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еКОНОМІЧНиЙ МеХАНІзМ ДеРЖАВНОГО УПРАВЛІННя  
РОзВиТКОМ ПРОфеСІЙНОї (ПРОфеСІЙНО-ТеХНІЧНОї) ОСВІТи

Розглянуто концептуалізацію змісту дефініції «економічний механізм»; з’ясовано складові еко-
номічного механізму державного управління розвитком сучасної системи професійної (професійно-тех-
нічної) освіти України; доведено, що рівень освіти, кваліфікація, наукові дослідження, людський капі-
тал впливають на темпи економічного росту регіону, країни, що професійній (професійно-технічній) 
освіті належить ключова роль у динаміці економічного розвитку держави. На прикладі Харківського 
регіону розглянуто економічну ситуацію, що склалась за останні роки у системі професійної (професій-
но-технічної) освіти, а також економічні методи, застосування яких допомагає Харківській обласній 
раді вирішувати питання подальшого розвитку й функціонування професійної (професійно-технічної) 
освіти; систематизовано чинники, що впливають на ефективність функціонування економічного меха-
нізму розвитком системи професійної (професійно-технічної) освіти.

Ключові слова: державне управління, механізми державного управління, економічний механізм, 
економічні методи, професійна (професійно-технічна) освіта, кваліфікований робітник.

L. M. Hren. Economic mechanism of state management of vocational (vocation-and-technical) 
training development

There is viewed the conceptualizing of content of “economic mechanism” definition, as well as the con-
stituents of economic mechanism of state managing modern vocational (vocation-and-technical) training’s de-
velopment in Ukraine have been clarified: the outer component (financing, subsidizing, crediting, insurance, 
price-formation, etc.), and the inner component: (planning, forecasting, calculation of need in finance resourc-
es, standards establishing, etc.). It has been proved that education level, qualifications, scientific research, 
human capital influence the economic growth rates of a region, the country. On the example of Kharkiv region, 
there has been viewed the economic situation that has formed lately in the vocational (vocation-and-technical) 
training (hereinafter VTT system along with economic methods, applying of which is helping the Kharkiv oblast 
Council to solve the issues of its (the system’s) further functioning and development. The Kharkiv oblast Coun-
cil developed and approved the programs directed at education system’s development, including VTT: Oblast 
Program of education development “Kharkiv region’s new education environment” for 2019-2023; Program 
of economic and social development of Kharkiv oblast for 2019; The Development Strategy of Kharkiv oblast 
till 2020 approved by the Kharkiv oblast Council decision of March 5, 2015 No 1151-VI; Program of Assisting 
small and medium business development in Kharkiv oblast for 2016–2020; the Concept of humanitarian policies 
in Kharkiv oblast till 2020.

To further modernizing and development of the VTT establishments network attest the 2 training-prac-
tical centers created in the oblast. One of priority direction in this work is the introduction of the dual form of 
training. Considerable attention in the VTT system is paid to development of social partnership with employ-
ers, new production technologies are introduced: on the basis of VTT establishments, there operate regional 
training-and-practical centers that provide qualified workers’ training by the companies’ KNAUF, TRIORA, 
SNIEŽKA, HENKEL-BAUTEKNIK technologies. Realization of economic mechanism for state managing VTT 
system development is determined by the following components: optimizing the VVT establishments’ network 
with taking into consideration their specialization and economic efficiency through consolidating the existing 
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education establishments; improvement of management and financing system of VTT establishments; system-
atic interaction with enterprises employing skilled graduates in working professions; co-operation with social 
partners, enterprises, organizations, institutions concerning quality training of skilled specialists in working 
professions; performing modernization of VTT establishments’ materiel-and-technical base through introduc-
tion of innovative-communicational and innovative production technologies to the training process; conduction 
of monitoring research of efficiency in the main directions of VTT establishments’ activities.

Perspective directions of further studies in this problematic is, in our opinion, the application of innova-
tive instruments of economic mechanism of vocational (vocation-and-technical) training system’s development 
(financial autonomy of training establishments, standards in financing, etc.).

Key words: public administration, mechanisms of state administration, economic mechanism, economic 
methods, vocational (vocational) education, skilled worker.

Постановка проблеми. Забезпечення галузей народного господарства країни висо-
кокваліфікованими робітничими кадрами є пріоритетним напрямом державної освітньої полі-
тики. Розроблення комплексного підходу щодо функціонування системи професійної (профе-
сійно-технічної) освіти (ПТО) і реалізації державної освітньої політики України у цій галузі 
вимагає координації дій державних органів виконавчої влади, органів влади регіонів Украї-
ни і органів місцевого самоврядування. Неабияка роль у вирішенні цього завдання належить 
ефективному функціонуванню економічного механізму державного управління розвитком 
ПТО. Беручи до уваги вищенаведене, вважаємо за необхідне у межах публікації зосередити 
свою увагу саме на дослідженні чинників, що мають вплив на ефективне функціонування 
економічного механізму державного управління розвитком ПТО України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Запропонований 16 квітня 2019 року Мініс-
терством освіти і науки України для громадського обговорення проект Положення про інститу-
ційну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти, розроблений відповідно до 
частини дванадцятої статті 9 Закону України «Про освіту», має на меті встановлення єдиних 
підходів до порядку здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за інституційною фор-
мою у закладах професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від їх підпорядкування, 
типів і форми власності. До інституційної форми здобуття освіти Закон України «Про освіту» 
відносить очну (денну, вечірню), заочну, дистанційну та мережеву форми навчання [proekt]. 
Проект Положення про інституційну форму здобуття професійної (професійно-технічної) осві-
ти є ще одним свідченням ефективної управлінської ролі держави у розвитку й функціонуванні 
вітчизняної системи освіти й професійної (професійно-технічної) освіти зокрема.

Роль держави в управлінні освітою досліджують такі вітчизняні вчені, як: Л. Головій 
(проаналізував систему державного управління вищою освітою в Україні) [5]; Л. Гордієнко 
(визначила теоретичні засади модернізації організаційно-економічного механізму функціону-
вання вищої освіти на основі застосування управлінського інструментарію трансформацій-
ного менеджменту; з позицій системного підходу розглянула систему державного управління 
сферою вищої освіти; надала концептуальні положення застосування управлінського інстру-
ментарію трансформаційного менеджменту щодо модернізації організаційно-економічного 
механізму функціонування вищої освіти) [6]; С. Майстро, Р. Майстро (визначили сучасний 
стан та результативність механізму державного управління у сфері освіти і науки в Україні, 
виділили його основні проблеми та протиріччя; означили основні напрями вдосконалення ме-
ханізму державного управління у сфері освіти і науки в контексті необхідності інноваційного 
розвитку України) [14] та інші.

Серед зарубіжних учених, що працюють за відповідним напрямом і дослідження яких 
сприяли вирішенню завдань, пов’язаних із формуванням механізму розвитку системи освіти 
в умовах ринкової економіки, можна виокремити Л. Баранову, А. Єгоршина, Дж.М. Кейнса, 
К. Макконнелла, А. Маршалла. І це далеко не повний перелік.
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Серед останніх найбільш знакових науково-комунікативних заходів, тематика яких 
пов’язана із функціонуванням економічного механізму в освіті, слід звернути увагу на 
VІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Ефективність організаційно-економічно-
го механізму інноваційного розвитку вищої освіти України» (05.10. 2018, м. Київ, Київський 
національний університет технологій та дизайну).

Незважаючи на значну кількість наукових праць, що стосуються обраної теми дослі-
дження, недостатність вивчення цього питання зумовлює необхідність нових підходів щодо 
функціонування економічного механізму державного управління розвитком системи ПТО.

Мета статті – визначити й систематизувати чинники, що впливають на ефективність 
функціонування економічного механізму державного управління розвитком системи профе-
сійної (професійно-технічної) освіти.

Виклад основного матеріалу. Стаття є логічним продовженням нашої попередньої 
публікації щодо фінансового інструменту як елемента економічного механізму державного 
управління розвитком системи професійної (професійно-технічної) освіти.

Незважаючи на різні визначення науковцями дефініції «механізм», в основі своїй вони 
«мають загальне: механізм – це безліч взаємопов’язаних елементів, які надають руху об’єкто-
ві. При цьому виділяється два підходи: механізм може розглядатися як сукупність елементів, 
які впливають на розвиток об’єкта, і як взаємозв’язок і взаємодія елементів, що забезпечують 
розвиток об’єкта [2, c. 38].

В енциклопедичному словнику з державного управління поняття «механізми державно-
го управління» трактується як «способи розв’язання суперечностей явища чи процесу в дер-
жавному управлінні, послідовна реалізація дій, які базуються на основоположних принципах, 
цільовій орієнтації, функціональній діяльності з використанням відповідних їй форм і методів 
управління. За формою подання – це схематичне зображення статично-динамічного (струк-
турно-функціонального) змісту процесу управління як взаємодії суб’єкта і об’єкта, єдності 
діяльності і відносин, функціонування певної системи чи підсистеми» [7, с. 421].

У дослідженнях науковців механізм державного управління зазвичай визначається як 
система, призначена для практичного здійснення державного управління та досягнення по-
ставлених цілей, яка має визначену структуру, методи, важелі, інструменти впливу на об’єкт 
управління з відповідним правовим, нормативним та інформаційним забезпеченням. На пе-
реконання Н. Брюховецької, «від переваги акцентів на ті чи інші сфери управління механізм 
управління буде мати свою назву» [3]. Зважаючи на предмет нашого наукового пошуку, більш 
детально зупинимося на розгляді економічного механізму державного управління.

Термін «економічний механізм» характеризується багатоаспектністю і значущістю. 
Вчені трактують його як «механізм розвитку національної економіки, механізми підвищення 
ефективності та конкурентоспроможності промисловості, механізми державного регулюван-
ня інноваційної сфери, механізми управління еколого-економічними системами тощо. Пошук 
найбільш ефективних схем управління і взаємодій, які враховували б базові економічні зако-
номірності, стає основним завданням в дослідженні економічних механізмів» [2, с. 37].

Концептуалізацію змісту наукових поглядів щодо змісту дефініції «економічний меха-
нізм державного управління» подано у табл. 1.

Більш вдалим, з нашої точки зору, є визначення економічного механізму державного 
управління, надане В. Морозом: «Економічний механізм уявляє собою спосіб паритетної ре-
алізації соціально-економічних вподобань особистості, суспільства та держави» [15, c. 169]. 
Адже «розширення функцій держави в сучасному суспільстві при збереженні ринкових сво-
бод, інститутів, механізмів обумовлено підвищенням складності процесу соціально-еконо-
мічного розвитку. Соціальна сфера – одне з найважливіших джерел соціально-економічного 
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розвитку: рівень освіти, кваліфікація, наукові дослідження, людський капітал впливають на 
темпи економічного росту» [13, с. 163-164]. З огляду на предмет нашого наукового пошу-
ку розглянемо економічний механізм державного управління розвитком ПТО, якій належить 
ключова роль e динаміці економічного розвитку країн і «яку інтегровано до економіки» [10]. 
Крім того, професійна (професійно-технічна) освіта «працює на відтворення виробничого по-
тенціалу країни та задоволення молодої людини в оволодінні професією» [11, с. 389].

Таблиця 1
зміст категорії «економічний механізм державного управління»

Автор та його визначення
Категоріальна 
сутність визна-

чення

Квінтесенція 
(авторський 

погляд)
Брижак О.П. «Під економічним механізмом розуміють су-
купність методичних інструментів, які дають можливість 
моделювати варіанти прийнятих рішень, розробляти засо-
би їх аналізу й реалізації, чим підвищують їх обґрунтова-
ність та знижують ризик від упровадження» [9, с. 77]

сукупність  
методичних  
інструментів

Економіч-
на система 
(підсистема 
та її основні 
елементи), 

в основі якої 
сукупність 
інструмен-
тів, важелів 

і методів, що 
реалізуються 
під впливом 
регулюючих 
функцій дер-

жави

Бичкова А.Н. «Економічний механізм – це сукупність 
методів управління і взаємодії суб’єктів, цільовою функ-
цією якого є раціональне господарювання і формування 
стійких закономірностей у розвитку економіки» [2, c. 42]

сукупність методів 
управління і взає-

модії суб’єктів

Гетьман О.О. «Ринковий, що поєднує саморегулюван-
ня діяльності господарюючих суб’єктів з регулюючими 
функціями держави [4]

- діяльність  
господарюючих 

суб’єктів; 
- регулюючі функ-

ції держави
Зборовська О.М. «Економічний механізм визначає політич-
ні, юридичні й економічні відносини, що є його основою та 
мають важливе значення для економіки держави» [8, с. 25]

політичні, юри-
дичні й економічні 

відносини
Кульман А. «Економічний механізм як певна послідов-
ність взаємопов’язаних економічних явищ (наприклад, 
механізми рівноваги національної економіки і зовніш-
нього світу, механізми рівноваги між виробництвом і 
споживанням, механізми перетворення капіталу на дохід 
і доходу на капітал)» [12, с. 17]

Послідовність 
взаємопов’язаних 
економічних явищ

Мороз В.М. «Економічний механізм уявляє собою спо-
сіб паритетної реалізації соціально-економічних вподо-
бань особистості, суспільства та держави» [15, c. 169]

спосіб реалізації 
соціально-еконо-
мічних вподобань

Саєнко М.Г. «Під економічними механізмами розуміють 
використання певних елементів економічної системи 
для зміни і підсилення руху інших елементів цієї ж сис-
теми. Тобто йдеться про засоби або важелі підвищення 
результативності господарювання на підприємстві [16]

- елементи еконо-
мічної системи; 
- засоби, важелі, 
дія яких спрямо-
вана на результа-

тивність господар-
ської діяльності

Сіменко І.В., Косова Т.Д. «сукупність форм соціалістично-
го розширеного відтворення», «вираз взаємодії людей, ор-
ганізованих у підприємства, відомства тощо», «сукупність 
взаємопов’язаних важелів і методів планового впливу на 
виробництво, обмін, розподіл і споживання продуктів» [1]

важелі і методи 
планового впливу 
на виробництво
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На думку дослідників, економічними факторами розвитку національної системи осві-
ти є «економічна модернізація країни, підвищення ролі людського капіталу при переході до 
економіки нового типу. У свою чергу, економічними складовими розвитку національної сис-
теми освіти виступають: зовнішня (фінансування, субсидування, кредитування, страхування, 
ціноутворення та ін.) та внутрішня (планування, прогнозування, розрахунок потреби в фінан-
сових ресурсах, встановлення нормативів та ін.» [17, с. 37]. Проте ринку «нелегко запозича-
ти гроші під майбутні доходи, оскільки людський капітал не може виступати забезпеченням 
кредиту. Отже, на державу лягає обов’язок по наданню освітніх послуг; вона повинна робити 
їх більш доступними» [13, с. 164].

Ми погоджуємося з точкою зору Т. Шестаковської стосовно того, що «державне фінан-
сування не відміняє, а, навпаки, актуалізує питання удосконалення економічного механізму 
функціонування закладів освіти» [17, с. 35], а «необхідність підвищення ефективності вико-
ристання обмежених фінансових ресурсів потребує пошуку нових механізмів, методів і форм 
державного регулювання, залучення додаткових позабюджетних джерел. Проблемою залиша-
ється поєднання принципів безкоштовності деяких ланок освіти з гнучкими механізмами її 
фінансування, гарантування забезпечення рівного доступу з впровадженням елементів конку-
рентності та можливості вибору навчального закладу» [17, с. 37].

На прикладі Харківського регіону розглянемо економічну ситуацію, що склалась за ос-
танні роки в системі ПТО, а також економічні методи, застосування яких допомагає Харків-
ській обласній раді вирішувати питання її подальшого розвитку й функціонування.

Економіка Харківського регіону переважно орієнтована на внутрішній ринок, а сам ре-
гіон входить до вісімки найбільш активних регіонів України на зовнішньому ринку. Протягом 
2014-2015 років у Харківській області спостерігалася низка негативних тенденцій: відставан-
ня за середнім рівнем оплати праці, нарощування зайнятості у неформальному секторі еконо-
міки (майже третина працездатного населення офіційно не працює), низька зайнятість серед 
молоді, наявність територіальних та структурних диспропорцій між попитом і пропозицією 
робочої сили, посилення депресивних тенденцій у структурі споживання населення, прове-
дення в країні антитерористичної операції. Крім того, упродовж останніх років зберігається 
тенденція щодо зменшення контингенту учнів у ПТНЗ області, що, у свою чергу, призводить 
до збільшення кількості малокомплектних закладів.

Для усунення цих негативних тенденцій та подальшого розвитку економічної, соціаль-
ної ситуації в регіоні Харківською обласною радою були розроблені та затверджені програми, 
спрямовані на розвиток системи освіти, в тому числі й ПТО: Обласна програма розвитку осві-
ти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019-2023 роки (затверджена рішенням облас-
ної ради від 06 грудня 2018 року № 817-VIІ (XVІІІ сесія VІІ скликання змінами, внесеними 
рішенням обласної ради від 28.02.19 № 935-VІІ), метою якої є забезпечення стабільного роз-
витку системи освіти регіону відповідно до вимог суспільства, економіки, забезпечення осо-
бистісного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами [19]; 
Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік [20]; Стратегія 
розвитку Харківської області на період до 2020 року, затверджена рішенням Харківської об-
ласної ради від 05 березня 2015 року № 1151-VI [22]; Програма сприяння розвитку малого та 
середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки, затверджена рішенням 
обласної ради від 16.06.2011 № 172-VI; зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 
23.02.17 № 387-VІI, від 31.08.17 № 502-VІI, 06.12.18 № 834-VІI, 28.02.19 № 919-VІІ [21].

Питома вага витрат бюджету Харківської області на соціальну сферу складає 80% (ви-
трати на освіту – 27, 1%, соціальний захист і субсидії – 25,3%, охорону здоров’я – 22,3%, 
культуру та спорт – 5%).
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У 2017-2018 роках підготовка робітничих кадрів в Харківській області здійснюється за-
кладами ПТО, де навчаються 14,0 тис. осіб, у тому числі: центрів професійно-технічної осві-
ти – 10; вищих професійних училищ – 4; професійних ліцеїв – 19; професійно-технічних учи-
лищ – 2; навчальних центрів при установах виконання покарань – 7 (рис. 1).

 

центри професійно-
технічної освіти; 10

вищі професійні 
училища; 4

професійні ліцеї; 
19

професійно-технічні 
училища; 3

навчальні центри 
при установах 

покарань; 6

Рис. 1. Мережа професійно-технічних навчальних закладів Харківського регіону

Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за 121 професією для 18 галузей 
економіки регіону. Впроваджено державні стандарти професійно-технічної освіти з 84-х про-
фесій у всіх закладах професійної освіти області.

Про подальшу модернізацію та розвиток мережі закладів ПТО свідчать створені в об-
ласті 2 навчально-практичні центри: у Державному навчальному закладі «Регіональний центр 
професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» – Навчаль-
но-практичний центр сучасних швейних технологій та дизайну; у Богодухівському професій-
ному аграрному ліцеї – Навчально-практичний центр з професії «Тракторист-машиніст сіль-
ськогосподарського виробництва». Поліпшуються умови матеріально-технічної бази закладів 
ПТО, її модернізація та оновлення: у 2018 році направлено 1,8 млн. грн. для придбання кабі-
нетів природничо-математичного циклу загальноосвітніх предметів.

Одним із пріоритетних напрямків роботи є впровадження елементів дуальної форми 
навчання. До даної роботи уже залучилися 10 закладів ПТО. До впровадження дуальної фор-
ми навчання залучені підприємства: Регіональна філія «Південна залізниця» Публічного акці-
онерного товариства «Укрзалізниця» та Приватне акціонерне товариство «Трест Житлобуд-1».

Значна увага у системі професійно-технічної освіти приділяється розвитку соціально-
го партнерства з роботодавцями, впроваджуються нові виробничі технології: на базі закладів 
ПТО працюють регіональні навчально-практичні будівельні центри, які здійснюють підго-
товку кваліфікованих робітників за технологіями фірм «КНАУФ», «ТРІОРА», «СНЕЖКА», 
«ХЕНКЕЛЬ-БАУТЕХНІКА».

Учні закладів ПТО Харківської області у 2017/2018 навчальному році брали участь 
у 5 Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності: «Столяр будівельний»; «Продавець про-
довольчих товарів»; «Муляр»; «Кравець»; «Електрозварник ручного зварювання» та вибороли 
III та V місця з професії «Муляр», «Столяр будівельний».

Одними із пріоритетних завдань Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблем-
них питань на 2019 рік є: удосконалення та розвиток мережі закладів ПТО; покращення ма-
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теріально-технічної бази закладів освіти за рахунок усіх джерел фінансування; формування 
обсягів і структури регіонального та державного замовлення на підготовку робітничих кадрів 
у закладах освіти області відповідно до потреб ринку праці та розвитку економіки області.

Регіональне замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів закладами освіти 
комунальної та державної форм власності по галузі «Освіта» на 2019/2020 навчальний рік 
наведено в таблиці 2.

Таблиця 2
Регіональне замовлення на підготовку  

фахівців і робітничих кадрів по галузі «Освіта» на 2019-2020

№ 
з/п Назва вищого закладу освіти

План прийому студентів (учнів), 
на 2019-2020 навчальний рік, осіб
за кошти облас-

ного бюджету
за кошти бюдже-
ту міста Харкова

1. Харківське обласне вище училище фізичної 
культури і спорту 30 -

2.
Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації 
державної власності, що мають статус окремих 
юридичних осіб (всього)

2432 -

3.

Заклади професійної (професійно-технічної) 
освіти (всього):
- на перший курс;
- для продовження навчання

2691  
2661  
30

3052  
3027  
25

Разом: 7844 3052

Через проведення реорганізації мережі професійно-технічних навчальних закладів 
у 2019-2021 роках очікується зменшення кількості ПТНЗ, про що свідчать дані таблиці 3.

Таблиця 3
Очікувані дані щодо зменшення кількості ПТНз у 2019-2021 роках

Одиниця 
виміру

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2019 рік  
у % до 2018 року

2020 рік 2021 рік
звіт Очікуване Прогноз Прогноз Прогноз

одиниць 50 42 38 86 25 25
тис. осіб 14,3 14,0 14,0 100,0 14,0 14,0

Держава опікується дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. 
Студентам Харківського регіону закладів вищої освіти та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації (закладів фахової передвищої освіти) (крім приватних) із числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, особам із їхнього числа, а також студентам віком від 18 до 
23 років, які у період навчання залишилися без батьків та найбільше відзначилися у навчанні, за 
рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на реалізацію обласної програми розвитку 
освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням облас-
ної ради від 06 грудня 2018 року № 817-VІІ призначаються та виплачуються обласні стипендії. 
Також вище згаданій категорії студентів призначаються та виплачуються обласні стипендії і пер-
сональні стипендії імені О. Масельського за кошти, передбачені в обласному бюджеті.

У таблиці 4 представлено заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у Хар-
ківській області у 2019 році.
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Таблиця 4
заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань  

у Харківській області у 2019 році

№ 
п/п заходи з реалізації завдання

Термін виконання 
та відповідальні 

за виконання

Джерела 
фінансу-
вання.

Очікуваний  
результат

1

Виконання обсягів регіональ-
ного та державного замовлен-
ня на підготовку робітничих 
кадрів та молодших спеціа-
лістів у закладах професій-
ної (професійно-технічної) 
освіти на основі прогнозу-
вання розвитку праці регіону 
та укладання довгострокових 
угод із підприємствами-за-
мовниками робітничих кадрів

Червень-вересень
2019 року.

Департамент науки 
і освіти Харківської 
обласної державної 

адміністрації
Заклади профе-
сійної (профе-

сійно-технічної) 
освіти 

Державний 
бюджет, 

місцеві бю-
джети, інші 
джерела фі-
нансування

Забезпечення 
кваліфікованими 

робітниками потреб 
економіки регіо-
ну відповідно до 
укладених угод із 

роботодавцями

2

Виконання регіонального за-
мовлення на підготовку фа-
хівців у вищих навчальних 
закладів І–ІІ рівнів акредита-
ції державної власності, що 
мають статус окремих юри-
дичних осіб та фінансуються 
за рахунок коштів обласного 
бюджету

Червень-вересень
2019 року.

Департамент науки 
і освіти Харківської 
обласної державної 

адміністрації
Вищі навчальні 

заклади І–ІІ рівнів 
акредитації

Державний 
бюджет, 

місцеві бю-
джети, інші 
джерела фі-
нансування

Задоволення по-
треби підприємств, 
установ, організацій 
області у фахівцях

3

Забезпечення впровадження 
нових державних стандартів 
у закладах професійної (про-
фесійно-технічної) освіти об-
ласті, підприємствах, устано-
вах, організаціях незалежно 
від форм власності та підпо-
рядкування

Протягом року
Департамент науки 
і освіти Харківської 
обласної державної 

адміністрації

Державний 
бюджет, 

місцеві бю-
джети, інші 
джерела фі-
нансування

Забезпечення якості 
професійно-техніч-
ної освіти відповід-

но до вимог дер-
жавних стандартів 
професійно-техніч-

ної освіти

4
Удосконалення та розвиток 
мережі професійно-технічних 
навчальних закладів

Протягом року
Департамент науки 
і освіти Харківської 
обласної державної 

адміністрації

Державний 
бюджет, 

місцеві бю-
джети, інші 
джерела фі-
нансування

Забезпечення якості 
професійно-техніч-
ної освіти відповід-

но до вимог дер-
жавних стандартів 
професійно-техніч-

ної освіти

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Отже, 
реалізація економічного механізму державного управління розвитком ПТО зумовлюється 
такими чинниками, як: упорядкуванням мережі професійно-технічних навчальних закладів 
з урахуванням їх спеціалізації та економічної ефективності шляхом укрупнення існуючих на-
вчальних закладів; удосконаленням системи управління та фінансування професійно-техніч-
них навчальних закладів; системною взаємодією з підприємствами-замовниками робітничих 
кадрів професійно-технічних навчальних закладів (методи реалізації проектів соціального 
партнерства можна розглядати як розвиток методів проектного фінансування; співпрацею із 
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соціальними партнерами, підприємствами, організаціями, установами щодо якісної підготов-
ки кваліфікованих робітників; здійсненням модернізації матеріально-технічної бази профе-
сійно-технічних навчальних закладів шляхом впровадження інноваційно-комунікаційних та 
інноваційних технологій виробництва в навчальний процес; проведенням моніторингових до-
сліджень результативності з основних напрямів діяльності ПТНЗ.

Перспективними напрямами подальших розвідок із порушеної проблематики вважаємо 
застосування інноваційних інструментів економічного механізму розвитку системи професій-
ної (професійно-технічної) освіти (фінансова автономія закладів освіти, нормативи фінансу-
вання тощо).
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