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ВСТУП
Сфера освіти, яка найбільшою мірою визначає

рівень розвитку людини, стає одним із загальнонаціо-
нальних пріоритетів у все більшому числі країн світу.
Світові тенденції інноваційного розвитку суспільних
процесів спонукають Україну до розробки та вибору
випереджувальної моделі подальшого розвитку та мо-
білізації суспільних ресурсів, які суттєво впливають на
національну систему освіти. Інноваційні технології в
освіті стають ефективним механізмом розвитку держа-
ви та дієвим чинником її реформування. Проте стан
справ у галузі освіти, темпи та глибина перетворень не
задовольняють сучасні потреби суспільства.

В Україні розробка концепції реформування вищої
освіти входить до кола наукових інтересів таких визна-
них вітчизняних фахівців: В. Андрущенко, М. Згуровсь-
кий, К. Левківський, В. Луговий, В. Козаков, К. Корсак,
В. Кремень, В. Огнев'юк, С. Ніколаєнко, М. Степко,
Т. Фініков та ін.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідити закономірності державного управління,

дотримання яких гарантує впорядкованість управлінсь-
кої системи. Уточнити принципи державної політики
розвитку післядипломної освіти.

УДК 351:378

В. В. Олійник,
к. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЮ ОСВІТОЮ

V. Oleinik,
Ph.D. in education, doctoral, University Education Management

PRINCIPLES OF CONSTRUCTION AND OPERATION OF PUBLIC ADMINISTRATION
POSTGRADUATE EDUCATION

У статті, з метою забезпечення ефективного функціонування керованого об'єкта, приділено
особливу увагу дослідженню закономірностей державного управління післядипломною осві-
тою для їх подальшого комплексного та послідовного застосування у процесі вдосконалення
управлінського механізму. Автором уточнено принципи, що дають змогу з'ясувати особливості
сфери післядипломної педагогічної освіти як об'єкта державного управління.

The paper, in order to ensure the effective functioning of the controlled object, given special
attention to the study of public administration laws of Postgraduate Education for further
comprehensive and consistent application of the process of improving the management mechanism.
The author clarifies the principles that make it possible to clarify the scope of the features of
Postgraduate Education as an object of public administration.

Ключові слова: державне управління, післядипломна освіта, принципи, система, суспільство, якість.
Key words: public administration, postgraduate education, principles, system, community, quality.

РЕЗУЛЬТАТИ
Складність та розмаїття суспільних стосунків обу-

мовлюють існування великої сукупності закономірно-
стей управління. Під закономірностями розуміються
теоретично існуючі, суттєві, повторювані зв'язки між
явищами та процесами, які характеризують розвиток
системи. Вони виступають у якості законів управління
соціальними системами й вирішальним чином визнача-
ють науковий рівень управлінської діяльності [2]. Не
вдаючись до детального розгляду сутності понять "за-
кон" та "закономірність" вкажемо лише на те, що за-
кони соціальної системи уявляють собою теорію у чи-
стому вигляді, а для практичного застосування абст-
рактні теоретичні істини потрібно трансформувати у
конкретно-прикладні, специфіковані відповідно до
природи керованого об'єкту. За таких умов ми будемо
мати справу із закономірностями, при цьому жодним
чином не зменшуючи теоретичної значущості законів
управління.

У сукупності закономірностей управління перш за
все виділено загальні закономірності, які містять вимо-
ги до всіх елементів управлінського механізму. Їх до-
тримання гарантує впорядкованість системи, її цілесп-
рямоване функціонування та розвиток [2]. До таких за-
кономірностей відносяться:
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— єдність головної цілі управління на всіх рівнях,
що визначає єдину цілеспрямованість управління, доз-
воляє узгоджувати управлінську діяльність на всіх
рівнях, у всіх ланках, сприяє кооперації щодо досягнен-
ня головної цілі;

— єдність системи й принципів на всіх рівнях дер-
жавного управління, що визначає підпорядкування
діяльності всіх рівнів та об'єктів державного управлін-
ня уніфікованим правилам, типовим положенням, єди-
ному підходу щодо вирішення поставлених завдань.

Значну роль відіграють також закономірності, що
визначають загальні стосунки між об'єктом і суб'єктом
державного управління. Діалектика цих стосунків має
важливе значення в державному управлінні післядип-
ломною освітою. Вказані закономірності формують
характер взаємодії суб'єкта та об'єкта управління, зв'яз-
ки між ними, можливості цих зв'язків щодо забезпечен-
ня ефективного досягнення цілей розвитку керованої
системи. До цієї групи закономірностей потрібно відне-
сти:

— відповідність інтересів суб'єкта управління ін-
тересам об'єкта управління, тобто адекватність дій
суб'єкта управління закономірностям розвитку об'єкта;

— цілісність впливу суб'єкта на об'єкт;
— відповідність між рівнем розвитку об'єкта і су-

б'єкта управління;
— відповідність носіїв та виразників інтересів

об'єкта управління.
Наступна група виділених закономірностей безпо-

середнім чином пов'язана із функціонуванням та роз-
витком системи післядипломної освіти. Такими законо-
мірностями потрібно вважати:

— По-перше, закономірності функціонування після-
дипломної освіти як соціального інституту, а саме: гу-
маністичної сутності; взаємного сприяння в соціальних
діях суб'єктів; діалектичної єдності навчання і вихован-
ня; подальшої соціалізації особистості; стимулювання
саморозвитку особистості; оптимальності управління.

— По-друге, закономірності, які пов'язані із взає-
модією освітньої системи з оточуючим середовищем:
визначального впливу економіки на життєдіяльність
освітньої системи; залежності характеру і змісту після-
дипломної освіти від змін у соціальній структурі су-
спільства; безпосереднього впливу культури суспільства
на перманентне підвищення якості освіти; зростання
вимог суспільства до рівня та змісту знань і навичок
людини у зв'язку з суспільним розвитком, науково-тех-
нічним прогресом; відповідності державної політики в
освітній сфері потребам соціуму (соціальна адек-
ватність) [5].

— По-третє, закономірності, які відображають спе-
цифіку саме післядипломної освіти: залежності після-
дипломної освіти як особливого освітнього утворення
від сукупності об'єктивних чинників суспільного сере-
довища; єдності і взаємозв'язку розвитку та збагачен-
ня в процесі післядипломної освіти загальнокультурної
(загальноосвітньої), фахово-кваліфікаційної та функ-
ціональної складових сукупної культури особистості;
взаємозв'язку післядипломної освіти з активною само-
освітою, саморозвитком, самовихованням; залежності
ефективності післядипломної освіти від доцільно орга-
нізованої діяльності та ефективно побудованого спілку-

вання в її процесі; залежності змісту післядипломної
освіти від суспільних та індивідуальних освітніх потреб,
врахування в ньому прискорення темпів старіння й онов-
лення знань, реальних можливостей та особливостей
освіти дипломованих спеціалістів.

Вказані закономірності мають об'єктивний харак-
тер, їх порушення призводить до руйнування системи.
А врахування в процесі управління дає змогу вдоскона-
лювати управління, надавати йому ознак соціальної
адекватності.

Передумовою формування принципів державного
управління післядипломною освітою став проведений
аналіз виявлених закономірностей. При цьому під прин-
ципами розуміються фундаментальні вихідні положен-
ня, які випливають із закономірностей, стійких тенденцій
функціонування та розвитку системи, що розглядаєть-
ся.

Загальні закономірності, стосунки й взаємозв'яз-
ки, що забезпечують міцність взаємозалежностей дер-
жави та суспільства складають загальносистемні прин-
ципи системи державного управління [3]. До них відне-
сені: об'єктивність, демократизм, правова впорядко-
ваність, законність, розподіл влади, публічність. Вка-
зані принципи у контексті державного управління після-
дипломною освітою набувають відповідного змістов-
ного навантаження з урахування специфіки об'єкту
управління. У відповідності до цього визначено зміст
кожного з принципів, що пропонуються для застосу-
вання:

1. Принцип об'єктивності державного управління
післядипломною освітою, який виражає залежність
даної системи від суспільних цілей, що поставлені й ви-
рішуються у певний історичний відрізок часу; існуючих
внутрішніх закономірностей її розвитку; наявних ре-
сурсів, які мають бути залучені до управління.

2. Принцип демократизму, що передбачає постійне
врахування потреб, інтересів, цілей життєдіяльності
людей, забезпечення вільного доступу до навчання на
післядипломному рівні та свободи вибору у змістовно-
му, організаційному та особистісно-психологічному
аспектах. Його реалізація передбачає:

— розширення надання освітніх послуг різних на-
прямів післядипломного рівня у географічному вимірі,
державної підтримки певних територій щодо забезпе-
чення умов для навчання;

— впровадження короткотермінових програм на-
вчання, що зосереджені на актуальних для суспільно-
економічного розвитку проблемах;

— залучення сучасних інформаційних і комуніка-
ційних технологій (дистанційне навчання) з метою на-
ближення освітніх послуг до їх споживачів;

— стимулювання особистості до самостійного на-
вчання, самореалізації.

3. Принцип правової впорядкованості державного
управління об'єктивно зумовлює необхідність головним
чином законодавчого визначення основних аспектів
цілей, функцій, структур, процесу, самих принципів дер-
жавного управління. Доповнюється цей принцип прин-
ципом законності державного управління, який перед-
бачає встановлення чіткого в розумінні й послідовного
в реалізації режиму повсюдного та повного виконання
законів і нормативно-правових актів.
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4. Принцип поділу влади в державному управлінні
служить створенню демократичної, правової організації
державної влади. Це стає можливим за умови, коли про-
цеси формування та закріплення загальної волі (відпо-
відно потреб, інтересів і цілей) у законах, виконання
законів та безпосереднього управління, контролю за
законами і розв'язання конфліктів при їх застосуванні
розділені, розмежовані між гілками влади, а отже, ско-
ординовані за допомогою взаємного стримування та
противаг.

5. Принцип публічності державного управління,
який передбачає: доступність державного управління
для громадян; відкритість функціонування органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування;
громадський контроль; судовий контроль за дотриман-
ням у процесах державного управління конституційно
закріплених інтересів суспільства, прав і свобод гро-
мадян.

6. Принцип поєднання централізації і децентралі-
зації означає, що державне управління має бути побу-
доване на засадах розумного співвідношення концент-
рації влади і децентралізації, оскільки порушення цьо-
го балансу в будь-який бік призводить до негативних
наслідків. Надцентралізація породжує безініціативність
нижчих ланок системи органів виконавчої влади, а пе-
регини децентралізації призводять до відсутності
єдності у формуванні та здійсненні державної політи-
ки.

7. Принцип гуманізму, згідно з яким людина роз-
глядається як кінцева мета, заради якої здійснюється
управлінська діяльність, і водночас як важливий засіб
щодо досягнення кінцевого результату.

8. Принцип науковості передбачає застосування
теоретичних досягнень, що опираються на наукові над-
бання у процесі розробки та реалізації стратегічних та
тактичних управлінських рішень, прогнозування їх
наслідків.

Державне управління післядипломною освітою
грунтується на застосуванні спеціальних методів, під
якими розуміється спосіб практичної реалізації управ-
лінських функцій шляхом організаційно-розпорядчого
впливу суб'єкта управління на поведінку і суспільну
діяльність керованого об'єкта з метою досягнення по-
ставлених цілей.

При визначенні особливостей застосування методів
державного управління післядипломною освітою в кон-
тексті даної моделі ми виходили з того, що вони мають
бути адекватні поточній політичній, соціально-еко-
номічній ситуації в країні, існуючим взаємозв'язкам між
суб'єктом та об'єктом управління, характеру управлінсь-
кого впливу.

За будь-яких форм державного устрою, типів еко-
номічних відносин адміністративні методи управління,
адміністративне розпорядництво виступають найважли-
вішою складовою управління. Вони є методами прямої
дії, оскільки мають директивний, обов'язковий харак-
тер. Ефективне застосування адміністративних методів
в управлінні післядипломною освітою насамперед пе-
редбачає безухильне дотримання принципу законності.
Це означає, що найбільш важливі державно-управ-
лінські відносини повинні бути врегульовані законами,
а нормативно-правові акти, що розробляються та зас-

тосовуються в управлінні післядипломною освітою, ма-
ють грунтуватися виключно на чинному законодавстві
та відповідати йому. Особливого значення вказані ме-
тоди набувають в період становлення ринкової еконо-
міки, перманентних адміністративних реформ в Україні,
модернізації системи освіти.

З огляду на вказане, особливої уваги у сучасних
умовах потребує загальноорганізаційне регламентуван-
ня функціонування освітньої системи, що встановлює
організаційну структуру і порядок у системі вцілому, та
відповідне документальне оформлення регламентів,
зокрема у вигляді певних положень.

Впровадження в Україні ринкової економіки ство-
рює передумови для широкого розповсюдження еко-
номічних методів управління. Застосування даної гру-
пи методів вимагає знання та вмілого використання за-
кономірностей ринкової економіки, їх специфічного
вияву у сфері післядипломної освіти, врахування
об'єктивних економічних інтересів перехідного суспіль-
ства та освітньої системи, що в ньому функціонує. Цен-
тралізоване планування з використанням середньо- й
довгострокових планів і цільових програм з встановлен-
ням більш деталізованих завдань і термінів їх виконан-
ня, моніторинг функціонування системи післядипломної
освіти щодо спрямування її діяльності на досягнення
соціальних пріоритетів, на наш погляд, дозволяє орган-
ічно поєднувати планові та ринкові чинники. Тому є по-
треба у впровадженні та вдосконаленні індикативного
планування, збільшення його рекомендаційної значу-
щості.

В управлінні післядипломною освітою як людино-
центриською системою особливої ролі набувають со-
ціально-психологічні методи, які зазвичай поділяються
на соціальні, морально-етичні, психологічні. До соціаль-
них методів державного управління віднесене широке
коло методів соціологічних досліджень, соціального
прогнозування і соціального планування. На даний час
вказані методи не набули широкого розповсюдження
та грамотного застосування [4]. Соціологічні досліджен-
ня у сучасних умовах у сфері державного управління
післядипломною освітою доцільно спрямувати на вирі-
шення таких проблем:

— дослідження соціальної ефективності функціо-
нування освітньої системи;

— визначення причин виникнення відхилень в ході
ціледосягнення від запланованих цілей;

— дослідження впливу зовнішніх та внутрішніх фак-
торів на функціонування і розвиток системи;

— дослідження інноваційної готовності персоналу
системи, зокрема готовності керівних кадрів впровад-
жувати соціально-адекватне управління.

Застосування соціального прогнозування як дослі-
дження перспектив соціальних процесів і явищ з метою
підвищення наукової обгрунтованості та ефективності
соціального планування в управлінні післядипломною
освітою потребує значної активізації, зокрема на основі
статистичного аналізу, здійснення якого передбачає
наявність відповідної інформаційної бази, яка на даний
момент є недостатньою, оскільки офіційна статистична
інформація не включає повною мірою параметрів, що
характеризують функціонування післядипломної осві-
ти в країні.
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Використання морально-етичних методів в управ-
лінні базується на зверненні до гідності, честі, совісті
людини. Їх завдання полягає у формуванні позитивної
морально-психологічної обстановки в організації, спри-
ятливої для вирішення поставлених завдань [1]. Вказані
методи виконують надзвичайно важливу роль у держав-
ному управлінні післядипломною освітою.

У сучасних умовах для України найактуальнішою є
проблема підвищення рівня морального розвитку лю-
дей, формування морального суспільства. Тому перед
управлінською наукою та практикою постало надзав-
дання розробки механізму впливу на особистість з ме-
тою підвищення рівня її моральної свідомості, форму-
вання мотивації морального вибору [1]. Вказане завдан-
ня в першу чергу покладається на освіту. Зокрема після-
дипломна освіта, незважаючи на те, що її контингент
складають дорослі люди, має зорієнтовувати свою
діяльність на вирішення проблеми підвищення мораль-
ності у соціумі. Тому у складі формування адекватної
компетентності управлінського персоналу потрібно пе-
редбачити: по-перше, надання знань з проблеми мо-
ральної культури суспільства, особистості на основі
синтезу досягнень суспільних наук щодо розвитку мо-
ральності; інтерпретацію ідеї морального суспільства,
її втілення у рамках правової, демократичної, соціаль-
ної держави [6]; по-друге, зосередження на реалізації
управлінської стратегії морального оздоровлення украї-
нського суспільства з урахуванням потенціальних мож-
ливостей післядипломної освіти; по-третє, розкриття
сутності управлінського впливу на особистість з метою
підвищення рівня її моральності; по-четверте, відпрацю-
вання аспекту реалізації цілепокладання з встановлен-
ням чітких цілей, показників їх досягнення, відстежен-
ням досягнення на основі кваліметричної оцінки резуль-
татів діяльності освітньої системи з вказаного напряму;
по-п'яте, врахування можливостей здійснення менталь-
ної проекції в реалізації управлінських заходів щодо
морального розвитку персоналу освітньої системи та
контингенту, що отримує підготовку.

Способом реального існування управління, його
знаряддям виступає механізм управління. Під механіз-
мом управління післядипломною освітою ми розуміємо
комплекс методів, важелів, засобів, стимулів і т.ін., які
впливають на дану систему з метою досягнення цілей,
що стоять перед нею, та вирішення певних завдань. Він
виконує роль певного медіатора між суспільними про-
цесами, що протікають об'єктивно, і суб'єктивною прак-
тикою людей, а також поєднує ресурси управління як
можливості впливу на певні обставини і цілеспрямова-
но актуалізує їх у відповідних ситуаціях, тобто забезпе-
чує дієздатність керованої системи у визначених умо-
вах зовнішнього та внутрішнього середовища.

ВИСНОВКИ
Актуальним завданням сьогодення є забезпечення

доступності одержання якісної післядипломної освіти
для всіх громадян. Повинні постійно оновлюватися зміст
післядипломної освіти й організація навчально-вихов-
ного процесу відповідно до демократичних цінностей,
ринкових основ економіки, сучасних науково-технічних
досліджень. Необхідно істотно зміцнити учбово-мате-
ріальну базу, здійснити сучасну комп'ютеризацію на-

вчальних закладів, впровадити технології, забезпечити
ефективну підготовку й підвищення кваліфікації педа-
гогічних і науково-педагогічних працівників, ввести нові
економічні й управлінські механізми розвитку післядип-
ломної освіти. Всі ці проблеми вимагають першочерго-
вого вирішення.

Загальносистемними принципами системи державно-
го управління післядипломною освітою мають бути: об-
'єктивність, демократизм, правова впорядкованість, за-
конність, розподіл влади, публічність, збалансованість
централізації і децентралізації, гуманізм, науковість.
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