
Інвестиції: практика та досвід № 10/2014126

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Високі темпи науково-технічного прогресу, інтенсив-

не зростання обсягу нової інформації, зміна вимог до про-
фесійного рівня фахівців, введення нових спеціальностей,
системи сертифікації та атестації кадрів, висувають на пер-
ший план проблематику вдосконалення післядипломної
освіти.

Наука державного управління має значний теоретич-
ний, методологічний доробок. Різні аспекти державного
управління суспільним розвитком та освітою як його
складовою досліджені такими науковцями, як Г. Балихі-
ним, Н. Багаутдіновою, В. Бесчастним, В. Гамаюновим,
О. Дацієм, В. Дорофієнком, Г. Кологрєєвим, В. Пілюшен-
ком, О. Поважним, В. Сиченком та ін. Разом із тим, аналіз
досліджуваної проблематики дає змогу стверджувати, що
найменш розробленими є підходи щодо розв'язання пробле-
ми, пов'язаної з управлінням розвитком саме післядиплом-
ної освіти, урахування концепції лідерства у контексті удос-
коналення державного управління післядипломною освітою.
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РЕЗУЛЬТАТИ
На всіх рівнях державного управління післядипломною

освітою провідною особою, яка визначає ціле-
спрямованість, продуктивність вказаної системи та вирі-
шальним чином впливає на всі аспекти її життєдіяльності,
виступає керівник. Найважливішою сферою його профес-
ійної діяльності є владні відносини та владно-розпоряд-
ницька діяльність, що дає змогу перетворити розмаїття дій
та взаємовідносин у цілісну систему діяльності людей на
основі певної законодавчої бази, та спрямувати її на до-
сягнення свідомо поставлених цілей. У зв'язку з цим при
впровадженні нових управлінських концепцій, моделей у
практику державного управління доцільно спиратися на
особистісний фактор системи управління. Тому правомірно
поставити проблему відповідності соціальним умовам уп-
равління післядипломною освітою на особистісному рівні,
що має забезпечуватися переліком професійно важливих
якостей, які дали б змогу керівнику реалізувати індивіду-
альний потенціал в управлінні, забезпечити управління на
відповідному рівні, виходячи з уявлень про відповідність
соціальним умовам. Основною ознакою відповідного соц-
іальним умовам управління післядипломною освітою вис-
тупає отримання якісних змін у розвитку виробництва, сус-
пільства, а його сутнісним виявом — реальне висування
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людини у центр уваги, вирішення проблем пов'язаних з як-
істю життя, перетворенням соціального компонента в про-
відну передумову життєдіяльності системи. Основою цьо-
го є забезпечення конкретних прагматичних дій щодо по-
становки та вирішення завдань, зорієнтованих на досяг-
нення цілей, які відповідають пріоритетам соціального роз-
витку. Для сучасного професіонала управління постанов-
ка інших завдань не має сенсу [2].

Удосконалення державного управління післядиплом-
ною освітою має спиратися на ефективне лідерство. У за-
гальному розумінні лідерство передбачає собою процес,
здійснюючи який індивідууми мобілізують та ведуть за со-
бою інших. Існує значна кількість концепцій лідерства, що
покладені в основу формування уявлень про даний фено-
мен у контексті відповідного соціальним умовам управлін-
ня [3].

Необхідно наголосити, що державне управління у
сфері післядипломної освіти має власну специфіку, ура-
хування якої зумовлює розгляд особливостей лідерства в
управлінні такою освітньою системою. Оскільки держав-
не управління є політичною функцією, що реалізується
через владно-організаційну діяльність, яка узгоджує
спільну працю і побут людей з метою досягнення постав-
лених загальносуспільних цілей і завдань, то така
діяльність в своїй основі спирається на потенціал політич-
ного лідерства [3].

Лідерство в післядипломній освіті має бути спрямова-
не на забезпечення її якості. Тому в освітньому закладі,
який використовує систему управління якістю, лідер має:
передбачувати загальну якість для свого закладу; нести
відповідальність за процес покращення якості; інформу-
вати про якість; мати впевненість, що потреби споживача
знаходяться у центрі політики та практичної діяльності зак-
ладу; гарантувати, що побажання споживачів будуть прий-
няті до уваги; керувати підвищенням кваліфікації штату,
зокрема у сфері забезпечення якості ключових освітніх
процесів; керувати інноваціями у межах освітнього закла-
ду; гарантувати чіткий розподіл серед організаційних
структур відповідальності у межах їх компетенцій; бути
здатним усувати штучні бар'єри організаційного та куль-
турного характеру; створювати ефективно діючі команди;
розвивати відповідні механізми, що здійснюють спостере-
ження й оцінку результатів освітнього процесу [3].

Таким чином, лідерство в державному управлінні після-
дипломною освітою не може бути в принципі зведене до
будь-якого його виду. Воно являє собою багатокомпонен-
тне утворення із власною специфікою. Це зумовлює його
виділення як самостійного явища та дослідження відпові-
дних компонентів.

З урахуванням викладеного можливо конкретизувати
уявлення про лідерство у сфері державного управління
післядипломною освітою і припустити, що лідер держав-
ного управління післядипломною освітою є людиною, здат-
ною висувати продуктивні цілі розвитку системи з ураху-
ванням змін у зовнішньому середовищі та суспільних пріо-
ритетів, знаходити оптимальні шляхи їх досягнення на ос-
нові владно-розпорядницької діяльності у межах єдиного
правового поля, визнаних соціальних норм та цінностей,
використовуючи для цього зусилля персоналу та власної
ініціативи.

Необхідно виділити існування стилю колективного уп-
равління — державного органа, організації та індивідуаль-
ного суб'єкта — конкретного керівника, посадової особи.
Притаманні загальні ознаки конкретизуються і доповню-
ються індивідуальними, обумовленими як специфікою
професійної діяльності, так і особистісними якостями.
Стиль діяльності колективного суб'єкта державного управ-
ління впливає на риси стилю індивідуального суб'єкта. Але

останній в системі державного управління відіграє велику
роль, особливо в періоди соціальної трансформації. Пе-
рехідний стан систем влади і управління обумовлює існу-
вання різновидів змішаних авторитарно-демократичних
стилів. При цьому пропорції авторитарної та демократич-
ної складових залежать від конкретних умов функціону-
вання керуючої системи, конкретних управлінських ситу-
ацій, що мають місце на різних рівнях державного управл-
іння [1].

Керівник, стиль якого відповідає об'єктивним потре-
бам освітньої системи, пріоритетам розвитку суспільства
й очікуванням підлеглих здатний досягати кращих резуль-
татів, підвищувати ефективність власної управлінської
діяльності. Тому відповідність стиля управління об'єктив-
ним потребам післядипломної освіти, усунення існуючих
обмежень, які, зокрема, полягають у недосконалості де-
легування повноважень, відсутності особистої відповідаль-
ності, контролю за виконанням рішень, нехтуванні явними
та прихованими порушеннями морально-етичних норм є
передумовою впровадження пропонованої моделі держав-
ного управління.

Особливості управлінської діяльності у системі дер-
жавного управління полягають у тому, що вона здійс-
нюється у межах певного органа державної влади, органі-
зації, колективу, який має державну якість, розглядається
як система й реалізується особливим суб'єктом — поса-
довою особою, яка використовує перш за все службові,
тобто похідні від держави, повноваження, державні спо-
соби управління, що грунтуються на застосуванні різних
форм і методів державної влади. При цьому дуже велику
роль відіграє авторитет даної влади. Людина, яка висту-
пає її носієм, цей авторитет "приймає" на себе. Отже, вка-
зана діяльність значною мірою полягає у застосуванні ме-
тодів державного управління, які уявляють собою спосо-
би практичної реалізації управлінських функцій шляхом
організаційно-розпорядчого впливу суб'єкта управління на
поведінку і суспільну діяльність керованого об'єкта з ме-
тою досягнення розглянутих вище управлінських цілей.

Поєднання керівників різного призначення в межах
державного управління, розповсюдження їх впливів на роз-
маїття професійних сфер зумовлює необхідність розгля-
ду проблеми професіоналізму кадрів державного управл-
іння післядипломною освітою, яка постає у першу чергу в
аспекті загального і специфічного у складі професіоналіз-
му.

Професіонал у сфері управління повинен розглядати-
ся з позицій системного підходу як "система", що скла-
дається з підсистем психофізіологічного, психосоціально-
го та соціально-функціонального характеру, де кількісні
та якісні співвідношення окремих елементів утворюють
соціально-психологічний стрижень особистості фахівця-
управлінця [1].

Першу структуру складають психофізіологічні якості
(статеві й вікові особливості, тип нервової системи, особ-
ливості темпераменту, анатомофізіологічні особливості
організму, які виступають своєрідним підгрунтям, на яко-
му базуються професійно важливі якості).

До другої структури слід віднести психологічні якості,
перелік яких може розглядатися як психограма менедже-
ра, що містить у собі кваліфікаційну характеристику (тобто
уявлення про необхідні професійні знання, навички та умін-
ня) і вимоги до рівня розвитку психічних пізнавальних про-
цесів та психічних властивостей особистості професійного
управлінця. Психологічним аналізом було встановлено ди-
хотомічні пари психічних функцій фахівця, що професійно
займається менеджментом: мислення — чуттєвість, сенсо-
рика — інтуїція, екстраверсія — інтроверсія, раціональність
— ірраціональність, інтернальність — екстернальність,
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інтенціональність — екзекутивність. У межах означеної
структури виділяються особистісні якості соціально-пси-
хологічного характеру (цінності, переконання, світогляд,
професійні здібності, морально-етичні якості).

Третя структура обумовлена наслідками вивчення ос-
новних професійних функцій, об'єкта професійних зусиль,
основних засобів та методів вирішення професійних зав-
дань тощо.

Професіоналізм являє собою інтегральну характери-
стику індивідуальних, особистісних та суб'єктнодіяльніс-
них якостей, що дають можливість на максимальному рівні
успішності вирішувати типові для тієї чи іншої діяльності
завдання й розглядаються як цілісне утворення. Можливо
виділити принаймні три рівні професіоналізму: виконавчий,
компетентний, досконалий. Виконавчий рівень в основно-
му передбачає репродуктивну діяльність, досконалий —
виступає як рівень, якого можливо прагнути, як ідеал, а
рівень компетентності в основному визначається як рівень
"поглибленого знання", "здібності до актуального виконан-
ня діяльності", "адекватного виконання завдань" [4].

Розглядаючи природу компетентності, необхідно заз-
начити наступне. По-перше, компоненти компетентності бу-
дуть розвиватися й проявлятися лише у процесі цікавої для
людини діяльності. Їх неможливо досліджувати окремо від
мотивації: мотивація виступає частиною компетентності.

По-друге, ефективна діяльність як результат декіль-
кох факторів значно більше залежить від цілого ряду не-
залежних взаємопов'язаних компетенцій, які охоплюють
широкий спектр ситуацій в процесі просування до мети, ніж
від рівня окремої компетентності або здібності, що прояв-
ляється в конкретній ситуації. Потрібно оцінювати саме
повний набір компетенцій, що проявляються індивідом в
різних ситуаціях протягом тривалого часу, який витрачаєть-
ся на досягнення значущих цілей.

По-третє, конкретна ситуація, у якій опиняється
індивід, безпосередньо впливає на формування у нього
цінності, а також на можливість розвитку та оволодіння
новими компетенціями. Проте не лише обставини впли-
вають на це, але й самі люди також активно здійснюють
вибір і проявляють себе по новому [5].

У цьому контексті необхідно приділити увагу питанню
професіоналізму. Прийнято виділяти два компонента про-
фесіоналізму: мотиваційний та технологічний. Мотивацій-
ний компонент професіоналізму керівника післядиплом-
ної освіти доцільно представити за допомогою таких по-
казників: професійні управлінські та педагогічні цінності,
виховні ідеали; розуміння значущості державного управл-
іння у сфері освіти, його масштабності, всеохоплюючого
характеру; усвідомлення суспільної ролі управлінської
діяльності в системі післядипломної освіти, а також ступе-
ня відповідальності за результати її функціонування; про-
фесійний світогляд; дотримання морально-етичних норм
управління в освітній системі; лідерська мотивація; профес-
ійне цілепокладання та цілеутримання; визнання себе са-
мого причиною успіхів або невдач в управлінні освітньою
системою; наявність сенсів професійної діяльності, стійко-
го розуміння її результатів як складової власного життє-
вого успіху; породження нових сенсів; автентичність
професійної діяльності, індивідуалізована система сто-
сунків, оцінок; визнання й постійна підтримка позиції
професіонала, прагнення до професійного самовдоскона-
лення; висока мобільність у межах управлінської діяльності
у сфері післядипломної освіти, готовність до гнучкої пере-
орієнтації на іншу діяльність в управлінні освітою; ефек-
тивні професійні міжособистісні контакти; адекватний
рівень професійних намагань.

Технологічний компонент професіоналізму доцільно
представити за такими показниками: професійні знання у

сфері теорії соціального управління, теорії та історії дер-
жавного управління; нормативно-правові знання щодо
функціонування системи післядипломної освіти; про-
фесійні знання у сфері загальної педагогіки, професійної
педагогіки, педагогіки післядипломної освіти, андрагогі-
ки; психологічні знання у сфері психології управління, пси-
хології управління людськими ресурсами, педагогічної пси-
хології, психології навчання дорослих; знання у сфері соц-
іальних наук; акмеологічні знання (знання у сфері акмео-
логії як науки про найвищі досягнення зрілої особистості,
її самореалізацію); знання та уміння застосовувати соц-
іальні, управлінські, освітні технології; професійна само-
свідомість, зокрема, моральна; уміння та навички у сфері
державного управління, концептуальне мислення; загальні
та спеціальні здібності (управлінські, педагогічні, творчі);
управлінське мислення, педагогічне мислення; інновацій-
не мислення; ефективність професійної діяльності; психо-
логічна вартість результатів праці; готовність до діяльності
в екстремальних, кризових умовах; готовність до вдоско-
налення професійної діяльності.

На особистісному рівні умовою адекватності керівни-
ка виступає узгодження мотиваційного компоненту про-
фесіоналізму з реальними практичними можливостями
особистості.

Компетентнісний підхід є найбільш продуктивним для
оцінки професійного розвитку сучасного керівника. Він
дозволяє більш глибоко оцінити його професіоналізм, ос-
кільки феноменологією його професійного досвіду висту-
пають не його компоненти (знання, уміння, навички, що
проявляють себе з високим ступенем варіативності в про-
фесійній діяльності), а особливості структурної організації
тієї ієрархії психічних носіїв, які з середини визначають ем-
пірично констатовані властивості професійного досвіду.
Ефектом інтеграції знань, умінь, навичок, звичок у профес-
ійному досвіді керівника є його професійна компетентність.

Акцент на ціннісно-смислових орієнтаціях керівника в
контексті основних ідей соціально-адекватного управлін-
ня дає змогу більш повно реалізувати його потенціал за
рахунок усвідомлення ним соціальної значущості управлі-
нської діяльності, посилення соціальної спрямованості
цілепокладання. Це загалом сприяє підвищенню профес-
ійної усталеності керівника. Розробка та використання
адекватних методик оцінки компетентності керівних кадрів
післядипломної освіти на основі професіограми менедже-
ра сприяє більш повній реалізації особистісного потенціа-
лу фахівців і є передумовою створення відповідного освіт-
нього середовища, зокрема формування відповідного
змісту навчання. При цьому потрібно передбачити транс-
ляцію та "укорінення" провідних ідей соціально-адекват-
ного управління через зміст післядипломної підготовки.
Такий підхід зумовлює необхідність зосередження на
міждисциплінарно-інтегрованих вимогах до результату
освітнього процесу та узгодження цілей підготовки з кон-
кретними ситуаціями її застосування в управлінській діяль-
ності.

Важливим аспектом впровадження компетентністно-
го підходу щодо підготовки управлінських кадрів до реалі-
зації відповідного соціальним умовам управління є дослі-
дження й урахування особливостей професійної дефор-
мації керівників.

Будь-якій професії притаманний певний спектр дефор-
мацій, ознаками яких виступають порушення у діяльності,
професійні зміни особистості, що не відповідають нормам
моралі та професійної етики. Професія управлінця може
значним чином деформувати особистість. Серед причин,
які обумовлюють деформуючий вплив потрібно виокреми-
ти високу емоційну напруженість праці керівника, її влад-
но-розпорядницький характер, тривале інтелектуальне на-
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вантаження. Ймовірність виникнення деформацій
збільшується у періоди професійних криз, які можуть бути
нормативними, що виникають при переході до наступної
стадії професіоналізації, та ненормативними, які виника-
ють під впливом психотравмуючих факторів. При конст-
руктивному виході з кризи особистість долає негативні,
професійно небажані якості, при деструктивному — ці
якості посилюються.

Деформації порушують цілісність особистості й чинять
опір ефективній діяльності. Це може мати свій вияв у підви-
щенні конфліктності, агресивності керівника, дратливості,
універсалізації накопиченого досвіду, репресивному ха-
рактері спілкування, консерватизмі, послабленні почуття
гумору. Високий рівень психічної ригідності, неадекватна
самооцінка, викривлення "Я-концепції", мотивація уникан-
ня невдач виступають сприятливою основою для виникнен-
ня такої деформації.

Професійна деформація може охоплювати різні струк-
тури психіки людини. На ціннісно-мотиваційному рівні про
появу деформації свідчить перегляд ціннісних орієнтацій,
пов'язаних з активністю, творчістю, цілями професійної
діяльності у бік їх обмеження. На когнітивному рівні має
місце пізнавальна пасивність, негнучкість та стереотипність
мислення [3].

З огляду на викладене, суттєвим аспектом підготов-
ки керівника до реалізації відповідного соціальним умо-
вам управління є розвиток потреби у професійному са-
мовдосконаленні, яке безпосереднім чином пов'язане з
особистісним. Фундаментальною умовою такого розвит-
ку вважається усвідомлення особистістю необхідності
певних змін, зрушень, перетворення внутрішнього світу,
пошук нових можливостей самореалізації, тобто підви-
щення рівня професійної самосвідомості. Тому є нагаль-
на потреба у впровадженні у систему підготовки керів-
ників програм саморозвитку. При їх розробці потрібно
врахувати, що процес саморозвитку багато в чому зале-
жить від тієї ситуації, яка склалася у суспільстві на даний
час.

У нестабільному українському соціумі цей процес знач-
но утруднюється, оскільки існує величезна кількість соц-
іальних стандартів і критеріїв життєвого успіху, а ціннісні
орієнтації ще не склалися й залишаються дуже розмити-
ми. Крім цього нестабільне середовище містить у собі
різноманітні загрози, що можуть впливати на процеси са-
морозвитку. Але нестабільність середовища має й свої
позитиви, які також потрібно враховувати. Зокрема у пев-
них межах нестабільність середовища сприяє породжен-
ню розмаїття реакцій людини, гнучкості мислення, розши-
ренню горизонту мислення, розвитку терпимого ставлен-
ня до різних точок зору.

Значний вплив на процес саморозвитку та самореалі-
зації особистості здійснюють також ментальні чинники, що
потребує ментальної проекції при розробці освітніх про-
грам.

З урахуванням викладеного програми розвитку та са-
морозвитку керівних кадрів післядипломної освіти по-
трібно зорієнтувати на: дослідження та урахування інди-
відуальних особливостей керівника; стимулювання пошу-
ку та вивільнення внутрішніх ресурсів особистості, нере-
алізованих можливостей; підвищення готовності особис-
тості до змін; корегування існуючих професійних дефор-
мацій та інших обмежень розвитку; подолання інерцій-
ності мислення; підвищення рівня професійної самосвідо-
мості; створення умов для творчої самореалізації особи-
стості, стимулювання гнучкості і нестандартності мислен-
ня; тренування емоційної усталеності, здібності адекват-
ного реагування на стресові ситуації; моральне самовдос-
коналення особистості; вдосконалення навичок взаємодії

з іншими, роботи в команді; накопичення нового рефлек-
сивного досвіду; закріплення нових способів поведінки,
що засвоюються в процесі навчання; пошук ефективних
засобів управлінського впливу з урахуванням власного
потенціалу керівника; корекцію професійного розвитку
особистості.

Технологічна модель реалізації програм розвитку та
саморозвитку керівних кадрів післядипломної освіти має
включати: стадії змін поведінки особистості (підготовку,
усвідомлення, переоцінку, дію); процеси, що відбувають-
ся на кожній із зазначених стадій (мотиваційні, когнітивні,
афективні, поведінкові); комплекс засобів впливу.

ВИСНОВКИ
Таким чином, цілеспрямоване використання досягнень

теорії управління, зокрема ідей концепції відповідного соц-
іальним умовам управління в процесі підготовки керівних
кадрів післядипломної освіти сприяє забезпеченню відпо-
відності змісту навчання вимогам сьогодення, сучасним
стандартам управлінської діяльності, сприятиме поступовій
зміні світоглядної позиції, подальшому професійному са-
мовдосконаленню особистості керівника на основі твор-
чого застосування отриманих знань і сформованих вмінь,
підвищенню управлінської культури як важливої переду-
мови ефективного управління.
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