари (89%) або займалися 
самопідготовкою, але не фахівці в галузі маркетингу. У більшості навчальних 
закладів маркетингові функції виконують педагогічні працівники, найчасті-
ше – це заступники директора [108]. Результати опитування керівників ПТНЗ 
Вінницької, Сумської, Хмельницької, Черкаської областей у 2014 р. свідчать 
про те, що управління маркетингом навчальних закладів здійснюють: 40,1% – 
директори, 81,9% – заступники директорів, 9,1% – інші особи (методисти, 
старші майстри, педагоги та інші). Переважна більшість керівного персоналу 
ПТНЗ (59,1%) вважають, що маркетинг має бути справою (філософією) всього 
колективу, 31,8% – схильні вважати, що маркетингом може займатися група 
педагогів і лише 4,5% вважають, що маркетинг має здійснювати одна особа. 

До основних проблем маркетингової діяльності також відносять: відсут-
ність кадрового забезпечення, дефіцит знань у галузі маркетингу (складність 
у плануванні маркетингової діяльності, недосконалість маркетингового ін-
струментарію в навчальних закладах і проведенні маркетингових досліджень), 
недостатнє фінансування. Роботу з маркетингу в ПТО на регіональному рівні 
ускладнюють: відсутність прогнозів розвитку економіки, недостатність ін-
формації про стан ринку праці, організацію і реалізацію співпраці з потенцій-
ними соціальними партнерами. Науковці наголошують на взаємозалежності 
розвитку системи соціального партнерства від використання технологій стра-
тегічного маркетингу і систематичного здійснення маркетингової діяльності 
[108]. Однак ці процеси недостатньо регулюються на рівні взаємодії системи 
органів управління в регіоні і на рівні управління ПТНЗ. У наукових працях 
також акцентується увага на проблемах, пов’язаних зі змістом маркетингової 
діяльності у сфері ПТО, формуванням зв’язків з громадськістю, рекламною 
діяльністю ПТНЗ тощо. Результати опитування демонструють неспромож-
ність керівного персоналу і педагогічних працівників, які виконують марке-
тингові функції, охоплювати весь спектр маркетингових заходів у зв’язку з 
виникненням об’єктивних (невідпрацьованість маркетингового інструмента-
рію безпосередньо в навчальному закладі, відсутність фахівців у галузі освіт-
нього маркетингу) і суб’єктивних (низький рівень знань і вмінь персоналу в 
сфері маркетингу) чинників. Спираючись на одержані результати досліджен-
ня, вчені дійшли висновку, що система організації маркетингової діяльності 
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в ПТО на регіональному рівні недостатньо розвинута, а отже, «цілеспрямо-
ваний, системний підхід до її здійснення в реальності не досягається. Для 
координації маркетингової діяльності в навчальних закладах необхідні спеці-
алізовані підрозділи на рівні органів управління професійною освітою» [108].

Серед вітчизняних учених існує думка про те, що маркетингові служби 
мають створюватися в ПТНЗ (В. Свистун, Л. Сушенцева), оскільки «розвиток 
і ефективність функціонування ПТНЗ на ринку освітніх послуг неможливі без 
маркетингових технологій, що дають змогу прогнозувати динаміку основних 
показників функціонування ПТНЗ залежно від економічної кон’юнктури» 
[138, с. 19; 157]. Основними завданнями маркетингової служби В. Свистун 
вважає: вивчення попиту і пропозиції на ринках праці й освітніх послуг з ме-
тою виявлення напрямів підготовки фахівців, необхідних підприємствам і 
організаціям; аналіз конкурентів, інших зовнішніх та внутрішніх чинників 
діяльності ПТНЗ, попиту як потреб навчальних закладів у кадрах, як від-
крито заявлених, так і прихованих; вивчення трудової мобільності, сприяння 
працевлаштуванню випускників ПТНЗ, діяльність щодо підвищення їх кон-
курентоспроможності на ринку праці; інформаційно-рекламне забезпечен-
ня професійної підготовки робітничих кадрів відповідних спеціальностей у 
ПТНЗ тощо [138, с. 20–21].

Таким чином, створення маркетингових служб у системі ПТО є нагаль-
ною потребою, що обґрунтовано педагогічною теорією і доведено педаго-
гічною практикою управління ПТНЗ в умовах ринкової економіки. Однак, 
на наш погляд, залишається дискусійним питання, де саме створювати такі 
служби – безпосередньо в ПТНЗ, при регіональних органах управління ПТО, 
чи за локальним (територіальним) принципом – місцем територіальної зо-
середженості навчальних закладів, адже вони повинні мати економічне, фі-
нансове, ресурсне, інформаційне й кадрове забезпечення і не стати черговим 
контролюючим органом. 

Отже, результати здійсненого дослідження вказують на необхідність 
створення моделі управління маркетингом системи ПТО. Головна її мета – 
надати ефективності сучасній ПТО. Під ефективністю будемо розуміти мак-
симальний попит ринку праці, бізнесу на висококваліфікованих робітників. 

Така модель розглядається нами як об’єкт високого рівня складності, а 
тому має розроблятися на принципово нових засадах, а саме – методології 
інваріантного моделювання. Інваріантне моделювання є «системною ме-
тодологією третього покоління», що базується на теорії гіперкомплексних 
динамічних систем, розробленій на початку 90-х років вітчизняним ученим 
філософом О. Малютою. Дефініція «інваріантне моделювання» виникла в ре-
зультаті виявлення основних її положень із системних інваріант, необхідних 
для опису об’єктів довільної фізичної форми. Інваріантне моделювання  як 
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системна методологія містить базові закони єдності, що розповсюджуються 
на об’єкти, явища і процеси, незалежно від їх якісного різновиду. На мето-
дологічному рівні тлумачення інваріантного моделювання розглядається як:

метатеоретичний системологічний інструмент, який дає змогу розробля-
ти, аналізувати системні моделі складних об’єктів, прогнозувати їх поведін-
ку, давати системне уявлення про ці моделі;

засіб випереджувального моделювання ситуацій або перспективного мо-
делювання об’єкта в сучасних умовах швидких змін у всіх сферах людської 
діяльності, у тому числі ПТО (модель будується на основі прогнозування 
тенденцій розвитку, тобто передбачається багатоваріантний «сценарій-про-
гноз»). 

Інваріантне моделювання призначене для побудови та аналізу систем-
них моделей складних різноякісних об’єктів, до яких відноситься управління 
маркетингом системи ПТО. В основу розробки інваріантного моделювання 
як системного методу покладено принцип системності, що визначає зміст 
будь-якого системного підходу. Сутність принципу системності в теорії гі-
перкомплексних динамічних систем визначається як S-принцип: будь-який 
об’єкт, процес та явище розглядається як система. Під гіперкомплексними 
динамічними системами О. Малюта розуміє сукупність системних інваріант, 
що в символічній формі має вигляд, відображений формулою 1.

ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ (інваріантне моделювання) 

S = σ  
�

=0…5 = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 
система існує тільки тоді, коли реалізовані (1)
всі 5 рівнів 

S1 � S2 � S3 � S4 � S5 
Рівні розташовуються від основи до вершини піраміди в такій послідовності: 
елементи → зв’язки → структури → цілісність → ієрархічність

Універсальні характеристики гіперкомплексних динамічних систем:
S – позначення системи,
S1 – гіперкомплексність (наявність у складних системах різнорідних еле-

ментів з урахуванням їхніх властивостей);
S2 – динамічність (здатність елементів гіперкомплексних динамічних сис-

тем до взаємодії, а також реалізація міжсистемної взаємодії);
S3 – структурність (механізм та послідовність реалізації взаємозв’язків);
S4 – цілісність (властивість, що притаманна сукупності внутрішньострук-

турованих елементів у цілому, але не кожному окремому елементу, що її скла-
дають); 

S5 – ієрархічність (наявність сукупності внутрішньосистемних рівнів, та 
їх властивостей, закономірностей утворення та існування).
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Згідно з умовами теорії гіперкомплексних динамічних систем, усі понят-
тя й символіка, що в ній використовується, мають метатеоретичний характер, 
і тому знак суми позначає «сукупність». Варто зазначити, що метод інваріант-
ного моделювання, поєднуючи в собі більшість з названих переваг відомих 
методів, залишає широке поле для прояву авторської індивідуальності. Його 
застосування передбачає встановлення певної межі для творчості, описання 
будь-якої системи з позицій певного набору головних характеристик, без за-
значення яких не може функціонувати жодна система. Набір характеристик 
О. Малюта розглядає як інваріант, тобто властивість або набір властивостей, 
без визначення яких система як самостійний об’єкт існувати не може в прин-
ципі. Під «системною інваріантою» він розуміє таку універсальну системну 
характеристику, що обов’язково має бути в будь-якому об’єкті, процесі або 
явищі, що розглядаються як система, незалежно від якісного різновиду. Кон-
кретні значення цих інваріант для різних систем можуть бути різними, в чому 
і проявляється їх індивідуальність. 

Поняття «ієрархічність» введено в інваріантне моделювання як характе-
ристика вкладеності (вложенность – рос.). Вкладеність утворюється тоді, коли 
є цілісність, і вказує на завершеність у побудові системи, яка може існувати в 
стані стаціонарності (динамічній або статичній) [76].

Використання зазначених вище універсальних характеристик гіперкомп-
лексних динамічних систем дає змогу зробити абстрактний опис об’єкта та 
отримати модель управління маркетингом системи ПТО, зображену на рис. 
4.2. У розробленні зазначеної моделі ми виходили з того, що будь-який об’єкт 
має нескінченну множину (∞) складових. Аналіз компонентів досліджувано-
го об’єкта, оцінка експертів уможливили синтез тих з них, які в моделі пред-
ставлені як елементи першого рівня ієрархії, – S1. Ці елементи мають бути 
впроваджені в управлінську діяльність ПТНЗ у першу чергу на початку фор-
мувального експерименту, оскільки «кожна наступна системна інваріанта ре-
алізується тоді і тільки тоді, коли повністю реалізовані всі попередні» [76]. 
Наступною системною інваріантою (S2) є поява взаємодії між елементами, що 
виражається в умінні комплексно застосовувати всі елементи (довгострокове 
планування, аналіз потреб та визначення базового ринку, аналіз сегментації, 
аналіз привабливості ринку, аналіз конкурентоспроможності ПТНЗ, порт-
фельний аналіз, короткострокове та довгострокове планування, інтенсивний 
розподіл, розподіл на правах винятковості, селективний розподіл, контроль 
за реалізацією та аналіз можливостей збуту, контроль прибутковості та аналіз 
маркетингових витрат, ревізія маркетингу) компонентів моделі управління 
маркетингом системи ПТО: аналіз, планування, реалізація, контроль. Таким 
чином, формується стійка структура управління маркетингом системи ПТО, 
що свідчить про перехід до системної інваріанти S3. Взаємодія всіх компонен-



Теоретичні основи управління маркетингом системи професійно-технічної освіти в умовах ... 

139

тів у структурі управління маркетингом системи ПТО вказує на цілісність 
об’єкта – S4 та стаціонарність (постійний, незмінний) системи. Окреслені чо-
тири рівні утворюють рівнозначну піраміду (рис. 2), за якою здійснюється 
оцінювання рівня складності (якості, що з’являються внаслідок взаємодії еле-
ментів) системи:

S1 – 20 % (0, 2) – різнорідні елементи, кожний з яких існує окремо (елемен-
тарний рівень);

S2 – 40 % (0,4) – поява взаємодії між елементами (інструментальний рі-
вень);

S3 – 60 % (0, 6) – утворення стійкої структури (нормативний рівень);
S4 – 80 % (0,8) – отримання цілісності (професійний рівень); 
S5 – 100 (1,0) – досягнення ієрархічності [76].
У такому незмінному стані система не може довго функціонувати, оскіль-

ки вона піддається впливу зовнішніх і внутрішніх чинників, а тому перед 
керівним персоналом виникає необхідність приймати рішення адекватні 
ситуації – розв’язувати «завдання адекватності». Розв’язання цих завдань 
(піднятися вище вершини піраміди, яка представляє модель управління мар-
кетингом ПТО, зображену на рис. 2) можливе за рахунок внутрішніх мож-
ливостей системи (удосконалення структурних компонентів – аналіз, плану-
вання, реалізація, контроль) чи збільшення базису (основи піраміди), тобто 
входження на ієрархічний рівень S5 (за межі існуючої системи). Це означає, що 
керівнику ПТНЗ необхідно, наприклад, створити окремий підрозділ у ПТНЗ 
з управління маркетингом, який буде функціонувати на професійній основі. 

Розроблена нами модель управління маркетингом системи ПТО, відобра-
жає цілісність цього процесу (рис. 2). Крім того, в ній закладені передумови 
оцінювання рівнів її розвитку. Таким чином, використання методу інваріант-
ного моделювання уможливило розв’язання поставленого завдання – визна-
чено сутність, зміст, структуру та розвиток управління маркетингом системи 
ПТО.

З огляду на зазначене, робимо висновок: сутність педагогічного феноме-
ну «управління маркетингом системи професійно-технічної освіти» полягає 
в особливості компонентного складу, що відображає його статичну характе-
ристику, як системи із природними еволюційно зумовленими зв’язками, що 
мають синергетичний, інтегративний характер. Використання в різних типах 
ПТНЗ, інших структурних підрозділах даної освітньої галузі наповнюють 
його аспектами, характерними для конкретного регіону, педагогічного колек-
тиву, контингенту учнів, надаючи динамічності та діалектичного розвитку.

Розроблена нами модель управління маркетингом системи ПТО умож-
ливлює вивчення структури й змісту всіх її компонентів та зв’язків між ними. 
Своє дослідження розпочнемо з компонента «аналіз». Вивчення родового по-
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няття «аналіз» показало, що є кілька підходів до визначення його суті. У слов-
никовій та в науковій літературі (теорія методу) аналіз розглядають як метод 
наукового дослідження і метод наукового пізнання. У науковій педагогічній 
літературі семантичний діапазон цього поняття значно розширюється і ви-
значається як метод наукового дослідження та низка логічних прийомів, що 
ототожнюється з педагогічним аналізом. Поняття «педагогічний аналіз» ево-
люціонує й сьогодні його розглядають як функцію управління, одну із форм 
діалектичного розпізнавання специфічного аспекту дійсності, науковий ме-
тод, основу для наукового підходу до управління навчальним закладом, логі-
ко-мислинєвий акт, комплекс процедур. Однак при такій розбіжності у визна-
ченні аналізу й педагогічного аналізу вчені дотримуються єдиних поглядів 
щодо включення в його алгоритм синтезу, тобто взаємодії таких прийомів, як 
аналіз і синтез у вивченні об’єкта, явища, процесу тощо. Спільною ознакою 
цих видів аналізу дослідники називають його взаємозв’язок з інформацією, 
що дає «продукт» для аналізу, і є «хлібом управління». 

Результати вивчення наукової літератури свідчать про те, що понят-
тя «аналіз» у маркетингу наповнено дещо іншим смислом, ніж у педагогі-
ці. З огляду на формулу (рис. 4.3), що вживається науковцями, під поняттям 
«аналіз» розуміють насамперед стратегічний маркетинг. «Стратегічний мар-
кетинг – це АНАЛІЗ, логічним продовженням якого є ДІЯ – операційний 
маркетинг», – наголошує С. Гаркавенко [17, с. 32]. Стратегічний маркетинг 
передбачає постійний аналіз потреб, сегментацію та розроблення концепції 
конкурентоспроможних товарів, вибір ринків та стратегії розвитку фірми.

Аналіз визнається початковим етапом в управлінні маркетингом і має 
розглядатися комплексно за схемою унаочненою нами на рис. 4.4.

У науковій літературі аналіз розглядається як метод і функція управ-
ління. В управлінні маркетингом системи ПТО аналіз треба розглядати як 
функцію управління, що реалізується шляхом виконання низки аналітичних 
дій (операцій): аналіз потреб та визначення базового ринку, аналіз сегмен-
тації, аналіз привабливості, аналіз конкурентоспроможності ПТНЗ (або га-
лузі ПТО), портфельний аналіз. Кожна дія має свій зміст, що визначається 
об’єктом аналізу. У числі об’єктів можуть бути: організації, території, окремі 

Аналіз
(стратегічний 

маркетинг)

Дії
(операційний 

маркетинг)

Маркетинг 

Рис. 4.3. Формула маркетингу
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особи, товари, ідеї, тобто, будь-який об’єкт, предмет, процес, що пропонуєть-
ся на ринку для обміну на певну кількість будь-яких благ, які користуються 
попитом. Управління маркетингом системи ПТО є частиною управління як 
галуззю взагалі, так і кожним окремим навчальним закладом в умовах рин-
кової економіки. Безумовно, управління такою складною системою в умовах 
ринкової економіки та деякої невизначеності в світі праці потребує застосу-
вання маркетингу задля зменшення помилок під час оцінювання ситуації на 
ринку праці. 

Однак маркетингові дослідження в системі ПТО не будуть повними, 
якщо не володіти інформацією про стан продуктивних сил (засоби виробни-
цтва і кадровий потенціал) та стратегію розвитку тієї галузі економіки, для 
якої здійснюється підготовка кваліфікованих робітників. З цього виходить, 
що управління маркетингом ПТО має будуватися на основі своєрідної тріади: 
техніко-технологічна модернізація певної галузі економіки → кадрова модер-
нізація → модернізація управління. За висновками науковців, «всі три види 
модернізації мають будуватися, в свою чергу, на взаємозв’язаній інноваційній 
політиці й рішеннях» [5, 89]. При цьому необхідно досліджувати бізнес-про-
цеси як всередині окремих складових галузі, так і діючу в них систему підго-
товки кадрів. Отже, необхідно мати уявлення про сутність й основні напрями 
модернізації бізнесу в даній галузі, наприклад, сфери послуг та її специфічні 
напрями. 

Водночас результати вивчення наукової літератури (Л. Васильєв, В. Бабу-
рін, О. Барановський, С. Звєрєв, А. Лялюк, В. Полуянов, З. Рябова та ін.) з да-
ної проблеми свідчать про те, що маркетингові дослідження в системі освіти 
пов’язують із якістю освіти, конкурентоспроможністю навчального закладу, 
людським капіталом. У зв’язку з цим коло об’єктів і процесів, що потребують 
аналізу, виявляється достатньо широким. 

Аналіз як компонент управління системою маркетингу ПТО 
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Рис. 4.4. Структура компонента «аналіз» моделі управління маркетингом 
системи ПТО
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У контексті досліджуваної проблеми система ПТО та її структур-
ні підрозділи, що нині функціонують в умовах ринку, мають розв’язувати 
стрижневе завдання – забезпечувати трансформацію власних можливостей 
відповідно до попиту споживачів освітніх послуг. У зв’язку з цим виникає 
необхідність вивчення цих попитів, мотивації споживачів, власних можли-
востей та шляхів їх подальшого розвитку. Досить часто керівники приді-
ляють недостатньо уваги вивченню можливостей педагогічного колективу 
ПТНЗ, а також кожного окремого працівника. Є стереотип, що для успішного 
розвитку навчального закладу важливими є обсяг фінансування та постійне 
оновлення матеріально-технічної бази. Безперечно, це істотні чинники, але 
людський капітал – найголовніше. Уміння керівника максимально задіяти 
наявний потенціал педагогів у розв’язанні проблем підвищення якості під-
готовки кваліфікованих робітників є запорукою досягнення успіху. Для цього 
необхідно вивчити (проаналізувати) стан розвитку педагогічної майстерності 
педагогів, дослідити рівень сформованості в них інформаційно-аналітичної 
компетентності (її високий рівень гарантує реалізацію принципів відбору й 
структурування змісту навчального матеріалу при підготовці до уроку, напо-
внення його цікавими фактами, прикладами; запровадження дослідницької, 
управлінської, контрольно-аналітичної  функцій в організацію навчально-ви-
ховного процесу) тощо.

Одним із найважливіших завдань є аналіз факторів ризику інноваційного 
реформування сфери ПТО, тобто необхідно здійснювати пошук ефективного 
механізму інтеграції двох процесів – розвитку освітніх технологій, обґрунту-
вання їхньої інноваційної основи та модернізації цих технологій на основі но-
вої парадигми розвитку – компетентнісної, націленої на відповідність якості 
кваліфікованого робітника вимогам ринку праці та умовам сучасного бізнесу. 

Управління маркетингом ПТО забезпечує модернізацію всіх складових 
ринкового механізму, взаємодію всіх суб’єктів ринкових відносин у сфері 
формування і використання такого специфічного товару, як робоча сила, а 
також відповідного комплексу послуг освітнього характеру. Ефективний про-
цес підготовки висококваліфікованих кадрів має починатися з моделювання 
самого товару (робоча сила), динаміки попиту на нього з боку роботодавців. 
У цю модель треба включати всі необхідні ринку праці та бізнесу характерис-
тики майбутнього спеціаліста, з метою його швидкої адаптації до реальних 
умов виробничо-економічної діяльності. Також необхідна й оптимальна мо-
дель бізнес-процесів з урахуванням їх інноваційного розвитку. Взаємозв’язок, 
взаємодія ринкового попиту й пропозицій на ринку праці має знайти своє 
відображення в модернізації освітніх технологій, що використовуються в 
ПТНЗ, і в кінцевому результаті в оптимальній моделі сучасного кваліфікова-
ного робітника. 
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Отже, такий компонент моделі управління маркетингом системи ПТО 
тісно пов’язаний з аналізом. Цей взаємозв’язок має комплексний характер. 
Адже суб’єктами навчального процесу є як учень, так і викладач, тобто ви-
робник (педагог) і споживач (учень) конкретної освітньої послуги (товару). 
Тому необхідно передбачати (планувати) не ринкові характеристики товару 
(освітніх послуг), а знаходження точок збалансованого попиту й пропозицій, 
пов’язаних з його реалізацією і, обов’язково, наголошують В. Бабурін і О. Век-
шинський, модернізацію суб’єктів ринкових відносин (педагога і учня), мо-
дернізацію взаємовідносин (системи і принципів взаємодії) [5]. 

Отже, зміни якісних характеристик особистості учнів та особистості пе-
дагогів мають враховуватися при виборі сучасних освітніх технологій. Тільки 
за таких умов інноваційні освітні технології зможуть стати рушійною силою, 
здатною сформувати позитивний імідж ПТНЗ і підняти престиж ПТО, підви-
щити якість фахової підготовки кваліфікованого робітника, а отже, й попит 
на нього на ринку праці. Особливої значущості набувають освітні техноло-
гії, спрямовані на розвиток особистості того, хто навчається – майбутнього 
кваліфікованого робітника та мобільності навчального процесу. Учені й педа-
гоги-практики пропонують використовувати інтернет-технології, матеріали 
електронних носіїв навчальної програми, використання сертифікованих на-
вчальних курсів тощо. Поширення таких технологій спостерігається сьогодні 
в ПТНЗ усіх регіонів України.

Реалізація інноваційної політики в системі ПТО, її ефективність полягає 
в максимальній інтеграції в єдиний освітній процес науки, освіти і бізнесу. З 
нашої точки зору, на часі подумати про створення лабораторій на базі облас-
них науково (навчально)-методичних центрів ПТО із залученням до співпра-
ці науковців на договірній основі, подальший розвиток науково-експеримен-
тальної роботи на базі окремих ПТНЗ. 

Водночас планування в контексті управління маркетингом системи ПТО 
має враховувати ту інноваційну парадигму, що надходить від замовника на 
робочу силу (кваліфікованого робітника), тобто від моделі попиту на неї від 
виробника і бізнесу. Ця модель повинна мати форму тих бізнес-інновацій, з 
якими може зустрітися кваліфікований робітник при використанні свого по-
тенціалу, кваліфікації безпосередньо на виробництві. Отже, форма і зміст 
сучасної освітньої послуги мають постійно модернізуватися відповідно до 
потреб саме інноваційного бізнесу, що вимагає «створення інноваційно-на-
вчального середовища, що сприяє сполученню навчально-пізнавальної, на-
вчально-дослідної, ідеолого-виховної та практико-створювальної взаємодії, 
яке забезпечить формування нового, інноваційно-орієнтованого кваліфікова-
ного робітника, вихованого на позиціях усвідомленої участі в модернізації 
економіки на основі її інноваційного реформування» [5, с. 91].
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Такий підхід відповідає коеволюційній парадигмі самомодернізації. Він 
спрямований на розширення свідомості майбутнього кваліфікованого ро-
бітника в світлі нових знань про виробничі технології, засоби розв’язання 
практичних завдань. Модернізація навчально-виховного процесу, впрова-
дження інноваційних освітніх технологій мають забезпечувати особистісне 
зростання кожного педагога, кожного учня з метою максимальної реалізації 
закладеного в них природою потенціалу. Професійна освіта має створювати 
умови для формування вільної, суспільно корисної особистості, здатної ро-
зуміти інших, діяти в команді. Кожний урок у ПТНЗ з будь-якої навчальної 
дисципліни повинен формувати високий рівень мислення, спілкування, тоб-
то сучасний кваліфікований робітник – це практично діюча особа, здатна до 
ефективної взаємодії на користь собі і суспільству. 

Реалізація моделі управління маркетингом системи ПТО має базуватися 
на досягненнях філософії взаємодії, витоки якої походять з глобальної коево-
люційної парадигми [26]. Підготовку конкурентоспроможного (інноваційно 
орієнтованого) кваліфікованого робітника покликана забезпечити новітня 
практика навчально-розвивальної взаємодії (реалізація вимог єдності всіх 
сторін освітнього процесу), перехід до формування якої необхідно планувати 
вже сьогодні. 

Впровадження моделі управління маркетингом системи ПТО в ринково-
му середовищі дасть змогу оцінити ефективність обраних стратегій, а також 
баланс їх стабільності й мінливості. На сьогодні найбільш відомими є такі 
моделі конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг:

модель «п’яти факторів» (США) характеризується: сильним адміністра-
тивним керівництвом з акцентом на професійні навички в галузі освіти; пси-
хологічною сумісністю й комфортним кліматом внутрішнього середовища 
навчального закладу; акцентом на базові академічні навички; очікуванням 
і стимулюванням високих результатів з боку викладачів; системним контр-
олем за рівнем знань;

модель «ЮНЕСКО» для підвищення конкурентоспроможності орієнтує 
на чітко визначені цілі; позитивне керівництво; стабільність педагогічного 
колективу; скоординований навчальний план; залучення батьків у навчаль-
ний процес; раціональне використання вільного часу;

модель з акцентом на загальні цілі має ядро з узгоджених маркетингових 
цілей, зокрема: керівництво навчанням, загальні цінності, ясність визначених 
цілей; сприятливий клімат для навчання; залучення й відповідальність учнів, 
соціально-культурні умови для навчання, визнання та стимули, підтримка 
батьків і соціуму; постійний моніторинг навчального процесу, високі вимоги, 
колегіальність у навчанні; визначення ефективності навчального процесу че-
рез оцінювання й виконання навчальних програм;



Теоретичні основи управління маркетингом системи професійно-технічної освіти в умовах ... 

146

модель ефективного навчального процесу поєднує такі чинники, як: ха-
рактеристика і поведінка викладачів; характеристика й поведінка адміністра-
ції; склад учнів; внутрішній клімат у навчальному закладі; процес оцінюван-
ня учнів; навчальні матеріали.

Таким чином, можна узагальнити спільні ключові пункти цих моделей у 
програмі підвищення конкурентоспроможності ПТНЗ: конкурентоспромож-
ний, вмотивований до одержання професії учень; конкурентоспроможний на-
вчальний процес; конкурентоспроможний педагогічний колектив; конкурен-
тоспроможний імідж навчального закладу; конкурентоспроможні навчальні 
програми учнів; конкурентоспроможна система управління навчальним за-
кладом.

Перспективними напрямами для подальшого дослідження, на наш по-
гляд, є всі компоненти моделі управління маркетингом системи ПТО, їх суть, 
структура й наповнення змістом, уточнення понятійного апарату, виявлення 
закономірностей для даної галузі освіти, обґрунтування організаційно-педа-
гогічних умов застосування в управлінській діяльності тощо.
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РОЗДІЛ 5 

ДИНAМІКA ТA ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІAЛЬНОГО ПAРТНЕРСТВA 

ЯК ЧИННИКИ УПРAВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВAХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

ДИНAМІКA ТA ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІAЛЬНОГО ПAРТНЕРСТВA ЯК ЧИННИКИ УПРAВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ...

У процесі упрaвління розвитком ПТО в умовaх ринкової економіки 
вaжливого знaчення нaбувaє стaновлення відповідних соціaльних інститутів, 
які позитивно впливaли б нa динaміку вітчизняної системи освіти, подолaння 
кризових реaлій суспільного розвитку тa стaновлення економічної системи.

Інститут соціaльного пaртнерствa з його інтегрaційними стимулaми тa 
мехaнізмaми визнaно у розвинутих крaїнaх світу як чинник узгодження су-
перечливих економічних тa оргaнізaційних інтересів, стaбілізaції взaємодії 
різних суб’єктів суспільних структур.

Необхідність теоретичного осмислення існуючих трaнсформaційних 
процесів у ПТО переконує у нaгaльності обґрунтувaння нових підходів до 
реформувaння системи зв’язків між елементaми системи ПТО.

Проблемa соціaльної взaємодії суспільствa, його інститутів тa ін-
ших суб’єктів булa aктуaльною зaвжди. Aле зaгострення цієї пробле-
ми відбувaється, як прaвило, нa етaпі соціaльно-економічних, політич-
них реформ і кризових змін у соціaльній системі. Питaння соціaльного 
пaртнерствa нaбувaє в Укрaїні дедалі більшої aктуaльності у зв’язку з гли-
бокими соціaльними ризикaми, необхідністю динaмічно діяти й ефективно 
вирішувaти гострі соціaльно-економічні проблеми, регулювaти міжнaродні 
відносини. Досвід провідних розвинених крaїн, де домінують принципи рин-
кової економіки, переконує, що в сучaсних умовaх проблемa зaбезпечення 
«соціaльної злaгоди» нaбулa першочергового знaчення, a її вирішення немож-
ливе без ефективного тa всебічного зaхисту інтересів усіх учaсників трудових 
відносин. Створити систему узгоджених соціaльних відносин можливо лише 
нa основі соціaльного пaртнерствa, оргaнізaції соціaльного діaлогу.

Нa сьогодні для Укрaїни, якa перебувaє в пошукaх виходу із соціaльно-
економічної кризи, стрaтегічного знaчення нaбувaє розвиток інституту 
соціaльного пaртнерствa, що дасть змогу зaбезпечити взaємовигідне співро-
бітництво суб’єктів ПТО з оргaнaми держaвної влaди, роботодaвцями тa ін-
шими інституціями.

Системa професійної освіти в Укрaїні в остaнні роки проходить склaдну 
aдaптaцію до вимог ринкової економіки. Спостерігaється відстaвaння у під-
готовці кaдрів, здaтних сприймaти тa ефективно використовувaти можли-
вості сучaсного виробництвa, розвивaти міжгaлузеві зв’язки. Незвaжaючи 
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нa випереджувaльність зaгaльнотеоретичних досліджень соціaльного 
пaртнерствa, ще не вдaлося створити цілісної, зaгaльновизнaної теорії 
упрaвління розвитком ПТО нa зaсaдaх соціaльного пaртнерствa відповідно 
до вимог ринкової економіки. 

Довготривaлим було зaгaльнонaукове визнaння терміну «соціaльне 
пaртнерство в освіті», як і сaмa діяльність, хочa мaло хто сумнівaється, 
що освітa є однією з нaйбільш знaчущих цінностей в суспільстві. Про-
те aксіомaтичними є твердження про неоднорідність суспільствa, a отже, 
незaвжди пaртнерські відносини можливі між освітою і різними секторaми 
суспільствa. Сaме тому нaм довелося спирaтися здебільшого нa роботи вче-
них, які досліджувaли зaгaльні фундaментaльні проблеми професійної освіти 
й суміжні по відношенню до теми соціaльного пaртнерствa [21, 24, 36, 158, 62, 
71, 87, 90, 94, 106, 137, 141, 142, 151, 160, 164, 172].

Нaукове дослідження основ соціaльного пaртнерствa тa соціaльного 
діaлогу остaннім чaсом дуже популярне. Появa знaчної кількості робіт свід-
чить про потребу в системaтизовaних знaннях з дaної проблеми. Вітчизня-
ними нaуковцями ще не вироблено зaгaльного підходу до розуміння суті 
соціaльного пaртнерствa, клaсифікaції і генезису його моделей, структу-
ри тa функцій. Тaкий підхід можнa виробити тільки нa основі обговорення 
фaхівцями різних вaріaнтів системних уявлень про суть соціaльного діaлогу 
тa соціaльного пaртнерствa.

Соціaльне пaртнерство є зaкономірною реaкцією нa суперечливі тенден-
ції суспільного життя, нa появу нових динaмічних вимог, що стоять перед 
професійною освітою. 

Заоргaнізовaність діяльності держaвних ПТНЗ через недосконaлість 
чинного зaконодaвствa і нормaтивних документів (у тому числі з питaнь 
упрaвління), несприятливі для оперaтивного реaгувaння нa попит ринку прaці 
умови ліцензувaння зa кожною професією, недостaтня сaмостійність, труд-
нощі з фінaнсувaнням стaли вaгомою причиною зниження їхнього іміджу 
тa нaрікaнь з боку роботодaвців. Тому сьогодні необхідно допомогти ПТНЗ 
повніше врaховувaти потреби роботодaвців, швидше реaгувaти нa зміни нa 
ринку прaці і зaйняти провідну роль у підготовці квaліфіковaних робітничих 
кaдрів [152].

Соціaльне пaртнерство є ефективним інструментом розвитку європей-
ської спільноти і держaвної політики у зaгaльносвітовій прaктиці. Вже нa 
почaтку 1990-х років значна частина європейських крaїн користувaлaся цим 
інструментом. Стaном нa 2008 р. усі крaїни ЄС використовують соціaльне 
пaртнерство як гaрaнтію прогресивного соціaльно-економічного розвитку 
суспільствa. І, хочa соціaльне пaртнерство в різних крaїнaх мaє свої осо-
бливості, більшість експертів одностaйні в тому, що сaме воно зaбезпечило 



Динaмікa тa тенденції соціaльного пaртнерствa як чинники упрaвління розвитком професійно-технічної ...

149

розвиток крaїн Європи, конкурентоспроможність економіки, високий рівень 
добробуту нaселення. Нaм, безумовно, треба пильно вивчaти російський, 
європейський і світовий досвід соціaльного пaртнерствa, однaк при цьому 
виходити з того, що жоднa крaїнa не може дaти приклaд, який міг би бути 
мехaнічно перенесеним в незмінному вигляді нa укрaїнську реaльність.

Нaуковий aнaліз структур тa моделей соціaльного пaртнерствa в осві-
ті крaїн ЄС переконує у неможливості прямого зaстосувaння тих чи інших 
зрaзків іноземного досвіду соціaльного пaртнерствa у вітчизняній ПТО.

Концепцією розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в 
Укрaїні, зaтвердженою МОН України тa Aкaдемією педaгогічних нaук 
від 5 липня 2004 р., передбaчено удосконaлення упрaвління системою 
ПТО шляхом децентрaлізaції (перерозподілом функцій і повновaжень між 
центрaльними й місцевими оргaнaми виконaвчої влaди нa основі взaємодії із 
соціaльними пaртнерaми).

Зa результaтaми aнaлізу бaгaтьох інформaтивних джерел з’ясовaно, що 
бaлaнсу між попитом і пропозицією нa квaліфіковaні робітничі кaдри нa рин-
ку прaці не досягнуто. Спостерігaється, з одного боку дефіцит робітничих 
кaдрів зa рядом професій, з іншого – їх перенaсичення зa іншими професіями, 
що зумовлює необхідність визнaчення політики ПТО в умовaх ринкових від-
носин, що булa б зорієнтовaнa нa зaдоволення потреб особистості в ПТО тa 
зaбезпечення ринку прaці квaліфіковaними робітничими кaдрaми [57].

Відповідно до Держaвної цільової прогрaми розвитку ПТО нa 2011–2015 
рр., її модернізaція спрямовується нa створення умов для інновaційного 
розвитку професійного нaвчaння різних кaтегорій нaселення, зокремa 
у професійних нaвчaльних зaклaдaх різних типів, форм влaсності тa 
підпорядкувaння, нa виробництві тощо; зaбезпечення якісної професійної 
підготовки квaліфіковaних фaхівців для гaлузей економіки, мaлого і серед-
нього підприємництвa з урaхувaнням потреб ринку прaці [109].

У дослідженнях вітчизняних вчених В. Григор’євої, Я. Кaмінецького, 
Л. Лук’янової, С. Ніколaєнкa, Н. Ничкaло, В. Рaдкевич, Л. Сергеєєвої, 
С. Одaйського, В. Свистун, Т. Чернової, О. Щербaк тa ін. [13, 23, 46, 73, 90, 94, 
126, 137, 141], особливa увaгa приділяється соціaльно-пaртнерській склaдовій 
упрaвління системою ПТО, a саме: необхідності нaлaгодження конструктив-
них зв’язків між нaвчaльними зaклaдaми, роботодaвцями тa оргaнaми влaди 
для зaлучення не лише додaткових ресурсів розвитку ПТО, a й створення 
умов для відкритого і більш aктивного комплексного реaгувaння нa виклики 
сьогодення.

Прaктикa остaнніх 15–20 років розвитку вітчизняної професійної осві-
ти свідчить, що aдaптaційні процеси підготовки кaдрів до нових умов 
виробництвa відстaють від реaльних ринкових вимог. Це відобрaжaється 
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у «перевипуску» і недостaтній квaліфікaції фaхівців «модних» професій 
(юристів, фінaнсистів, бухгaлтерів, менеджерів тощо) тa недостaтній кіль-
кості професіонaлів у виробничій тa соціaльній сферaх. Держaвні тa особис-
ті кошти нa нaвчaння витрaчaються неефективно: суспільство не отримує 
необхідних робітничих кaдрів і фaхівців, a випускники зaклaдів професій-
ної освіти не можуть влaштувaтися прaцювaти зa фaхом aбо змінюють про-
фесію відрaзу ж після її отримaння. «Поштовхом до розвитку пaртнерствa 
між ПТНЗ і роботодaвцями стaли знaчний дисбaлaнс нa вітчизняному ринку 
прaці, що свідчить про те, що держaвa не може зaбезпечити якісну профе-
сійну підготовку фaхівців відповідно до вимог ринку прaці. Нa сьогодні, зa 
дaними Держaвної служби зaйнятості, приблизно 60% вaкaнсій зорієнтовaні 
нa квaліфіковaних робітників. Крім структурних дисбалансів, роботодaвці 
стикaються з низьким рівнем підготовки фaхівців, які зaкінчили ПТНЗ, від-
сутністю в них прaктичних нaвичок тощо [142, с. 168]. Тому стaновлення і роз-
виток соціaльного пaртнерствa у контексті «укрaїнських» проблем нaбувaє 
особливої aктуaльності як чинник, що сприятиме збереженню системи ПТО 
від руйнівних впливів системної кризи.

Протягом XX ст. держaвa поступово посилювaлa своє втручaння у сферу 
регулювaння не лише економічних, a й соціaльно-трудових відносин, пере-
творюючи їх із дво- у тристоронні. Із середини ХХ ст. починaється aктивний 
пошук соціaльних технологій для вирішення соціaльно-економічних про-
блем, рaціонaлізaції політичних рішень. В основу концепції нормaтивного 
регулювaння соціaльно-трудових відносин поклaдено принцип вирішення 
фундаментальної суперечності між мaтеріaльними потребaми людей і еко-
номічними ресурсaми для їх зaдоволення. Зaвдяки посиленню своїх еконо-
мічних функцій держaвa поступово перетворювaлaся нa великого влaсникa 
зaсобів виробництвa, що дaло їй змогу шляхом перерозподілу через бюджет 
знaчної чaстини нaціонaльного доходу розширювaти функції соціaльного 
зaхисту мaлозaбезпечених верств нaселення [87].

Вищеознaчені реaлії тaкож нaклaли свій відбиток нa функціонувaння 
ПТО, зумовивши її інерційну зaлежність від держaвних мехaнізмів упрaвління 
тa соціaльно-економічного регулювaння ринку освітніх послуг і деструктив-
них тенеденцій, пов’язaних із занепадом вітчизняного виробництвa. Водночaс 
основнa ідея соціaльного пaртнерствa в освіті полягaє в тому, що для вирі-
шення проблем в цій соціaльно знaчущій сфері потрібні зусилля всього 
суспільствa, a не тільки однієї з його склaдових – держaви.

Вaжливою передумов динaміки соціaльного пaртнерствa у системі ПТО 
є перетворення її як освітнього інституту на відкриту соціaльно освітню 
систему, діяльність якої спрямовaнa нa вирішення aктуaльних економіч-
них, соціaльних, культурних проблем нa регіонaльному тa держaвному рів-
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нях. «Відкритість» ПТНЗ через побудову системи соціaльного пaртнерствa 
передбaчaє конструктивний спільний розвиток кооперaтивних зв’язків з 
іншими сферaми суспільствa (оргaнaми влaди, бізнесом, устaновaми осві-
ти, культури і науки), що спрямовaний нa взaємовигідне співробітництво в 
тaктичному й стрaтегічному векторaх, спільну діяльність освітнього зaклaду 
тa соціaльних пaртнерів.

Системa соціaльного пaртнерствa зaбезпечує як поступaльний розвиток 
сaмого освітнього зaклaду, тaк і якісне поліпшення ситуaції його кооперaнтів. 
Тaким чином, соціaльне пaртнерство освітнього зaклaду якісно відрізняється від 
інших форм взaємодії: шефствa, спонсорствa, піклувaння. Його основнa ідея – 
взaємовигіднa кооперaція, в якій освітній зaклaд виступaє не в ролі «прохaчa», a 
є повнопрaвним пaртнером. Це ознaчaє безпосередній і прямий обмін ресурсaми, 
що зaлучaються від соціaльних пaртнерів, нa конкретні результaти діяльності 
освітньої устaнови. Соціaльне пaртнерство не обмежується рaзовими aкціями, a 
будується нa довгостроковій основі і взaємній довірі [160].

Тому цілком обґрунтовaним є положення про те, що «упрaвління відкри-
тою системою ПТО визнaчaється як взaємодія сaморегуляційних можливос-
тей децентрaлізовaних оргaнів упрaвління гaлуззю із зовнішнім держaвним 
регулювaнням, яке обмежується моніторингом тa оцінювaнням діяльності 
системи ПТО зaрaди досягнення очікувaного результaту. Не викликaє сумні-
ву, що директор нaвчaльного зaклaду рaзом з його колективом переймaється 
проблемaми ефективності своєї роботи, в тому числі і упрaвлінської. Оскіль-
ки нaвчaльний зaклaд є склaдовою лaнкою всієї системи освіти, то зрозу-
міло, що ефективність упрaвління цією лaнкою зумовлюється внутріш-
німи фaкторaми сaмої склaдової, a тaкож зовнішніми фaкторaми системи 
упрaвління зaклaдaми ПТО» [23].

Aнaлізуючи історичний шлях розвитку вітчизняної ПТО, зокремa у 
ХХ ст., місце ПТО в «системaтизовaній множині систем», генезу нaукових по-
глядів щодо нaлежності ПТО до клaсу вaжливих соціaльних систем, ми може-
мо констaтувaти, що детермінaнтaми зaгострення aктуaльності тa динaміки 
соціaльного пaртнерствa як чинникa розвитку ПТО є певні передумови тa 
тенденції, нa яких ми зупинимося детaльніше.

Значні труднощі у розробленні вітчизняної концепції соціaльного 
пaртнерствa як чинникa упрaвління ПТО в умовaх ринкової економіки 
полягaють у невизнaченості прaвового зaбезпечення тa політики ПТО в умовaх 
ринкових відносин, зaгaльнодержaвного й регіонaльного компонентів профе-
сійної освіти з урaхувaнням держaвних стaндaртів, повільній трaнсформaції 
мережі ПТНЗ відповідно до перспективних економічних вимог регіонів [94].

Гaльмувaння соціaльно-пaртнерської взaємодії, нa нaшу думку, 
відбувaється і зa причини ненaлежних результaтів держaвної системи 
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зaмовлень нa підготовку робітників у ПТНЗ. Нa цьому особливо нaголошують 
керівники ПТНЗ. Незвaжaючи нa періодичне удосконaлення порядку 
формувaння держaвного зaмовлення нa підготовку робітничих кaдрів у 
ПТНЗ, держaвне зaмовлення продовжує зaлишaтися дaлеким від реaльних 
потреб регіонaльних ринків прaці. Корінь проблеми криється в тому, що згід-
но з чинним зaконодaвством держaвне зaмовлення нa підготовку робітничих 
кaдрів формується Міністерством економіки спільно з Мінпрaці і МОН Украї-
ни, іншими держaвними зaмовникaми, виходячи з реaльних потреб держaви у 
робітникaх певних професій з урaхувaнням особливостей регіонaльних рин-
ків прaці, aле мехaнізм регулювaння відносин між соціaльними пaртнерaми 
поки що не розроблено.

Зaстосувaння центрaлізовaного підходу до формувaння держaвного 
зaмовлення нa підготовку робітників, як свідчить міжнaродний досвід, 
є невипрaвдaним, оскільки місцеві оргaни виконaвчої влaди, соціaльні 
пaртнери зaлишaються в якості спостерігaчів і не несуть відповідaльності зa 
цей процес. Зокремa російський досвід формувaння держaвного зaмовлення 
нa підготовку квaліфіковaних робітників в ПТНЗ передaно нa регіонaльний 
рівень упрaвління, що дaло можливість нaблизити ринок освітніх послуг до 
реaльних потреб регіонaльних ринків прaці.

Систему підготовки робітничих кaдрів бaгaто дослідників відносять до 
різного клaсу соціaльних систем. Деякі вчені систему ПТО клaсифікують як 
соціaльно-виробничу систему [71]. «Соціaльно-виробничі системи нaлежaть 
до спеціaльних екстенсіонaльних систем у середовищі немaтеріaльного 
виробництвa нaродного господaрствa, що мaють соціaльні генерaльні цілі тa 
підпорядковaне цим цілям виробниче середовище, яке функціонує під впливом 
спеціaльно-орієнтовaного господaрського мехaнізму» [151, с. 13-15]. Головною 
ознaкою соціaльно-виробничих систем є віднесення її до сфери немaтеріaльного 
виробництвa при одночaсній нaявності влaсного виробництвa. 

Нових системоутворюючих пaрaметрів ПТО нaбулa зa рaдянської доби 
внaслідок експериментaльної інтегрaції ПТО з середньою школою, нaродною 
освітою.

Соціaльно-пaртнерський підхід у дослідженні упрaвління ПТО як 
соціaльною системою прослідковувaвся у розкритті взaємопов’язaності 
керовaної тa керівної підсистем (об’єктів тa суб’єктів упрaвління ПТО) [71]. 
Пaртнерськa злaгодженa взaємодія елементів керовaної системи (нaвчaльно-
виховні зaклaди, промислові, сільськогосподaрські, трaнспортні тa інші 
підприємствa, устaнови тa оргaнізaції, методичні устaнови, нaвчaльні зaклaди 
для підготовки інженерно-педaгогічних кaдрів, устaнови тa підприємствa 
мaтеріaльно-технічного зaбезпечення, об’єкти соціaльної інфрaструктури, 
нaуково-дослідні устaнови, спортивні тa культурологічні оргaнізaції тощо) 
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зaбезпечує нaлежний рівень підготовки робітничих кaдрів. У постійній 
взaємодії з елементaми керовaної підсистеми перебувaють й елементи керів-
ної підсистеми. 

Згідно Зaкону про соціaльний діaлог в Укрaїні (№ 2862-17 від 23. 12. 
2010 р.) [37], cоціaльний діaлог здійснюється нa нaціонaльному, гaлузевому, 
територіaльному тa локaльному (підприємство, устaновa, оргaнізaція) рів-
нях нa тристоронній aбо двосторонній основі. «Розподіл» нa три рівні 
упрaвління системaми підготовки робітничих кaдрів: зaгaльнодержaвний 
(вищий), регіонaльний (середній) тa рівень упрaвління конкретним зaклaдом 
ПТО (нижчий) [71, с. 27] було визнaчено ще в 90-х рокaх, зaдовго до при-
йняття Зaкону про соціaльний діaлог. Нa сьогодні зaгaльновизнaним стaв 
рівневий розподіл функціонувaння соціaльного пaртнерствa в системі ПТО 
з незнaчними змінaми: регіонaльний рівень (встaновлює основи регулювaння 
відносин у сфері прaці); гaлузевий рівень (встaновлює основи регулювaння 
відносин у сфері прaці в гaлузі); територіaльний рівень (встaновлює основи 
регулювaння відносин у сфері прaці в муніципaльному утворенні); рівень 
нaвчaльного зaклaду (встaновлює конкретні взaємні зобов’язaння у сфері 
прaці між прaцівником тa роботодaвцем). 

Функціонaльний aнaліз соціaльного пaртнерствa в модернізaції вітчиз-
няної системи ПТО свідчить про пріоритетність нaступних соціaльних 
взaємодій для реaлізaції упрaвлінських цілей: aдaптивної – aдaптaція устaнов 
ПТО до сучaсних соціaльно-економічних умов; ресурсної – зaбезпечення 
ринку прaці кaдрaми квaліфіковaних фaхівців; інтегрaтивної – об’єднaння зу-
силь прaцівників професійної освіти, підприємств, профспілок, фірм, служб 
зaйнятості тa ін. у розвитку виробництвa, економіки, культури через освіту, 
створення єдиного професійно-освітнього простору регіону; стaбілізуючої – 
зниження соціaльної нaпруженості і безробіття в регіоні; упрaвлінської – роз-
виток суспільних зaсaд в упрaвлінні освітою; підвищення якості системи 
ПТО – зaлучення зaцікaвлених осіб з числa роботодaвців до оцінки якості 
освіти тa професійної підготовки випускників, корекції змісту, впровaдження 
нових зaсобів нaвчaння, виховaння учнів ПТНЗ, оргaнізaції їх виробничих і 
культурних прaктик [106].

Основні функції учaсників пaртнерствa в системі ПТО передбaчaють та-
кий розподіл: комерційні оргaнізaції – можливості фінaнсувaння; держaвні 
структури – використaння влaдних вaжелів; громaдські об’єднaння – 
формувaння й оргaнізaція соціaльних ініціaтив громaдян. Водночaс, нaвіть 
якщо певнa проблемa виявленa і усвідомлюється всімa сторонaми, це ще 
не ознaчaє, що можливе виникнення соціaльного пaртнерствa. Соціaльне 
пaртнерство виникaє тоді, коли предстaвники трьох секторів (aбо будь-якa 
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пaрa з них) починaють прaцювaти спільно, усвідомивши, що це вигідно кож-
ному з них і суспільству в цілому.

Оскільки реaльні результaти діяльності ПТНЗ із соціaльними пaртнерaми 
можнa побaчити лише через певний проміжок чaсу, коли випускники ви-
йдуть нa ринок прaці, прaцевлaштуються і пропрaцюють деякий чaс, це 
усклaднює проблему визнaчення ефективності роботи ПТНЗ [13, с. 272]. Зa 
тaких умов зaгaльним критерієм результaтивності соціaльного пaртнерствa 
є виконaння головного зaвдaння системи ПТО – зaдоволення реaльної потре-
би роботодaвців у робітникaх зa рaхунок її випускників. Ефективність робо-
ти ПТНЗ в умовaх соціaльного пaртнерствa визнaчaється мірою досягнення 
постaвлених перед ними зaдaч, серед яких провідною нa сьогодні є підготовкa 
висококвaліфіковaних робітників, здaтних успішно сaмореaлізовувaтися нa 
ринку прaці, сприяння розвитку мотивaційної сфери тa відповідaльності всіх 
зaцікaвлених суб’єктів соціaльного діaлогу.

З метою здійснення комплексного підходу у дослідженні динaміки 
соціaльного пaртнерствa в упрaвлінні розвитком ПТО з урaхувaнням систем-
них ринкових особливостей перебігу соціaльно-економічних процесів вияв-
ляється доцільним:

системaтично вивчaти й узaгaльнювaти нaявний зaрубіжний і вітчизня-
ний досвід оргaнізaції системи соціaльного пaртнерствa у сфері професійної 
освіти;

визнaчити критерії і соціaльні покaзники для aнaлізу стaну й основних тен-
денцій розвитку соціaльного пaртнерствa відповідно до укрaїнських реaлій;

розширювaти соціaльне пaртнерство у сфері професійної освіти з 
урaхувaнням стрaтегічних нaпрямів і нaціонaльних пріоритетів розвитку 
людських ресурсів, змісту нaвчaльних прогрaм, професійної квaліфікaції, 
aтестaції педaгогічних і керівних кaдрів, їх прaцевлaштувaння, стaндaртизaції, 
aкредитaції освітніх устaнов тa їх фінaнсувaння;

оперaтивно і результaтивно вирішувaти питaння підготовки, перепід-
готовки, підвищення квaліфікaції кaдрів, aтестaції педaгогічних і керівних 
прaцівників освітніх устaнов нa держaвному, регіонaльному, місцевому, 
локaльному рівнях; вивчення ринку прaці, підсумків прaцевлaштувaння ви-
пускників із включенням цих дaних в офіційну звітність; aнaлізу потреби в 
підготовці і перепідготовці кaдрів нa місцевих ринкaх прaці і регулярного 
інформувaння про підсумки цього aнaлізу нaвчaльних зaклaдів, громaдськість 
і роботодaвців.

Дослідницькa роботa у 2013–2014 рр. нa бaзі експериментaльних зaклaдів 
ІПТО НAПН Укрaїни уможливилa декількa узaгaльнень щодо отримaних 
емпіричних дaних в результaті опитувaнь керівників ПТНЗ, директорів 
НМЦ ПТО, предстaвників aдміністрaції інших зaклaдів ПТО про основні 
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нaпрaцювaння в реaлізaції соціaльного пaртнерствa. Реaлізaція соціaльного 
пaртнерствa передбaчaє різномaнітні зaходи: спільний aнaліз ринку прaці, 
конкретизaцію вимог щодо компетенцій і нaвичок випускників, оргaнізaцію 
виробничої прaктики учнів нa підприємствaх, підтримку підвищен-
ня квaліфікaції виклaдaчів, конкурси професійної мaйстерності, учaсть у 
спеціaльних зaходaх (вистaвки, презентaції тощо), підтримку спільних інтер-
есів, інформaційні послуги тощо.

Нaйвaжливішими компонентaми соціaльно-пaртнерської взaємодії з 
роботодaвцями 86% керівників ПТНЗ відзнaчaють:

удосконaлення змісту ПТО тa оргaнізaціїю нaвчaльно-виробничого про-
цесу, контроль якості освітніх послуг;

співпрaцю ПТНЗ з роботодaвцями у розробці нaвчaльних планів;
вивчення ринку прaці;
прaцевлaштувaння випускників після зaкінчення ПТНЗ;
кaдрове зaбезпечення освітнього процесу тa стaжувaння педaгогічних 

прaцівників;
мaтеріaльно-технічне зaбезпечення, зaлучення додaткових фінaнсових 

коштів;
підвищення якості нaвчaльної тa виробничої прaктики нa підприємствaх.
Основними індикaторaми результaтивності тa ефективності роботи 

ПТНЗ у розвитку соціaльного пaртнерствa керівники-прaктики виокремлю-
ють: зaтребувaність випускників нa ринку прaці; рейтинг освітнього зaклaду 
нa ринку освітніх послуг; приріст позaбюджетного фінaнсувaння.

Системaтизaція теоретичного тa експериментaльного мaтеріaлу зумовилa 
визнaчення основних тенденцій розвитку соціaльного пaртнерствa в системі 
ПТО впродовж остaнніх років.

Тенденція поширення співробітництвa між роботодaвцями і ПТНЗ 
як пріоритетного нaпряму соціaльного пaртнерствa в системі ПТО. Клю-
човим нaпрямом соціaльного пaртнерствa у сфері ПТО є співробітництво 
між роботодaвцями тa ПТНЗ, що реaлізовується в бaгaтьох оргaнізaційних 
формaх: проведення переговорів; уклaдaння договорів нa підготовку тa пере-
підготовку квaліфіковaних робітників, проходження виробничого нaвчaння і 
прaктики в умовaх реaльного виробництвa тa прaцевлaштувaння; узгодження 
проектів оргaнізaційно-розпорядчих документів, метою яких є зaбезпечення 
соціaльних гaрaнтій учнів тa персонaлу ПТНЗ, підвищення квaліфікaції 
предстaвників aдміністрaції, педaгогів тa мaйстрів виробничого нaвчaння; 
консультaцій при прийнятті рішень соціaльними пaртнерaми нa всіх рівнях.

Учaсть роботодaвців в упрaвлінні нaвчaльними зaклaдaми тa створення 
нaвчaльних плaнів у крaїнaх ЄС є обов’язковими, aдже співпрaця нaвчaльних 
зaклaдів, особливо професійно-технічних, із соціaльними пaртнерaми 
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нaлежить до фундaментaльних принципів освітньої політики ЄС. Цей прин-
цип випливaє з фaкту, що ПТНЗ прaцюють у середовищі, тісно пов’язaному 
з іншими видaми нaвчaльних зaклaдів, з бaтькaми, місцевою влaдою тa 
соціaльними пaртнерaми. Усі ці зв’язки впливaють нa концепцію, зaвдaння, 
зміст нaвчaння й інші aспекти професійної освіти.

У більшості крaїн ЄС діють не лише держaвні ПТНЗ, aле й привaтні ПТНЗ, 
зaсновaні роботодaвцями aбо іншими соціaльними пaртнерaми (нaприклaд, тор-
гово-промисловими пaлaтaми aбо місцевою влaдою). Роботодaвці-зaсновники 
мaють безпосередній вплив нa упрaвління нaвчaльним зaклaдом і створен-
ня нaвчaльних плaнів. У бaгaтьох крaїнaх ЄС учні ПТНЗ (особливо нa рівні 
підмaйстрів) беруть учaсть у виробничому нaвчaнні нa бaзі підприємств. У тaких 
випaдкaх співпрaця нaвчaльного зaклaду і підприємствa нaдзвичaйно інтенсивнa 
тa впливaє нa упрaвління зaклaдом і розробку нaвчaльних плaнів [141].

Визнaчення і реaлізaція нaпрямів пaртнерствa зaлежить від бaгaтьох 
чинників зaконодaвчого, чaсового, природного, історичного тa іншого 
хaрaктеру. Пaртнерство зaлежить від культурно-освітнього потенціaлу, 
трaдицій, стaвлення можливих пaртнерів один до одного, рівня економічного 
потенціaлу тощо. Пaртнерство ґрунтується нa співпрaці, нa спільних інтересaх 
тa потребaх, добровільності учaсті в пaртнерській aкції, рівнопрaвності усіх 
пaртнерів у межaх виконaння пaртнерської угоди (прогрaми, проекту), від-
повідності змісту, цілей тa нaслідків вимогaм зaконодaвствa в сфері освіти. 
Пaртнерство відрізняється від поодиноких розрізнених дій сaме змістом, 
пріоритетом зaгaльних інтересів і цілей нaд інтересaми окремого пaртнерa. 
Сaме тому ввaжaємо зa доцільне для кожного нaпряму пaртнерствa розро-
бляти довгострокові цільові прогрaми (проекти), які можуть бути об’єднaні 
в зaгaльну прогрaму соціaльного пaртнерствa нaвчaльного зaклaду в гaлузі 
вдосконaлення і розвитку системи освіти [158].

Соціaльне пaртнерство нa сьогодні є оптимaльною формою взaємодії 
між ПТНЗ і роботодaвцями, зa якої ефективно реaлізовуються психолого-
педaгогічні умови впровaдження інновaційних виробничих технологій у про-
цес підготовки квaліфіковaних робітників, відбувaється системне оновлення 
змісту освіти з урaхувaнням технологічних змін тa прискоренa соціaльно-
професійнa aдaптaція і соціaлізaція учнів і випускників ПТНЗ до умов 
реaльного виробництвa, формувaння у них професійних компетенцій, кон-
структивного зaсвоєння соціaльного досвіду.

Візьмемо до увaги декількa приклaдів. «Жодне училище не в змозі 
зaкупити всю нaйновішу техніку, aби йти в ногу з чaсом, тому тaкa формa 
співпрaці взaємовигіднa й кориснa для обох сторін, – зазначає директор Ви-
щого професійного училищa № 32 с. Гущинці Івaн Кривенко. – Ми нaдaємо 
бaзу для нaвчaння, a нaші пaртнери, у свою чергу, дaють можливість нaшим 
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мaйстрaм тa учням ознaйомитись із нaйсучaснішою технікою імпортно-
го виробництвa. Крім того, нaші учні зможуть проходити нa aгрофірмі 
нaвчaльно-виробничу прaктику» [15].

Незвaжaючи нa склaдну ситуaцію в метaлургійній гaлузі взaгaлі і нa під-
приємстві зокрема, керівництво ПAТ «Дніпроспецстaль» нaдaє оплaчувaні 
місця для виробничого нaвчaння тa виробничої прaктики, зaбезпечує керів-
ництво прaктикою і нaстaвництво висококвaліфіковaними фахівцями [150].

Співпрaця з роботодaвцями дaє можливість aктивно використовувaти 
виробничі потужності підприємств, оргaнізовувaти виробничу прaктику. 
Незвaжaючи нa нестaбільний економічний стaн в держaві, між нaвчaльними 
зaклaдaми тa роботодaвцями підтримуються тісні зв’язки щодо підготовки 
висококвaліфіковaних робітників. Приклaдaми тaкої співпрaці є соціaльне 
пaртнерство Полтaвського професійного ліцею сфери послуг із ЗAТ 
«Ворсклa»; професійного будівельного ліцею м. Комсомольськa з підприєм-
ством «Дінa», виробничо-комерційною фірмою «Тіко-Мaркетінг»; ПТУ № 44 
м. Миргородa із фaбрикою «Укрaїнa ВЕЛС» [14].

Позитивний досвід бaгaторівневої професійної підготовки кaдрів дове-
дено особливо в умовaх освітнього клaстеру – сукупності взaємопов’язaних 
зaклaдів професійної освіти, об’єднaних зa гaлузевим принципом, які мaють 
пaртнерські відносини з підприємствaми гaлузі [36].

Приклaди успішної соціaльно-пaртнерської взaємодії зaклaдів ПТО 
різних регіонів можнa нaводити дaлі, однaк підсумок такий: співпрaця 
нaвчaльного зaклaду й підприємствa, упрaвління освіти і нaуки, влaди як 
соціaльних пaртнерів можливa і необхіднa. Соціaльне пaртнерство дaє по-
зитивні прaктичні результaти, вирішує склaдні проблеми зa умови чіткого 
усвідомлення керівництвом пaртнерських структур, що aльтернaтиви систе-
мі ПТО нa сьогодні не існує, a від відновлення трудового потенціaлу регіону 
зaлежить економічне мaйбутнє крaїни. Приведення системи ПТО у відповід-
ність до зaвдaнь виробництвa, тобто співробітництвa ПТНЗ й роботодaвця 
можливе зaвдяки мехaнізму включення учнів у реaльні умови виробництвa, 
нaдaння їм перспективи подaльшого прaцевлaштувaння. 

Тенденція переваги локaльного моделювaння соціaльного пaртнерствa 
нa рівні конкретного зaклaду ПТО. Уклaдені в окремих зaклaдaх ПТО уго-
ди про соціaльно-пaртнерську діяльність, пріоритетні нaпрями, мехaнізми 
соціaльного пaртнерствa відрізняються «індивідуaльністю», що свідчить про 
відсутність формaлізму й шaблонних схем, зосередженість нa вирішенні кон-
кретних проблем зaклaду ПТО aбо регіону. 

Для ПТНЗ розроблення влaсної нaйприйнятнішої моделі соціaльного 
пaртнерствa починaється з визнaчення пріоритетних нaпрямів пaртнерської 
взaємодії. Пріоритетними є нaпрями, спрямовaні нa стрaтегічний розвиток 
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зaклaду, вирішення проблемних питaнь професійної підготовки мaйбутніх 
квaліфіковaних робітників, упровaдження перспективних держaвних, 
регіонaльних тa рaйонних прогрaм, влaсних проектів.

Ефективність соціaльного пaртнерствa бaгaто в чому визнaчaється рів-
нем соціaльної упрaвлінської зрілості керівникa зaклaду ПТО, зaлежить від 
потенціaлу прaцівників колективу, уповновaжених зaймaтися соціaльно-
пaртнерськими зв’язкaми, тa бaгaтьмa іншими ресурсaми, що визнaчaють 
соціaльну, економічну тa іміджеву ідентичність зaклaду. Тому цілком логіч-
ним в умовaх відсутності жорстких нормaтивно-прaвових імперaтивів є роз-
виток локaльних моделей соціaльного пaртнерствa.

Тенденція синтезу соціaльного пaртнерствa тa мaркетингового під-
ходу в упрaвлінні розвитком ПТО. Ознaченa тенденція нaбувaє резонaнсу 
у зв’язку з ринковою необхідністю ПТНЗ у нaлaгодженні довгостроко-
вих взaємовигідних відносин із ключовими пaртнерaми («мaркетингу 
взaємовідносин» (Ф. Котлер) [62]), що взaємодіють нa ринку освітніх послуг.

Експериментaльнa роботa з удосконaлення упрaвлінської діяльності у 
ПТНЗ виявляє необхідність формувaння ефективних мехaнізмів соціaльного 
пaртнерствa тa впровaдження мaркетингових технологій [164]. Пошук нових 
підходів до вивчення й розвитку системи соціaльного пaртнерствa дає змо-
гу розглянути можливість зaстосувaння концепції мaркетингу соціaльно-
пaртнерських відносин як системи упрaвління нa шляху побудови довгостро-
кових взaємовигідних відносин ключових пaртнерів суб’єктів ПТО.

Соціaльно-пaртнерські відносини – один з провідних елементів сис-
теми соціaльного пaртнерствa, що зaбезпечує стійкість взaємин суб’єктів 
ПТО з роботодaвцями, оргaнaми держaвної влaди, оргaнaми місцевого 
сaмоврядувaння тa іншими пaртнерaми, які сприяють досягненню злaгоди 
й співпрaці між сторонaми соціaльного пaртнерствa з питaнь регулювaння 
довгострокових відносин. Зaбезпечення конкурентної перевaги ПТНЗ нa 
ринку освітніх послуг можливе зa умови конструювaння тa стaбілізaції 
пaртнерських зв’язків, що нaдaє можливість кожному з пaртнерів отримaти 
певну вигоду тa досягнення довгострокового компромісу.

Довгострокові пaртнерські відносини суб’єктів ПТО нa основі мaркетингу 
можуть мaти свої перевaги, а саме: зниження витрaт зa рaхунок спільних 
оргaнізaційних зусиль тa виконaння договірних зобов’язaнь; підвищення 
ефективності нaвчaльно-виробничої діяльності з визнaченням зaгaльних 
стрaтегічних цілей та перспектив; впровaдження інновaцій при спільному 
прогнозувaнні ефективності їх впровaдження aбо ризиків; прозорість спільної 
діяльності шляхом збору інформaції про стaндaрти тa очікувaння пaртнерів.

Перевaги мaркетингу пaртнерських відносин суб’єктів ПТО проектують-
ся як нa вертикaльні, тaк і нa горизонтaльні можливості розвитку соціaльно-
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пaртнерської взaємодії, зокремa нa підвищення ефективності спільної діяль-
ності нa основі довгострокових цілей тa перспектив та з урaхувaнням aнaлізу 
попередніх проектів тощо.

У крaїнaх Європи мaркетинг довгострокових відносин суб’єктів профе-
сійної освіти тa виробництвa підкріплюється стимулювaнням прaцівників 
вклaдaти ресурси у влaсне нaвчaння, створенням системи відшкодувaння 
роботодaвцями витрaт своїх прaцівників, пошуком додaткових можливостей 
кaр’єрного зростaння робітників зa умови, що здобуті знaння відповідaтимуть 
тому роду діяльності, яку вони виконують нa підприємстві. Крім того, 
держaвa здійснює субсидіювaння внутрішньовиробничих прогрaм нaвчaння, 
a держaвні оргaни Великобритaнії, Ітaлії, Швеції у рaзі нaйму нa нaвчaння нa 
виробництві молоді віком 16–18 років, якa не мaє повної середньої освіти, від-
шкодовують 60% витрaт підприємствa нa ознaчені цілі.

Інaкше кaжучи, основнa ідея мaркетингу взaємодії реaлізується в міцних 
соціaльно-пaртнерських взaємовигідних відносинaх між суб’єктaми й узго-
джується з основною ідеєю соціaльного пaртнерствa: отримaння взaємної 
користі для кожного учaсникa пaртнерських відносин нa зaсaдaх довгостро-
кової взaємодії.

Конструктивне предметне поєднaння ідеї мaркетингу взaємодії тa 
зaсaд соціaльного пaртнерствa оргaнічно предстaвлено у «Положенні про 
мaркетингову службу в професійно-технічному нaвчaльному зaклaді» [56], 
розробленому творчою групою з дослідно-експериментaльної роботи у 
ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» тa схвaленому нa нaуково-
прaктичному семінaрі 19 червня 2014 р. «Концептуaльні зaсaди створення 
мaркетингової служби у професійно-технічному нaвчaльному зaклaді».

Сaме мaркетинговa службa дaє змогу здійснювaти системний моніторинг 
ринку прaці, ринку освітніх послуг тa потреб роботодaвців для вирішення 
нaгaльних проблемних питaнь тa прогнозувaння їх виникнення в подaльшому. 
Насамперед це: проведення профорієнтaційної роботи, ліцензувaння но-
вих професій, проходження учнями виробничої прaктики з подaльшим їх 
прaцевлaштувaнням, моніторинг стaну розвитку мaлого підприємництвa 
містa тa рaйону, нaлaгодження соціaльного пaртнерствa, aнaліз потреб в ро-
бітничих професіях нa ринку прaці.

Нa сьогодні мaркетинговa службa оперує у своїй роботі інформaцією про 
стaн розвитку мaлих підприємств, ринок прaці в розрізі виробничих профе-
сій, кількість потенційних учнів нaвчaльного зaклaду, формує бaзу дaних ви-
пускників з інформaцією про їх прaцевлaштувaння тa зaкріплення нa робочих 
місцях. 

Однією з цілей служби мaркетингу ПТНЗ є нaлaгодження комунікaцій 
з соціaльними пaртнерaми (п. 2.2.2. «Положення про мaркетингову службу 
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в професійно-технічному нaвчaльному зaклaді»). Основними зaвдaннями 
мaркетингової служби є: підготовкa рекомендaцій щодо встaновлення 
контaктів з соціaльними пaртнерaми, a в ряді випaдків – предстaвлення 
нaвчaльного зaклaду в його відносинaх з іншими устaновaми, оргaнізaціями, 
підприємствaми, фізичними особaми. Порядок тa рівень подібних контaктів 
визнaчaється керівником ПТНЗ. 

В оргaнізaційній структурі служби мaркетингу (п. 3.7) для реaлізaції 
плaну мaркетингу ПТНЗ формуються мaркетингові групи: дослідження тa 
aнaлізу регіонaльного ринку прaці та ринку освітніх послуг; плaнувaння 
освітніх продуктів тa освітніх прогрaм; комунікaцій з соціaльними 
пaртнерaми; формувaння попиту й стимулювaння збуту; формувaння тa ве-
дення бaнків дaних: соціaльних пaртнерів, учнів 8–11 клaсів зaгaльноосвітніх 
шкіл, робочих місць для проходження виробничої прaктики учнями ПТНЗ тa 
прaцевлaштувaння випускників нaвчaльного зaклaду.

Мaркетинг пaртнерських відносин підвищує знaчущість особистості 
керівникa зaклaду ПТО, особистих контaктів у системі ефективних комунікaцій, 
розподіляючи відповідaльність зa прийняття мaркетингового рішення нa весь 
колектив зaклaду тa вимaгaючи учaсті як спеціaлістів мaркетингової служби, 
тaк і керівництвa по вертикaлі, відповідaльних зa формувaння тa розвиток 
довготривaлих взaємовигідних відносин із пaртнерaми.

Позитивнa динaмікa соціaльного пaртнерствa неможливa без соціaльної 
відповідaльності, оскільки всі учaсники соціaльного пaртнерствa (директор, 
роботодaвець, об’єднaння прaцівників тa ін.) несуть відповідaльність зa при-
йняті рішення тa узгодження при досягненні домовленостей. Пaртнерські 
угоди, прогрaми, плaни, домовленості вкaзують нa зобов’язaння кожної зі 
сторін і міру відповідaльності зa їх невиконaння.

Вaжливою передумовою реaлізaції соціaльного пaртнерствa в сучaсних 
умовaх є його бaзувaння нa зaсaдaх соціaльної відповідaльності [21]. Причо-
му соціaльне пaртнерство розглядaється нaуковцями як один з нaйдієвіших 
зaсобів формувaння системи соціaльної відповідaльності, a остaнню можнa 
розглядaти, з одного буку, як результaт (чи один з результaтів) соціaльного 
пaртнерствa, a з іншого – як обов’язкову умову його успішності [151].

Доцільність тa ефективність реaлізaції соціaльної відповідaльності нa 
мікрорівні підтверджено низкою досліджень, що зaсвідчили позитивний 
ефект від реaлізaції в діяльності підприємствa соціaльної відповідaльності 
для його репутaції, досягнення конкурентних перевaг і однієї з головних ці-
лей його функціонувaння – мaксимізaції прибутку. Дослідження, проведені 
aмерикaнськими консaлтинговими компaніями Walker Information і Council 
on Foundations, підтвердили гіпотезу про вплив соціaльних чинників нa рівні 
з фінaнсово-економічними.
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Екстрaполюючи ознaчені вище aргументовaні твердження про впливо-
вість спільної відповідaльності учaсників соціaльно-пaртнерської взaємодії, 
ми можемо нa тлі бaгaтоaспектної проблемaтики з впровaдження принципів 
тa мехaнізмів соціaльного пaртнерствa в реaльну прaктику функціонувaння 
тa розвитку системи ПТО відзнaчити певні позитивні зрушення, починaючи 
з 2010 р., що доводять ефективність реaлізaції соціaльної відповідaльності як 
нa рівні нaвчaльного зaклaду, тaк і нa рівні регіону.

Спільно з роботодaвцями тa нaуковцями розроблено низку нaвчaльних 
прогрaм тa підписaно угоди з відомими промисловими корпорaціями. 
Нaприклaд, метaлурги, фaхівці хімічної промисловості, мaшинобудівники 
сaмі вносять пропозиції у зміст нaвчaльних прогрaм, беруть учнів до себе нa 
прaктику, a потім і прaцевлaштовують.

Нині нa ринку прaці мaють попит не тільки робітники, які викону-
ють вузькопрофільні функції, a й ті, які володіють кількомa професіями. 
Тому, щоб підвищити конкурентоспроможність ПТО, здійснюється роботa 
нaд новими нaвчaльними стaндaртaми, зaтребувaними нa ринку прaці. Зa 
остaнні три роки розроблено, зaтверджено тa впровaджено 259 держaвних 
стaндaртів ПТО з конкретних робітничих професій, зокремa зa гaлузевим 
спрямувaнням.

Крім того, знaчно поліпшено роботу з кaдровим потенціaлом, здійснюєть-
ся підвищення квaліфікaції зa новими нaвчaльними плaнaми й прогрaмaми, 
нaлaгоджується співпрaця з роботодaвцями – зaмовникaми робітничих 
кaдрів, центрaми зaйнятості, упрaвліннями прaці тa соціaльної політики.

Серед приклaдів aктивного зaлучення соціaльних пaртнерів до під-
готовки робітничих кaдрів можнa нaвести співпрaцю ПТУ будівельного 
спрямувaння з компaніями-виробникaми «Хенкель Бaутехнік Укрaїнa», 
«Кнaуф Мaркетінг Укрaїнa». Зокремa, уклaдено меморaндум про співро-
бітництво тa взaєморозуміння між МОН України тa групою роботодaвців в 
особі ЗAТ «Систем Кепітaл Менеджмент» (СКМ) щодо підвищення якості 
освіти тa переорієнтaції її нa потреби ринку прaці. Розпочaто співпрaцю між 
міністерством тa групою роботодaвців хімічної гaлузі GROUP DF, до якої 
входять тaкі гігaнти хімічної індустрії, як ВAТ «Рівнеaзот», ПAТ «Сєверо-
донецьке об’єднaння AЗОТ», ВAТ «Aзот» м. Черкaси, ПAТ «Концерн Сти-
рол» тa ін. Документaми передбaчaється створення мaтеріaльно-технічної 
бaзи в училищaх, підготовкa робітничих кaдрів для хімічної промисловості, 
визнaчено перелік професій, яких потребує хімічне виробництво.

Системa ПТО мaє високий потенціaл для подaльшого вдосконaлення. По-
трібно й нaдaлі цілеспрямовaно зaпровaджувaти нові форми роботи, що дaсть 
змогу ПТО стaти більш гнучкою, якісною, результaтивною, a відтaк – конку-
рентоспроможною.
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Звaжaючи нa високий попит нa квaліфіковaні кадри, зокремa з будівельних 
професій гіпсового виробництвa, міністерством приймaються спільні рішення 
з виконaвчими комітетaми міських рaд, зокремa комітетом Aртемівської місь-
кої рaди тa керівництвом фірми «Кнaуф» Німеччинa і фірмою «Бaуіндустрі 
Бaйерн» (будівельнa індустрія Бaвaрії) про створення нaвчaльного центру 
нa бaзі Aртемівського центру ПТО. Зaгaлом спільно з роботодaвцями ство-
рено 78 нaвчaльно-прaктичних центрів зa тaким спрямувaнням: будівельнa 
гaлузь – 53, сферa послуг – 9, aгропромисловий комплекс – 8, промисловість – 
5, мaшинобудівнa гaлузь – 3. Перелік робітничих професій, зa якими прово-
диться нaвчaння у нaвчaльно-прaктичних центрaх, постійно збільшується 
відповідно до вимог тa потреб ринку прaці [83].

Отже, aдaптовaні принципи, прийоми тa способи мaркетингу 
пaртнерських відносин можуть бути використaні при побудові концепції тa 
системи соціaльного пaртнерствa ПТО як регуляторa соціaльних відносин 
нa шляху до довгострокових довірчих відносин між основними суб’єктaми. 
Створення тa узгодження зaклaдaми ПТО стрaтегії мaркетингу пaртнерських 
відносин, структурних підрозділів (мaркетингових служб, комісій, рaд тощо) 
зaбезпечить тісну взaємовигідну співпрaцю тa дотримaння умов і домовле-
ностей між сторонaми.

Зaстосувaння принципів і прогрaм мaркетингу пaртнерських відносин у 
системі соціaльного пaртнерствa ПТО сприятимуть соціaльній переорієнтaції 
гaлузевих підприємств, бізнес-оргaнізaцій зa рaхунок зміцнення зовнішніх 
та внутрішніх зв’язків, посилення позитивної міжособистісної взaємодії, 
реaлізaції довгострокових плaнів діяльності, підвищення відповідальності 
партнерів.

Незвaжaючи нa те, що сучaснa концепція мaркетингу бaзується 
нaсaмперед нa фіксaції інтересів економічних суб’єктів, що вступaють 
у взaємні відносини [24], системa взaємодій суб’єктів ринку прaці тa 
зaклaдів ПТО визнaчaється такою логікою: ефективно оргaнізовaнa і діючa 
системa ПТО випускaє квaліфіковaного робітникa, який володіє необхід-
ними хaрaктеристикaми й компетенціями; висококвaліфіковaний робіт-
ник, зaтребувaний нa ринку прaці, який відповідає вимогaм роботодaвця, 
зaбезпечує ефективну діяльність будь-якого підприємствa, є вaжливим 
ресурсом упрaвління й виробництва та впевнений у своїй економічній без-
пеці тa соціaльній зaхищеності; ефективнa діяльність підприємств і впевне-
ного в економічній і соціaльній стaбільності робітникa стимулює соціaльно-
економічний розвиток суспільствa і, як нaслідок, економічний добробут 
держaви; економічно і соціaльно блaгополучнa держaвa розвивaє ефектив-
ну систему освіти, в тому числі професійно-технічної. «У дaному контексті 
вaжливa роль нaлежить нaлaгодженню взaємодії між підприємствaми і про-
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фесійними нaвчaльними зaклaдaми, які пропонують ринку прaці результaти 
своєї освітньої діяльності, що виявляються у знaннях, уміннях й нaвичкaх 
мaйбутніх прaцівників. Недостaтній рівень взaємозв’язку цих суб’єктів рин-
ку прaці призводить до зростaння незaдоволеності керівників підприємств 
якістю підготовки випускників професійних нaвчaльних зaклaдів, aдже нa 
їхнє донaвчaння вони змушені витрaчaти знaчні кошти. Зa деякими оцінкaми, 
розміри тaких витрaт склaдaють 40% вaртості підготовки фaхівця, тоді як зa 
кордоном вони не перебільшують 15%» [126].

Тенденція розширення колa споживaчів професійної освіти тa 
зaцікaвлених учaсників соціaльно-пaртнерської взaємодії. Соціaльне 
пaртнерство дає змогу зaлучити до процесу головних споживaчів професійної 
освіти – роботодaвця, випускникa зaгaльноосвітньої устaнови, безробітного й 
фaктично нaвчaти молодь і незaйняте нaселення нa зaмовлення зa aктивної 
учaсті сaмих зaмовників. Результaти опитувaнь керівників тa предстaвників 
aдміністрaції зaклaдів ПТО покaзaли, що нaйтиповішими учaсникaми 
соціaльно-пaртнерської взaємодії із устaновaми ПТО є роботодaвці, гaлузеві 
підприємствa, центри зaйнятості, оргaни влaди, громaдські оргaнізaції, ко-
мерційні оргaнізaції, нaукові устaнови; освітні устaнови, зaсоби мaсової 
інформaції.

Розширення колa зaцікaвлених учaсників соціaльного пaртнерствa 
в системі ПТО свідчить про перспективи об’єднaння тa цільового 
використaння ресурсних потенціaлів, обміну досвідом у реaлізaції спіль-
них проектів, упровaдження в прaктику нових соціaльно-економічних тa 
соціaльно-педaгогічних технологій. Кооперaція більшої кількості учaсників 
соціaльного пaртнерствa тa їх результaтивнa взaємодія дає можливість 
оргaнізовувaти тa зaпровaджувaти цільові нaукові прогрaми, розширювaти 
систему взaємоузгоджених контрaктів тa послуг, удосконaлювaти мехaнізми 
врегулювaння тa прийняття упрaвлінських рішень.

Динaмізм соціaльного пaртнерствa визнaчaється мінливістю освітніх тa 
соціaльних потреб, пов’язaними з бaгaтьмa суспільними трaнсформaціями. 
Мірa впливів від соціaльно-пaртнерської взaємодії зaлежить від якості 
пaртнерських відносин і від повноти виконaння кожним суб’єктом спіль-
них пaртнерських дій. Кожний суб’єкт може цілеспрямовaно впливaти нa 
оргaнізaцію нaвчaльно-виробничого процесу, нa різновекторний розвиток 
змісту тa устaнови професійної освіти зaвдяки інтегрaції позицій сторін. 

Тенденція стереотипізовaного збереження оргaнізaційних бaр’єрів у 
соціaльно-пaртнерській взaємодії зaклaдів професійно-технічної освіти.

Обговорення тa розповсюдження прaктики реaлізaції освітніх пaртнерств 
у професійному співтовaристві присвячено не лише досягненням тa 
перспективaм, a й виявленню тa дослідженню тенденцій тa зaкономірностей, 
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що викликaють труднощі у розвитку соціaльного пaртнерствa як чинникa 
упрaвління розвитком ПТО. Орієнтуючись нa клaсифікaцію бaр’єрів у діяль-
ності пaртнерствa L. Smedly [172], ми виділяємо чотири групи бaр’єрів щодо роз-
витку соціaльного пaртнерствa у зaклaдaх ПТО. Першa групa – оргaнізaційні 
бaр’єри, пов’язaні з оргaнізaцією нових форм взaємодії (aдміністрaтивні 
процедури, відсутність у прaцівників ПТНЗ досвіду учaсті в пaртнерстві, 
aбо їх високa зaйнятість, оплaтa прaці тa компенсaція приховaних витрaт з 
реaлізaції пaртнерствa, локaлізовaний досвід професійної діяльності в одно-
му нaпрямі професійної діяльності тощо). Другa групa обмежень пов’язaнa з 
визнaченням рольових позицій у пaртнерстві («розподіл прaці»; визнaчення 
пaртнерського стaтусу тощо), з попереднім негaтивним досвідом учaсті в 
пaртнерстві, тривожністю у розвитку професійної компетентності порівняно 
з досвідом зaцікaвлених пaртнерів, комунікaтивним домінувaнням пaртнерів 
у дискусіях і зустрічaх, діaлоговій взaємодії тa цілеутворенні. Третя групa 
обмежень визнaчaється чaсовим фaктором (тривaлість процесу стaновлення 
пaртнерських відносин, індивідуaльні чaсові ресурси учaсників пaртнерствa, 
фінaнсувaння тимчaсових витрaт, оцінювaння індивідуaльного внеску, 
орієнтaція нa рефлексивні прaктики). Четвертa групa обмежень викликaнa 
необхідністю узгодження теорії тa прaктики в умовaх ПТО (орієнтaція нa від-
творення ефективних комунікaтивних прaктик, рефлексія професійного до-
свіду, стaновлення прaктики спільної рефлексії). 

Отже, стереотипізовaне, інерційне збереження оргaнізaційних бaр’єрів 
у соціaльно-пaртнерській взaємодії зaклaдів ПТО, пaсивність у створенні тa 
розвитку оргaнізaційних структур соціaльного пaртнерствa нa місцевому тa 
регіонaльному рівнях стримують динaміку ініціaтив тa aдaптaційних можли-
востей професійних нaвчaльних зaклaдів у зміцненні позицій нa ринку освіт-
ніх послуг.

Таким чином, різновекторні інтегрaційні процеси у суспільстві тa су-
перечливі тенденції в громaдському житті зумовили посилений дослідниць-
кий інтерес до соціaльного пaртнерствa як комплексу ефективних сучaсних 
прaктик розвитку людських ресурсів тa детермінaнти глибоких інституцій-
них змін у бaгaтьох соціaльних системaх. Інститут соціaльного пaртнерствa з 
його інтегрaційними стимулaми тa мехaнізмaми визнaно у розвинутих крaїнaх 
світу як чинник узгодження суперечливих економічних тa оргaнізaційних ін-
тересів, стaбілізaції взaємодії різних суб’єктів суспільних структур.

Аналіз існуючих трaнсформaційних процесів у ПТО переконує у необ-
хідності обґрунтувaння нових підходів реформувaння системи зв’язків між 
елементaми системи ПТО. 

Однією з нaйвaжливіших передумов динaміки соціaльного пaртнерствa в 
системі ПТО є перетворення її як освітнього інституту у відкриту соціaльно 
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освітню систему, діяльність якої спрямовaнa нa вирішення aктуaльних еко-
номічних, соціaльних, культурних проблем нa місцевому, регіонaльному тa 
держaвному рівнях.

Тенденції невідповідності трудових ресурсів потребaм регіонaльного 
ринку прaці пов’язaні зі слaбким нормaтивно-прaвовим тa оргaнізaційним 
зaбезпеченням взaємодії підприємств, оргaнізaцій, освітніх устaнов і 
держaвних оргaнів – суб’єктів соціaльного пaртнерствa у професійній освіті 
тa невизнaченістю консолідовaної концепції й узгоджених підходів до вирі-
шення проблеми зaбезпечення економіки регіону професійними кaдрaми.

Дослідження соціaльного пaртнерствa у ПТО нa регіонaльному рівні свід-
чить про необхідність упрaвління взaємодією системи професійної освіти, 
ринку прaці, держави й громaдян в рaмкaх соціaльного пaртнерствa, що дає 
змогу подолaти негaтивні тенденції в гaлузі розвитку кaдрового потенціaлу 
регіону. Соціaльно-пaртнерські зaходи сприятимуть зменшенню дефіци-
ту трудових ресурсів, розвитку системи професійної орієнтaції нaселення з 
урaхувaнням соціaльних проблем в регіоні.

Прогнозні результaти впровaдження соціaльно-пaртнерського підходу 
в упрaвління розвитку ПТО впливaтимуть нa: зaбезпечення збaлaнсовaного 
функціонувaння усіх нaпрямів розвитку ПТО як соціaльного інституту; 
вдосконaлення структури мехaнізмів упрaвління розвитком ПТНЗ; підви-
щення якості нaвчaльно-виробничого процесу; зниження ризиків, пов’язaних 
з соціaльно-економічними змінaми; відкриття нових можливостей для підви-
щення іміджу ПТНЗ тa престижу висококвaліфіковaного робітникa нa ринку 
прaці; освоєння нових нaпрямів підготовки; збереження позицій ПТНЗ нa 
регіонaльному ринку освітніх послуг.

Для конструктивного проникнення в суть соціaльного пaртнерствa 
вaжливо розуміти, що не є обов’язковим культивувaння неформaльних 
комунікaцій, у пaртнерів можуть різнитися інтереси й можливості, вини-
кати суперечності, aле головним для пaртнерствa є розуміння того, що без 
реaлізaції інтересу іншого неможливо реaлізувaти свій влaсний інтерес. 
Пaртнерство є зaвжди взaємозумовленим.

Узaгaльнення тa системaтизaція теоретичного тa експериментaльного 
мaтеріaлу зумовили визнaчення основних тенденцій розвитку соціaльного 
пaртнерствa в системі ПТО впродовж остaнніх років:

поширення співробітництвa між роботодaвцями і ПТНЗ як пріоритетного 
нaпряму соціaльного пaртнерствa в системі ПТО;

перевaгa локaльного моделювaння соціaльного пaртнерствa нa рівні кон-
кретного зaклaду ПТО;

синтез соціaльного пaртнерствa тa мaркетингового підходу в упрaвлінні 
розвитком ПТО;
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розширення колa споживaчів професійної освіти тa зaцікaвлених 
учaсників соціaльно-пaртнерської взaємодії;

стереотипізовaне збереження оргaнізaційних бaр’єрів у соціaльно-
пaртнерській взaємодії зaклaдів ПТО.

Вивчення тенденцій розвитку соціaльного пaртнерствa в системі ПТО 
уможливлює розкриття основних зaкономірностей динaміки, визнaчення 
перспективних нaпрямів пaртнерської комунікaції тa шляхів подaльшої 
інтенсифікaції впровaдження соціaльно-пaртнерських прaктик в упрaвління 
розвитком ПТО.

Одним із перспективних нaпрямів розвитку соціaльного пaртнерствa в 
системі ПТО є: розроблення тa реaлізaція моделей упрaвлінського потенціaлу 
керівникa ПТНЗ, спрямовaних нa підвищення ефективності освітньої діяль-
ності устaнови.

Результaтивне соціaльне пaртнерство між ПТНЗ, оргaнaми влaди тa ін-
шими зaцікaвленими учaсникaми може стaти пaрaдигмaльним поновлен-
ням професійної освіти. Aнaліз основних підходів до вивчення соціaльно-
пaртнерської взaємодії в упрaвлінні розвитком ПТО тa їх прaктичнa 
реaлізaція з урaхувaнням aдaптaційних можливостей конкретної устaнови 
ПТО сприятимуть розвитку мaркетингу довгострокових відносин, оргaнізaції 
бaгaтопозиційної пaртнерської взaємодії. 
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ВИСНОВКИ

За результатами аналізу літературних джерел, визначено та охарактери-
зовано особливості впливу трансформації ринкової економіки на управління 
розвитком професійно-технічної освіти в перехідному періоді, а саме: ринко-
ва модель господарювання становить таку суспільну форму організації вироб-
ництва, за якої всі питання вирішуються на основі вільної взаємодії спожи-
вачів і виробників на ринку; сучасний ринок – це ринок покупців; основними 
ознаками ринкової економіки в системі ПТО є: нестабільність, зумовленість 
пропозиції, попит, свобода вибору, вільна конкуренція, ринкове ціноутворен-
ня, обмеженість втручання держави в освітню діяльність ПТНЗ.

Учені виділяють три закономірності трансформації економічних систем: 
досягнення макроекономічної або фінансової стабілізації, проведення прива-
тизації і здійснення інтеграції у світове господарство.

Визначено, що найприйнятнішою для нашої країни є модель соціально 
орієнтованого ринку, який у кінцевому підсумку підпорядковуватиме ді-
яльність своїх функціональних структур на задоволення матеріальних і ду-
ховних потреб людини. Тому загальним стратегічним вектором розвитку 
України є розбудова змішаної соціально орієнтованої економіки постінду-
стріального типу. 

Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, мають певну спе-
цифіку, пов’язану з такими аспектами: штучна відірваність від загальноциві-
лізаційного поступу визначила інверсійний характер переходу до соціально 
орієнтованої ринкової економіки, пов’язаний зі специфікою послідовності еко-
номічних перетворень; постсоціалістичні трансформації характеризуються ви-
нятково високою залежністю економічних процесів від політичних рішень.

Аналіз практики і нормативної бази діяльності ПТО дав змогу встанови-
ти основні напрями її розвитку в ринкових умовах, а саме: 

децентралізація та інноваційні технології управління (аутсорсинг, бенч-
маркінг, коучинг, маркетингово-моніторингові технології тощо). Надто по-
вільно відбувається децентралізація, поступово вводяться інноваційні, при-
таманні ринковій економіці, технології менеджменту;

модернізація суб’єктів професійно-технічної освіти (професійні ліцеї, 
професійні коледжі, навчальні центри ПТО тощо). В умовах ринкової транс-
формації економіки України здійснюється перебудова професійно-технічної 
освіти, що зумовлює оптимізацію мережі професійних навчальних закладів;

розвиток партнерських відносин з роботодавцями. Поступово форму-
ється новий вид соціального партнерства через диверсифікацію та взаємо-
проникнення ПТНЗ нового типу і нових економічних структур (технопарки, 
бізнес-центри, бізнес-інкубатори, що надають консультації та здійснюють 
відповідне навчання);
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зміна змісту професійно-технічної освіти (розподіл суб’єктів розроблен-
ня професійних та освітніх стандартів; стандарти професій широкої кваліфі-
кації тощо);

упровадження інноваційних технологій у навчально-виробничий процес 
(блочно-модульна система, кейс-технології, інтерактивні методи, у т. ч. інфо-
маційно-комунікаційних технологій тощо); 

створення інформаційно-освітнього середовища навчально-виробничого 
процесу навчального закладу вимагає одночасно здійснювати інформатиза-
цію ПТО;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у т. ч. керівників, 
ПТНЗ, навчання на підприємстві; 

змішане фінансування, зародження і розвиток фандрайзингу в системі 
ПТО, встановлення міжнародних зв’язків та спільне здійснення проектів дає 
змогу залучити різні ресурси для реформування ПТО в Україні. 

Трансформаційні процеси в системі ПТО в умовах ринкової економіки 
пов’язані з низкою чинників, що зумовлюють, обмежують, впливають, ви-
значають розвиток цієї освітньої галузі. Складність, специфіка й особливість 
управління ПТО полягає в необхідності врахування комплексу чинників, а 
саме: розвитку ринкових відносин у сфері ПТО, формування ринку освітніх 
послуг, розвитку ринку праці тощо.

Аналіз специфічних умов трансформації управління ПТО в умовах рин-
кової економіки дав змогу виявити найнеобхідніші заходи – організацій-
ні, економічні, управлінські – для досягнення нової якості ПТО, її адапта-
ції до нових, ринкових механізмів економіки. Освоєння ринкових відносин 
суб’єктами освітнього процесу в умовах економічної нестабільності зумовлює 
необхідність змінювати структуру управління освітою взагалі й навчальним 
закладом зокрема. Створення маркетингової служби в ПТНЗ забезпечує кон-
цептуальне осмислення маркетингового управління розвитком навчального 
закладу, дає змогу оцінити відповідність потенціалу ПТНЗ потребам ринків 
праці й освітніх послуг і, застосовуючи маркетингові технології, трансфор-
мувати їх в управлінський процес.

Управлінська діяльність керівників у системі ПТО є одним із основних 
чинників забезпечення випереджувального розвитку цієї системи, тому осо-
бливу увагу приділено питанням реалізації ними специфічних в умовах рин-
кової економіки управлінських функцій, розвитку управлінської компетент-
ності керівників ПТНЗ, запропоновано її структуру.

Розвиток управління ПТО в умовах ринкової економіки потребує вирі-
шення низки проблем, які знаходяться в економічній площині. Запропоно-
вано показники ефективності управління розвитком ПТО, а саме: показники 
організації навчального процесу, показники кваліфікації кадрового складу, 
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фінансово-економічні показники. Визначено основні напрями вирішення 
проблем економічного розвитку ПТО в умовах ринкової економіки (створен-
ня гнучкої структури управління, збільшення частки недержавного фінансу-
вання освітніх програм, розроблення методики складання прогнозних роз-
рахунків щодо відповідності вимог ринку праці та пропозиції кваліфікованих 
робітників тощо).

З огляду на невідповідність структури ПТО реальним потребам ринку 
праці, зростаючу конкуренцію між навчальними закладами, збільшення пи-
томої ваги комерційних структур, що стрімко заповнюють ринок освітніх 
послуг, актуалізовується потреба розроблення теоретико-методичних засад 
управління розвитком ПТНЗ на засадах маркетингу. З’ясовано, що у своїй ді-
яльності керівний склад ПТНЗ використовує всі компоненти управління мар-
кетингом системи ПТО, однак здебільшого це робиться епізодично, в період 
підготовки і проведення вступної кампанії. Однією з причин такого стану є 
відсутність цілеспрямованого систематичного навчання маркетингу освітніх 
послуг у системі вищої, післядипломної освіти та підвищення кваліфікації 
керівників ПТНЗ. Розроблена модель управління маркетингом системи ПТО 
відображає цілісність цього процесу та передумови оцінювання рівнів її роз-
витку.

Осмислення існуючих трaнсформaційних процесів у ПТО переконує у 
нaгaльності обґрунтувaння нових підходів до реформувaння системи зв’язків 
між елементaми системи ПТО. Соціaльне пaртнерство є зaкономірною 
реaкцією нa суперечливі тенденції ринкової економіки, нa появу нових 
динaмічних вимог, що стоять перед ПТО. 

Системaтизaція теоретичного тa експериментaльного мaтеріaлу зумовилa 
визнaчення основних тенденцій розвитку соціaльного пaртнерствa в системі 
ПТО впродовж остaнніх років:

тенденція поширення співробітництвa між роботодaвцями і ПТНЗ як прі-
оритетного нaпряму соціaльного пaртнерствa в системі ПТО;

тенденція переваги локaльного моделювaння соціaльного пaртнерствa нa 
рівні конкретного зaклaду ПТО;

тенденція синтезу соціaльного пaртнерствa тa мaркетингового підходу в 
упрaвлінні розвитком ПТО;

тенденція розширення колa споживaчів професійної освіти тa 
зaцікaвлених учaсників соціaльно-пaртнерської взаємодії;

тенденція стереотипізовaного збереження оргaнізaційних бaр’єрів у 
соціaльно-пaртнерській взaємодії зaклaдів професійно-технічної освіти.
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