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ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЗНАННЯМИ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ  

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

 

В Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року наголошується на тому, що «управління освітою повинно 

здійснюватися на засадах інноваційних стратегій відповідно до 

принципів сталого розвитку, створення сучасних систем освітніх 

проектів та їх моніторингу; розвитку моделі державно-громадського 

управління у сфері освіти, в якій особистість, суспільство та держава 

стають рівноправними суб’єктами і партнерами» [7]. 

Управління знаннями в публічному секторі є предметом 

дослідження широкого кола вітчизняних науковців. Механізмам 

реалізації державної політики в галузі освіти, й професійної 

(професійно-технічної) освіти, зокрема, були присвячені дисертаційні 

дослідження О. Жабенка (здійснив аналіз процесу розвитку системи 

державного управління освітою в Україні в 1946-2001 рр.; визначив 

характерні особливості державного управління освітою відповідно до 

виявлених періодів розвитку системи управління освітою; 

проаналізував зміст і форми управління, виявив основні тенденції, 

принципи та закономірності розвитку державного управління освітою 

досліджуваного періоду) [1]; С. Кретович (розробила кваліметричний 

інструментарій адаптивного управління для моніторингу вищого 

навчального закладу І-ІІ рівня акредитації) [2]; П. Кухарчука (розробив 

модель державно-громадського управління системою професійно-

технічної освіти регіону, визначив її основні завдання та запропонував 

механізми реалізації) [4]; О. Усенко (обґрунтувала моделювання 
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державного управління освітою як механізму в процесі прийняття та 

оптимізації державно-управлінських рішень в освіті; розробила 

наукову концепцію побудови моделей державного управління освітою, 

в якій моделювання виступає механізмом (способом) формування та 

прийняття рішень в освітній сфері шляхом послідовного наближення 

до бажаного (згідно вибраних критеріїв) результату; показала роль 

інноваційних моделей державного управління освітою на шляху 

створення громадянського суспільства в Україні) [9], а також наукові 

доробки інших вчених. Питання управління знаннями, якості процесу 

підготовки науково-педагогічних кадрів, на прикладі Франції, 

досліджені такими науковцями: С. Домбровською, В. Мороз, С. Мороз 

[6].  

Серед досліджень зарубіжних вчених за відповідним напрямом, 

що, з нашої точки зору, найбільш заслуговують на увагу, є робота 

Рійка Кіма сумісно із Фінською національною радою з освіти 

(«Рекомендації з управління якістю для професійної освіти і навчання» 

(довів, що постійне покращення якості професійної освіти і навчання, 

підвищення їх привабливості, просування мобільності серед учнів 

професійних навчальних закладів, підвищення кваліфікації існуючої 

робочої сили та сприяння її мобільності є ключовими пріоритетами як 

у Фінляндії, так і в рамках Європейського Союзу) [10]. «Сутність 

управління знаннями полягає у тому, що вони представляються як 

еластична і динамічна наявна нематеріальна субстанція, яка становить 

ефект розумового перетворення множин інформації та отримується 

людиною» [8]. Згідно з Класифікатором видів економічної діяльності 

(KВЕД-2010, ДК 009:2010, Секція P Освіта, Група 85.3 Середня освіта, 

Клас 85.32 Професійно-технічна освіта) професійно-технічна освіта 

включає надання такої освіти, яка зазвичай концентрується на 

предметній спеціалізації та викладанні теоретичних основ і 

практичних навичок, які відповідають теперішньому або майбутньому 

роду професійної діяльності. Мета програми може бути різною: від 

підготовки учня до широкого спектра професійної діяльності, до 

конкретно обраної професії. На думку Г. Ковальчук, «зміст 

професійної освіти і підготовки майбутніх фахівців прямо 

обумовлений соціально-економічним і політичним контекстом 

середовища майбутньої професійної реалізації студента/випускника» 

[3]. Ми погоджуємося з думкою Г. Лук’яненко, що «розвиток 

інноваційних процесів управління обумовлений певними 

суперечностями, які виникають у разі невідповідності між освітніми 

послугами й освітніми потребами. Це спонукає ПТНЗ самостійно 

визначати стратегію функціонування відповідно до запитів споживачів 

освітніх послуг» [5], тому розробка моніторингових досліджень для 

управління професійною (професійно-технічною) освітою є 
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необхідною умовою «впровадження державних стандартів 

професійно-технічної освіти з професій широких кваліфікацій 

забезпечення оптимального переліку професій з підготовки 

кваліфікованих робітників; (скороченню їх кількості на основі 

інтеграції); оптимізації мережі професійно-технічних навчальних 

закладів різних типів, професійних спрямувань та форм власності з 

урахуванням демографічних прогнозів, регіональної специфіки та 

потреб ринку праці» [7]. Отже, застосування механізму державного 

управління знаннями в професійній (професійно-технічній) освіті 

дозволить приймати необхідні рішення щодо змін законодавства, 

вдосконалення структури освітніх закладів, враховуючи нові вимоги 

до якості і змісту освіти, демографічні та міграційні процеси, а також 

створити з метою регулювання відносин між всіма зацікавленими 

сторонами нові механізми, які працюватимуть на розвиток української 

освіти» [7] і сприятимуть вирішенню основних завдань Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року в системі 

професійної (професійно-технічної) освіти. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ РИЗИК-

ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Сучасні глобалізаційні процеси здійснюють значний вплив на 

діяльність суб’єктів господарювання та створюють нові вимоги до 

планування та управління ресурсами. Це обумовлює необхідність 

запровадження єдиної ефективної системи управління публічними 

фінансами, що спрямована на зниження загального адміністративного 

навантаження на суб’єкти господарювання та одночасне підвищення 

рівня ефективності діяльності органів публічного адміністрування. 

Основним цільовим орієнтиром такої системи управління є ефективне 

функціонування управлінської діяльності та здатність швидкого 

реагування на виклики часу. 

Подолати статику державних структур в умовах зростання 

складності завдань, що ставляться перед ними дозволяє ризик-

орієнтоване управління. На сьогодні в центральних органах виконавчої 

влади України впроваджено лише окремі елементи механізму 

управління ризиками. Тому, важливим є дослідження процесу 

управління ризиками, як основи діяльності органів публічного 

адміністрування. 

Ризик є невід’ємною складовою людського буття. Він 

супроводжує практичну діяльність людини незалежно від суспільного 

ладу та економічної формації. Будь-який суб’єкт господарювання в 


