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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

 

MECHANISMS OF PUBLIC GOVERNANCE IN THE FIELD OF 

VOCATIONAL (VOCATION-AND-TECHNICAL) TRAINING 

 
У статті розглянуто підходи щодо визначення дефініції «механізми дер-

жавного управління» у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених;  

з‟ясовано  практичне використання механізмів державного управління у роботах 

зарубіжних дослідників; проаналізовано напрацювання вітчизняних вчених щодо 

механізмів реалізації державної політики в галузі професійної (професійно-

технічної) освіти; визначено й схарактеризовано механізми державного управ-

ління у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (політичний, адмініст-

ративно-організаційний, нормативно-правовий, економічний, інформаційний) та 

розкрито їх роль у розвитку та модернізації даної сфери.  
Ключові слова: механізми державного управління, професійна 

(професійно-технічна) освіта, комплексний механізм державного управління, си-

нергетичний ефект.  
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The article discusses approaches to determining the definition of "public admin-

istration mechanisms" in the researches of national and foreign scientists; the practical 

use of state management mechanisms in works by foreign researchers has been clari-

fied; researches by national scientists on mechanisms of state policy realization in the 

field of vocational (vocation-and-technical) training are analyzed; mechanisms of pub-

lic administration (political, administrative, organizational, regulatory, economic, in-

formational) in the field of vocational (vocation-and-technical) training  have been de-

fined and characterized, and their role in the development and modernization of this 

field has been revealed. 

Keywords: public administration mechanisms, vocational (vocation-and-

technical) training, a complex government mechanism, synergistic effect.   

 

 

Постановка проблеми. Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження плану заходів на 2019 – 2027 роки із запрова-

дження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (про-

фесійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) осві-

та» має на меті формування правового підґрунтя та створення умов для пов-

ноцінного проведення послідовної реформи професійної (професійно-

технічної) освіти в Україні, підвищення якості освітніх послуг, що надають-

ся в системі професійної (професійно-технічної) освіти. Автори Проєкту 

впевнені, що «реалізація заходів із запровадження Концепції матиме пози-

тивний вплив на розвиток та модернізацію професійної (професійно-

технічної) освіти в регіонах на принципах державно-громадського та держа-

вно-приватного партнерства, доступності, відкритості та прозорості, орієн-

тації на потреби та запити здобувачів освіти, роботодавців та суспільства 

[15]. Розвиток та модернізація професійної (професійно-технічної) освіти 

можливі за умов ефективного використання інструментарію механізмів 

державного управління. Зважаючи на це, вважаємо за необхідне зосередити 

увагу на використанні механізмів державного управління у сфері професій-

ної (професійно-технічної) освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Механізми державного 

управління знаходяться у колі наукової уваги В. Дзюндзюка, А. Дєгтяра, 

С. Домбровської, О. Коротича, С. Майстро, В. Мороза, С. Мочерного, 

О. Радченка, О. Федорчака та інших дослідників.  

Механізмам державного управління освітою присвячені публікації віт-

чизняних вчених А. Вербицької (визначила фінансові механізми інтеграції 

вищої освіти України в межах чотирикутника «освіта – уряд – бізнес – суспі-

льство», що спрямовані на підвищення міжнародної конкурентоспроможності 

вищої освіти України) [2], С. Домбровської (запропонувала механізм упрова-

дження наукових результатів в освітянські стандарти, який сприятиме вдос-

коналенню навчального процесу) [4], Н. Зелінської (дослідила механізми 

державного управління у впровадженні реформ в освітній галузі України, і на 

основі проведеного аналізу внесла пропозиції щодо вдосконалення зазначе-

https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/10/08/lastproektrozporyadzhennyaplandiykontseptsiyapto-08-10-2019.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/10/08/lastproektrozporyadzhennyaplandiykontseptsiyapto-08-10-2019.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/10/08/lastproektrozporyadzhennyaplandiykontseptsiyapto-08-10-2019.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/10/08/lastproektrozporyadzhennyaplandiykontseptsiyapto-08-10-2019.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/10/08/lastproektrozporyadzhennyaplandiykontseptsiyapto-08-10-2019.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/10/08/lastproektrozporyadzhennyaplandiykontseptsiyapto-08-10-2019.docx
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них механізмів на сучасному етапі) [6], С. Мороз (розглянула можливості ви-

користання інтернаціоналізації як одного з механізмів забезпечення якості 

вищої вітчизняної освіти) [12], І. Якайтіс (проаналізував механізми держав-

ного управління інноваційним розвитком вищої освіти в Україні і запропону-

вав таку їх класифікацію: 1) механізми удосконалення державної політики у 

сфері вищої освіти: нормативно-правовий, організаційно-функціональний, 

кадрово-мотиваційний; 2) інтегровані механізми державного управління ін-

новаційним розвитком вищої освіти: стратегічного фінансування, міжнарод-

ного співробітництва, науково-освітньої локалізації) [18] та ін.  

Проблематика державного управління розвитком освіти знаходиться у 

центрі уваги і зарубіжних дослідників: Р. Шоу, А. Матея, К. Діаманті, 

Л. Іоану, Н. Пулуді, Д. Баглі Ц. Ян, Ц. Чі та М. Янг. Х. Масахару та інших.  

Погляди вищевказаних дослідників свідчать про наукову увагу до за-

безпечення результативного функціонування механізмів на державно-

освітньому рівні. Проте особливого значення набувають питання ефектив-

ного використання механізмів державного управління  у розвитку та модер-

нізації системи професійної (професійно-технічної) освіти України.   

Постановка завдання. Мета статті – на підставі аналізу наукових на-

працювань вітчизняних і зарубіжних дослідників визначити механізми дер-

жавного управління у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

України та їх роль у розвитку та модернізації даної сфери.  

Виклад основного матеріалу. У дослідженнях науковців механізм 

державного управління зазвичай визначається як система, призначена для 

практичного здійснення державного управління та досягнення поставлених 

цілей, яка має визначену структуру, методи, важелі, інструменти впливу на 

об‘єкт управління з відповідним правовим, нормативним та інформаційним 

забезпеченням [7, с. 375].  

Серед зарубіжних вчених за відповідним напрямом дослідження акту-

альними є роботи: Р. Шоу «Новий публічний менеджмент в Австралії: ми-

нуле, сучасне та майбутнє» (―New Public Management in Australia: Past, 

Present and Future‖) [24]; Вільяма Дж. Сіффіна «Два десятиліття державного 

управління в країнах, що розвиваються. Огляд державного управління» 

(―Two Decades of Public Administration in Developing Countries. Public Admin-

istration Review‖) [25]; А. Матея «Розвиток європейської адміністрації. Фун-

даментальні концепції та підходи» (―The Development of the European Ad-

ministration. Fundamental Concepts and Approaches‖)  [23]; Ц. Ян, Ц. Чі та М. 

Янг. «Огляд корпоративного управління в Chinaapel» (―A review of corporate 

governance in Chinaapel‖) [21], Х. Масахару «Японська державна бюрократія 

в епоху глобалізації»  (―Japanese Public Bureaucracy in the Era of Globaliza-

tion‖) [22]; Б. Кононтон та Т. Рандма «Навчальні ідеї і принципи державного 

управління: чи можливо досягти загальної європейської перспективи?» 

(―Teaching Ideas and Principles of Public Administration: is it possible to achieve 

a common European perspective?‖) [19]. 
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Найбільш цікавою з останніх досліджень зарубіжних вчених за відпо-

відним напрямом є наукова робота К. Діаманті, Л. Іоану, Н. Пулуді, Д. Баглі 

«Підтримуючі механізми для ефективного управління змінами (―Supportive 

mechanisms for effective change management‖), в якій  розглядаються механі-

зми, що використовуються для підтримки та активізації змін у сучасних ор-

ганізаціях Європи. У дослідженні визначено та класифіковано критичні фак-

тори управління змінами: організаційну структуру, культуру організації та 

клімат, механізми спілкування, навчання та підвищення кваліфікації, проце-

дуру оцінки моніторингу щодо змін.  Ці фактори проаналізовано в контексті 

емпіричних висновків у чотирьох європейських країнах: Греції, Іспанії, Да-

нії та Великобританії. Результати досліджень свідчать, що передовий досвід 

в управлінні змінами має вирішальне значення для прийняття цілісного під-

ходу до постійних змін з акцентом на спілкування, роботу в команді, освіту 

й навчання та адаптивну культуру [20].  

На підставі викладеного вище у таблиці 1 представлено бачення зару-

біжних дослідників щодо практичного використання механізмів державного 

управління. 

Таблиця 1 

Механізми державного управління, представлені у проаналізованих 

наукових роботах зарубіжних дослідників 
Автор  Дослідження  Механізми державного 

управління 

Р. Шоу «Новий публічний менеджмент в Австра-

лії: минуле, сучасне та майбутнє» (―New 

Public Management in Australia: Past, 

Present and Future‖) 

Інформаційний механізм 

А. Матей  «Розвиток європейської адміністрації. 

Фундаментальні концепції та підходи» 

(―The Development of the European Admin-

istration. Fundamental Concepts and Ap-

proaches‖) 

Інституційний і норматив-

ний механізми    

К. Діаманті, Л. 

Іоану, Н. Пу-

луді, Д. Баглі 

«Підтримуючі механізми для ефективно-

го управління змінами (―Supportive me-

chanisms for effective change management‖) 

Організаційний механізм 

Ц. Ян, Ц. Чі та 

М. Янг 

«Огляд корпоративного управління в 

Chinaapel» (―A review of corporate gover-

nance in Chinaapel‖) 

Внутрішні і зовнішні меха-

нізми корпоративного 

управління 

Х. Масахару  «Японська державна бюрократія в епоху 

глобалізації» (―Japanese Public Bureaucra-

cy in the Era of Globalization‖) 

Політичний механізм 

Б. Кононтон та 

Т. Рандма  

«Навчальні ідеї і принципи державного 

управління: чи можливо досягти загаль-

ної європейської перспективи?» (―Teach-

ing Ideas and Principles of Public Adminis-

tration: is it possible to achieve a common 

European perspective?‖)   

Нормативно-правовий ме-

ханізм 
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Механізми державного управління характеризуються поєднанням різ-

них елементів (мети, принципів, способів, методів, функцій, суб‘єктів, 

об‘єктів та ін.). Узагальнюючи теоретичні підходи до визначення поняття 

«механізми державного управління», ми погоджуємося із ствердженням 

А. Березянської, що «ефективність системи державного управління зале-

жить від наявності успішно функціонуючих механізмів, які дозволяють за-

безпечити: скоординоване, цілеспрямоване та дієве керівництво суспільни-

ми процесами держави; належний організаційно-управлінський вплив на су-

спільний розвиток держави; реалізацію цілей та завдань державного управ-

ління – як загальних, так і персоніфікованих, які необхідно вирішувати в 

конкретних сферах суспільного життя» [1]. 

У контексті предмету нашого дослідження, зазначимо, що механізмам 

реалізації державної політики в галузі професійної (професійно-технічної) 

освіти присвячені вітчизняні дослідження таких вчених: 

– В. Михальської, яка розкрила теоретико-методологічну сутність та 

виокремила функціональні елементи механізму формування освітнього се-

редовища для малого і середнього підприємництва у системі державного ре-

гулювання. Крім того, автором науково обґрунтовані механізми та методи 

державного управління для оптимізації й розвитку системи бізнес-освіти 

України із урахуванням вимог Національної доктрини розвитку освіти та 

євроінтеграційних процесів в Україні [11];  

– Ю. Древаля, яким визначено перелік конкретних чи «цільових» ме-

ханізмів державного управління вищою освітою й окреслено сутність меха-

нізмів, сукупно спрямованих на досягнення такого рівня вищої освіти, що 

передбачає перетворення набутих знань на здатність людини до професійної 

та водночас творчої діяльності [5];  

– Л. Коробко, якою досліджено особливості державного регулювання 

системи професійно-технічної освіти, а також запропоновано систему оці-

нювання підготовленості випускників професійно-технічних навчальних за-

кладів; удосконалено механізм багатоканального фінансування системи 

професійно-технічної освіти [9];  

– П. Кухарчука, який розробив модель державно-громадського управ-

ління системою професійно-технічної освіти регіону, визначивши при цьому 

її основні завдання та запропонувавши механізми реалізації [10];  

– О. Поступної, яка здійснила теоретичне обґрунтування і запропону-

вала практичні рекомендації з удосконалення механізмів державного управ-

ління вищою освітою на регіональному рівні, узагальнивши при цьому тео-

ретичні засади державного управління галуззю [14];  

– І. Найди, якою запропоновано модель механізмів державного регу-

лювання у сфері працевлаштування молодих спеціалістів й обґрунтовано 

науково-теоретичні засади впровадження комплексу механізмів державного 

регулювання у сфері працевлаштування молодих спеціалістів. Крім того, ав-

торкою запропоновано пріоритетні напрями їх удосконалення з метою під-
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вищення ефективності та результативності діяльності органів державної 

влади [13];  

– Н. Савченко, якою теоретично обґрунтовано нормативно-правовий, 

науково-методичний, ресурсний та організаційно-управлінський механізми 

державного регулювання  професійного навчання безробітних, а також роз-

роблено практичні рекомендації щодо їх удосконалення в межах запропоно-

ваної моделі державного регулювання  професійного навчання безробітних 

в Україні [16].  

Аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних вчених дозволив нам визначити 

механізми державного управління професійною (професійно-технічною) 

освітою: політичний, адміністративно-організаційний, нормативно-

правовий, економічний, інформаційний, які представлено на рисунку 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Механізми державного управління професійною  

(професійно-технічною) освітою 

 

 

Кожен із визначених механізмів державного управління професійною 

(професійно-технічною) освітою заслуговує на окрему увагу.  

Політичний механізм у сфері (професійно-технічної) освіти можна ви-

значити як «засіб реалізації державної політики, конкретних завдань держа-

вного управління, сукупність певних управлінських процедур, прийомів, 

об‘єднаних на основі дотримання принципів, серед яких визначальними, та-

кими, що формують їх характер, є відповідальність, легітимність, закон-

ність, гласність, відкритість, науковість ін.» [8]. 

Адміністративно-організаційний механізм державного управління в 

межах обраної проблематики розглядається як «сукупність різних за своєю 

природою конкретних організаційних елементів у механізмі управління. Цей 
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механізм в Україні має на сьогодні достатньо розгалужену систему – від мі-

ністерства до управлінь та відділів освіти на різних рівнях; навчальні закла-

ди; їх взаємозв‘язки» [6]. Згідно з вітчизняним законодавством, яке формує 

досліджуваний організаційний механізм державного управління, діяльність 

Міністерства освіти і науки України (МОН України) спрямовується і коор-

динується Кабінетом Міністрів України. Центральний апарат МОН України 

утворюють 9 департаментів, одним з яких є департамент професійної освіти. 

Департамент здійснює моніторинг показників професійної освіти; коорди-

нує роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників; визначає 

пріоритетні напрями розвитку змісту професійно-технічної освіти, розроб-

ляє державні вимоги до її рівнів і обсягів; організує співпрацю з Федерацією 

роботодавців України, місцевими органами публічної адміністрації, вироб-

ничими підприємствами. Департамент професійної освіти у межах своїх по-

вноважень не лише опосередковано сприяє адміністративно – правовому за-

безпеченню діяльності закладів освіти, яке часто реалізується у відповідних 

адміністративних заходах і прийнятті наказів МОН України, але й в окремих 

випадках виступає самостійним суб‘єктом владного впливу.  

Економічний механізм державного управління ми визначаємо як еко-

номічну систему (підсистему та її основні елементи), в основі якої сукуп-

ність інструментів, важелів і методів, що реалізуються під впливом регулю-

ючих функцій держави. Реалізація економічного механізму державного 

управління розвитком ПТО обумовлюється такими чинниками, як: упоряд-

куванням мережі професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням їх 

спеціалізації та економічної ефективності шляхом укрупнення існуючих на-

вчальних закладів; удосконаленням системи управління та фінансування 

професійно-технічних навчальних закладів; системною взаємодією з підпри-

ємствами-замовниками робітничих кадрів професійно-технічних навчальних 

закладів (методи реалізації проектів соціального партнерства можна розгля-

дати як розвиток методів проектного фінансування); співпрацею із соціаль-

ними партнерами, підприємствами, організаціями, установами щодо якісної 

підготовки кваліфікованих робітників; здійсненням модернізації матеріально-

технічної бази професійно-технічних навчальних закладів шляхом впрова-

дження інноваційно-комунікаційних та інноваційних технологій виробництва 

в навчальний процес; проведенням моніторингових досліджень результатив-

ності з основних напрямів діяльності ПТНЗ. 

У дисертаційному дослідженні В. Федорчака інформаційний механізм 

розглядається у контексті концептуальної моделі інформаційно-аналітичної 

системи державного управління. Цей механізм є сукупністю комунікаційної 

й інформаційної складових, блоку моделювання та обробки супровідної до-

кументації. Тому в якості ядра цей механізм містить засоби геоінформацій-

ної системи та уможливлює реалізацію в органах державної влади та місце-

вого самоврядування інформаційних процесів, що забезпечують прийняття 

управлінських рішень через збір, обробку, зберігання, передачу та захист 
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інформації [17]. 

Однією з провідних тенденцій розвитку сучасної освіти є її інформа-

тизація. Реалізація цієї тенденції дає можливість зробити освіту більш ефек-

тивною, гнучкою, сучасною, такою, що відповідає міжнародним стандартам. 

В Україні активно реалізується  ряд міжнародних проектів. Так, у межах 

проекту Європейського Союзу «Підвищення ефективності управління про-

фесіонально-технічною освітою на регіональному рівні в Україні» і за підт-

римки Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і нау-

ки України, Академії педагогічних наук України має місце експерименталь-

на робота щодо створення інформаційно-аналітичної системи управління 

професійно-технічною освітою «ПРОФТЕХ». Система забезпечує інформа-

ційну та технологічну підтримку діяльності системи ПТО, а саме: прогноз-

ну; експертно-аналітичну.   

Основними складовими інформаційно-аналітичної системи ПРОФТЕХ 

є система накопичення та зберігання інформації, система аналітичної оброб-

ки інформації, система документального забезпечення. Актуальність про-

блеми інформатизації управління навчальним закладом полягає в створенні, 

впровадженні та розвитку комп‘ютерно орієнтованого освітнього середови-

ща на основі інформаційних систем, мереж, ресурсів і технологій. Головною 

метою є підготовка фахівця до діяльності в умовах інформаційного 

суспільства, комплексна перебудова педагогічного процесу, підвищення йо-

го якості та ефективності.  

Правові відносини у сфері ПТО охоплюють велику кількість учасни-

ків, які належать як до об‘єктів, так і до суб‘єктів державного управління. 

Щодо терміну «правовий механізм», то в державно-управлінській науці 

єдиного підходу до визначення цього поняття немає.  

Концептуалізація змісту наукових поглядів щодо змісту дефініції 

«правовий механізм державного управління» дозволила нам визначити його 

як систему правових засобів, за допомогою яких забезпечується норматив-

ність суспільних відносин [3, с. 50].  

Умовою реалізації  ефективного розвитку професійно-технічної освіти  

в Україні є оновлення й удосконалення її нормативно-правової бази з пріо-

ритетних напрямів забезпечення життєдіяльності навчальних закладів 

(управління освітою на всіх рівнях, проведення моніторингу та оцінювання 

якості освіти, матеріально-технічного та інформаційно-комунікаційного за-

безпечення  навчальних закладів), тому застосування нормативно-правового 

механізму державного управління ПТО є необхідністю. 

Вищезазначені нами механізми державного управління ПТО тільки 

при взаємопов‘язаному, комплексному застосуванні спроможні призвести 

до синергетичного ефекту від своєї дії. 
Висновки. Отже, характеристика політичного, нормативно-правового, 

економічного, адміністративно-організаційного, інформаційного механізмів 

державного управління ПТО може бути подана через призму  
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таких узагальнень:  

1) комплексний механізм державного управління є структурованою 

єдністю суб'єктів державного управління та їх впливів на об'єкти державно-

го управління з метою реалізації функцій держави і досягнення цілей його 

функціонування; 

2) визначені нами політичний, нормативно-правовий, економічний,   

адміністративно-організаційний, інформаційний механізми державного 

управління ПТО у комплексному застосуванні сприяють ефективному роз-

витку й функціонуванню цієї важливої складової вітчизняної системи  

освіти; 

3) для ефективного функціонування професійно-технічної освіти в 

Україні важливого значення набувають питання подальшого  вдосконалення 

вищезазначених механізмів державного управління ПТО, а тому можуть бу-

ти доповнені у межах інших напрямів наукових пошуків. 
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