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У статті розглядаються питання визначення механізму державного управління післядиплом-
ною освітою та взаємодії його підсистем і елементів. Запропоновано інтегративний механізм
державного управління післядипломною освітою, який складається з основних механізмів:
правового, економічного, організаційного, соціального, мотиваційного та специфічних для ос-
вітньої системи механізмів: управління інноваційним розвитком і управління якістю післядип-
ломної освіти.

This paper deals with the determination of the mechanism of state management of postgraduate
education and interaction of its subsystems and components. An integrative mechanism of state
management of postgraduate education, which consists of basic mechanisms: legal, economic,
institutional , social, motivational and educational system-specific mechanisms: the development
of innovative and quality management of postgraduate education.
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ВСТУП
Освіта і наука залишаються головним джерелом

інноваційних змін. Інформаційне суспільство як нова
формація характеризується головним чином особли-
вим ставленням до інноваційних процесів. Основою
розвитку такого суспільства є формування інновац-
ійного середовища, яке безпосередньо стосується
інноваційної природи сучасної освіти. Підготовка
людини до творчої активності, сприяння її розвитку
як здатної до нарощування творчого доробку та прий-
няття суттєвих управлінських рішень з орієнтацією на
сьогодення й майбутнє — головне завдання, яке стоїть
перед сучасною системою освіти, особливо післядип-
ломною.

Механізми реалізації державної освітньої політи-
ки висвітлюються в монографіях і навчальних посібни-
ках Л.І. Антошкіна, Д.І. Дзвінчука, М.І. Дудки, В.С. Жу-
равського та ін. Значний інтерес для наукових праці-
вників мають вітчизняні дослідження: О.В. Дубровки,
С.А. Калашникової, В.П. Коваленка, Н.М. Колеснічен-
ка, В.В. Остапчука, І.М. Сікорської та ін. У них авто-
ри особливу увагу приділяють вивченню механізму
державного управління освітньою сферою, характе-
ризують її систему, структуру, форми, методи.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Більшість дослідників цікавлять питання транс-

формації освіти, зміни в її структурі, змісті. Проте за-
лишаються недостатньо висвітленими ефективні шля-
хи і засоби виведення української післядипломної
освіти з кризи шляхом удосконалення державного
механізму управління в цілому, та механізмів держав-
ного управління післядипломною освітою зокрема.

РЕЗУЛЬТАТИ
Створення ефективно діючого механізму дер-

жавного управління післядипломною освітою перед-
бачає найбільш оптимальне поєднання його складо-
вих. Виявлення цих складових як елементів вказано-
го механізму зроблено у відповідності до наявних у
них основних ознак за принципом однорідності.
Кожна складова інтегративного механізму держав-
ного управління післядипломною освітою має свою
природу й, у свою чергу, представляє собою певний
механізм, який підпорядкований інтегративному ме-
ханізму і діє у його складі. У відповідності до цього
виділено: правовий, економічний, соціальний, орган-
ізаційний механізми, механізм управління інновац-
ійним розвитком, механізм управління якістю та мо-
тиваційний механізм. При цьому суттєвим є те, що
жоден із згаданих механізмів не позбавлений від
втручання у сферу дії іншого і не є суто спеціалізо-
ваним. Усі вони сполучаються, взаємодіють одне з
одним. Тобто виділити будь-який механізм у "чис-
тому" вигляді не представляється можливим.

Структура інтегративного механізму державно-
го управління післядипломною освітою складаєть-
ся з внутрішніх кількапорядкових рівнів управлін-
ня, де підрівні будь-якого порядку утворюють сис-
тему і виступають, у свою чергу, цілісними струк-
турами. Функціонування як загальної (інтегратив-
ної) структури, так і її складових взаємопов'язане
і залежить від якості й кількості внутрішніх і
зовнішніх зв'язків, які вони спроможні утворюва-
ти. Кожний складовий елемент структури даного
механізму має досить високий ступінь спеціалізації
й високу спроможність до кооперації.
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При відпрацьованій позитивній взаємодії еле-
ментів інтегративного механізму, урахуванні викла-
дених рекомендацій з удосконалення чинного меха-
нізму державного управління післядипломною осві-
тою прогнозується досягнення позитивного ефекту
синергії.

Правовий механізм. Нормативно-правове забез-
печення виступає своєрідною санкцією держави й ви-
конує функцію управління на державному рівні. За-
безпечення нормовідповідності становить сенс дер-
жавного управління.

Функціонування правового механізму державно-
го управління післядипломною освітою спрямовуєть-
ся на закріплення і розвиток відносин управління за
допомогою цілей системи. Він здійснює регулювання
правовідносин між суб'єктами освітньої діяльності і
уявляє собою систему: норми — методи їх застосу-
вання — посадові особи, що гарантують права і обо-
в'язки, та особи, які дотримуються вказаних норм.

Складовими пропонованого механізму виступа-
ють такі групи правових норм: регулюючі способи дії
закладів післядипломної освіти та вищих навчаль-
них закладів, які ліцензовані на надання освіти цього
рівня; регулюючі навчальний, науково-дослідницький
та господарчий процеси; регулюючі правовідносини
між органами влади та управління у межах кожного
рівня й освітньої установи; регулюючі правовідноси-
ни при судовому розгляді спорів між освітніми зак-
ладами системи та іншими суб'єктами при здійсненні
своєї статутної діяльності.

Таким чином, удосконалення існуючого правово-
го механізму державного управління післядипломною
освітою, зумовлюючи законодавчу сферу розвитку
управлінських структур, сприятиме функціонуванню
освітньої системи відповідно до умов суспільної
трансформації, адекватному застосуванню адмініст-
ративних методів та забезпеченню скоординованої дії
усіх складових інтегративного механізму управління
у єдиному правовому полі.

Економічний механізм. Економічний механізм
державного управління післядипломною освітою
спрямований на реалізацію економічної політики дер-
жави у сфері післядипломної освіти, яку можливо
визначити як діяльність органів державної влади й
управління щодо встановлення стратегічної мети, на-
прямів, завдань і пріоритетів, засобів економічної так-
тики для їх досягнення, а також застосування цих
засобів для забезпечення збалансованого, стабільно-
го функціонування і розвитку освітньої системи.

З урахуванням вказаного пропонується вдоско-
налити економічний механізм державного управлін-
ня післядипломною освітою у наступних аспектах: по-
єднання прагматичних міркувань стосовно налагод-
ження ефективного економічного механізму освіт-
ньої системи з визнанням її загальноцивілізаційного
значення й ролі щодо передачі культурних традицій і
цінностей людського співтовариства; визнання кон-
цептуальної позиції, що підкреслює значення після-
дипломної освіти для суспільства.

Соціальний механізм державного управління
післядипломною освітою. Умовою ефективної соц-
іальної політики у сфері післядипломної освіти є за-
безпечення її взаємозв'язку із загальною стратегією
соціальних реформ в Україні, що потребує неперерв-
ного вдосконалення заходів соціальної спрямованості
в освітній системі.

Соціально-економічна криза в Україні, недо-
статність державних витрат на післядипломну осві-
ту і складне фінансово-економічне становище ба-
гатьох підприємств перешкоджають надходженню
достатніх інвестицій у підготовку персоналу на мак-
ро- і мікрорівнях, а невизначеність перспектив про-

дуктивної зайнятості та низький рівень доходів на-
селення негативно відбиваються на фінансуванні
працівниками свого професійного розвитку. Зни-
ження якості кадрів внаслідок значного скорочення
обсягів професійної підготовки та підвищення квал-
іфікації зменшує ресурси техніко-технологічного
оновлення та конкурентоспроможності підприємств,
а також обмежує професійне зростання, мобіль-
ність, соціальний статус і можливості продуктивної
зайнятості працівників. Зазначене дає підстави вва-
жати, що основні риси діючого соціального механі-
зму державного управління післядипломною осві-
тою не відповідають існуючій нагальній потребі по-
силення адаптаційних можливостей людини, ефек-
тивного використання для цього засобів даної осві-
тньої системи.

Пропонований соціальний механізм державного
управління післядипломною освітою уявляє собою
сукупність заходів, які спрямовані на забезпечення
соціального розвитку системи, зокрема колективів
освітніх закладів, працівників системи та осіб, що от-
римують освітні послуги. Даний механізм здійснює
координацію діяльності щодо впровадження соці-
альної політики у сфері післядипломної освіти на
всіх її рівнях. Його функціонування грунтується на
урахуванні специфіки соціальних стосунків у після-
дипломній освіті для підтримки їх у режимі позитив-
ної результативності.

Організаційний механізм державного управління
післядипломною освітою. В умовах прискорення
трансформації суспільних процесів в Україні, висо-
кого динамізму економічних, технологічних перетво-
рень організаційне оформлення післядипломної осв-
іти залишається переважно традиційним, що уповіль-
нює розвиток системи, чинить опір її органічному
включенню у системи більш високого порядку, стри-
мує активність найбільш мобільних її елементів.

Чинний організаційний механізм державного уп-
равління післядипломною освітою, на нашу думку,
не відповідає змінам, що відбулися у суспільстві, не
зорієнтований повною мірою на досягнення пріори-
тетів розвитку сучасної післядипломної освіти. Йому
не притаманні характеристики, що дозволяють
організаційно забезпечити гнучкість системи, її соц-
іальну адекватність. Існуюча організаційна структу-
ра не відповідає умовам ринкової економіки, реаль-
ним потребам ринку освітніх послуг, особливостям
післядипломної освіти як інтелектуальної органі-
зації гуманітарної спрямованості, що здійснює
підприємницьку діяльність.

З урахуванням вказаного пропонується вдоско-
налити існуючий організаційний механізм державно-
го управління післядипломною освітою у наступних
аспектах:

— визнання головним критерієм налагодженого
та повноцінного організаційного механізму управлі-
ння усталених, переважно таких, що саморегулюють-
ся, організаційних стосунків, які забезпечують фун-
кціонування системи управління як єдиного цілого у
певному зовнішньому середовищі відповідно до спе-
цифіки об'єкта управління;

— підвищення ефективності функціонування си-
стеми післядипломної освіти за рахунок спромож-
ності організаційного механізму інтегрувати, пов'я-
зувати різні елементи системи та ланки управління,
впорядковувати зв'язки й стосунки;

— визнання необхідності формування та підтрим-
ки організаційного порядку, тобто забезпечення
функціонування системи відносно стабільних довго-
термінових ієрархічних зв'язків, стандартів, норм, що
переважно зафіксовані у відповідних документах, які
регулюють взаємодію між організаціями, їх підрозд-
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ілами та людьми як членами організації з приводу
здійснення визначених функцій;

— впровадження методів зниження операцій-
них витрат. На даний час таким визнаний метод
ведення бізнесу через розподіл робіт. Його засто-
сування щодо організації функціонування після-
дипломної освіти полягає у концентрації власних
зусиль організації на забезпеченні якості освіти,
дослідженні та максимальному задоволенні попи-
ту споживачів, тобто фокусуванні власних ре-
сурсів на виконанні ключових завдань без відволі-
кання на управління непрофільними функціями.
Виділення непрофільних функцій у відносно авто-
номні підрозділи організації з можливою наступ-
ною їх передачею в управління спеціалізованій
сторонній організації все частіше визнається оп-
тимізуючим заходом. Зараз у світову управлінсь-
ку практику швидко входить поняття "аутсорсинг"
(outsourcing) — передача обслуговуючих
підрозділів організації в управління зовнішній
організації, яка може забезпечити більш низьку
вартість послуг при високій якості.

Механізм державного управління інноваційним
розвитком післядипломної освіти. На даний час, на
наш погляд, механізму державного управління інно-
ваційним розвитком післядипломної освіти як та-
кого не існує. Необхідність його розробки зумов-
лена наступними факторами: зростанням ролі інно-
вацій у розвитку економіки, подоланні кризових
явищ у соціальній сфері; переходом до постіндуст-
ріальної цивілізації з принципово новим засобом
виробництва й новим типом економічного зростан-
ня; новими вимогами до організації й управління
інноваційними процесами, найбільш значущою се-
ред яких є забезпечення взаємозв'язку та взаємо-
розвитку різних сфер інноваційного процесу на ос-
нові комплексного управління.

Зазначений механізм має відповідати: по-перше,
потребам освітнього процесу як динамічного нерівно
вагомого, відкритого; по-друге, соціальним умовам
здійснення управлінської діяльності, зокрема таким,
як нестабільність, тобто різнохарактерність та невпо-
рядкованість за факторами, які визначають ситуац-
ійний стан системи; неоднорідність — економічна,
соціальна, освітня (виникає у результаті диверсифі-
кації освіти); обмеженість ресурсів як матеріальних,
економічних, так і кадрових.

Під впливом цих факторів відбувається зміщен-
ня акцентів щодо управлінських завдань (залучен-
ня до нової освітньої ідеології, створення умов для
творчості та реалізації інноваційної діяльності і
т.ін.) та формування нових управлінських функцій
(наукове експертування, консультування, організа-
ція досліджень).

Пропонований механізм державного управління
інноваційним розвитком післядипломної освіти пред-
ставляє собою цілісну систему забезпечення взаємо-
пов'язаної цілеспрямованої діяльності функціональ-
них підрозділів інноваційного проекту у межах вста-
новленої організаційної структури управління, ефек-
тивного планування інноваційної програми й розпо-
ділу ресурсів. Дія механізму державного управління
інноваційним розвитком післядипломної освіти спря-
мована на забезпечення щільного зв'язку системи
організації із системою мотивації.

Механізм державного управління якістю після-
дипломної освіти. Передумовою реалізації державної
політики у сфері якості післядипломної освіти є роз-
робка нового механізму управління, який уявляє со-
бою відносно відособлену сукупність взаємопов'яза-
них управлінських дій, що виконуються за певною тех-
нологією інститутами управління, їх підрозділами й

посадовими особами і забезпечують встановлення та
підтримку високого рівня якості освітніх послуг.

В основу розробки пропонованого механізму дер-
жавного управління якістю післядипломної освіти по-
кладене визначення: складу та логічної структури уп-
равлінських дій, які необхідні для реалізації держав-
ної політики у сфері якості післядипломної освіти;
технології виконання цих дій (методи та засоби);
суб'єктів, що відповідають за реалізацію дій; харак-
теру зв'язків між діючими суб'єктами у відповідності
до логічної структури управлінських дій та технології
їх виконання [2].

На державному рівні об'єктами управління вис-
тупають нормативно-правові засади, організаційно-
трудові стосунки, матеріально-фінансова інфраструк-
тура, кадрові процеси. Даний рівень має забезпечити
усталеність функціонування національної системи
післядипломної освіти у відповідності до пріоритетів
соціально-економічного розвитку держави. Він вклю-
чає:

— систему моніторингу якості післядипломної ос-
віти;

— центр якості післядипломної освіти, що
здійснює розробку інструментів управління якістю,
збір та узагальнення інформації щодо якості освіти,
яку надають державні атестаційні служби й система
моніторингу, та підготовку звітів про стан якості
післядипломної освіти в Україні.

Регіональний рівень управління якістю післядип-
ломної освіти забезпечує усталеність функціонуван-
ня національної системи післядипломної освіти у кон-
тексті соціально-економічного розвитку регіону, з ор-
ієнтацією на регіональні ринки праці. На даному рівні
важливим об'єктом управління виступають інно-
ваційні процеси у сфері післядипломної освіти.

На локальному рівні доцільно виділити такі об-
'єкти управління якістю: якість освітнього процесу;
якість поточного функціонування закладу; процеси
розвитку освітньої системи закладу; якість праці пе-
дагогічного та допоміжного персоналу; рівень підго-
товки фахівців (слухачів) у відповідності до обраних
напрямів та програм; розвиток матеріально-техніч-
ної бази закладу.

Мотиваційний механізм. Здійснення управління
післядипломною освітою на основі мотивації, тобто
мотиваційного управління як цілеспрямованого впли-
ву на мотиваційну сферу особистості, потребує випе-
реджальної реалізації соціально-психологічних
функцій, забезпечення морально-психологічного
підгрунтя для успішної діяльності системи щодо ви-
конання нею суспільної місії та досягнення постав-
лених цілей . Це зумовлює необхідність розробки су-
часного управлінського механізму, який би гнучко
реагував, по-перше, на зміни у зовнішньому середо-
вищі системи, по-друге, спрямовував її ресурси на
створення відповідних мотиваційних умов у внутріш-
ньому середовищі системи.

Дія вказаного механізму на різних рівнях управ-
ління післядипломною освітою має певну специфіку.
На державному рівні вагомий мотиваційний вплив без-
сумнівно матиме використання потенціалу національ-
ної ідеї.

Визнано, що побудова демократичного суспіль-
ства базується на національній ідеї. На даний час у
нашій країні вона в основному зводиться до одвіч-
ної мрії українців мати свою самостійну, незалеж-
ну, соборну державу й щасливе, процвітаюче, де-
мократичне суспільство. Розвиток національної ідеї
відбувається у певних контекстах соціальної прак-
тики. Так, складовими української національної ідеї,
зокрема, визнається культ знань і освіти; конкурен-
тоспроможність як концептуальний базис стратегії
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економічного зростання інноваційного типу. Але, на
жаль, вважати, що в Україні існує загальноприйня-
та національна ідея ще передчасно, в силу того, що
вона остаточно не сформульована й не представле-
на в "опредметненому" вимірі, а тому й не може "про-
ростати" у свідомість конкретної людини.

Крім цього, потужним мотивуючим фактором
уявляється формування конкурентного середовища
в країні, галузі та, зокрема, в системі післядипломної
освіти; посилення ролі економічного механізму щодо
стимулювання розвитку системи.

На регіональному рівні потрібно забезпечити
підтримку закладів, що здійснюють післядипломну ос-
віту, їх окремих структур, які здатні продукувати кон-
курентоспроможні освітні послуги.

На локальному рівні функціонування пропонова-
ного механізму виділено два суттєвих моменти:

— перший — виявлення у ході попереднього спо-
стереження або у процесі безпосередньої інтерсуб'-
єктної взаємодії певних мотиваційних ознак;

— другий — урахування виявлених особливостей
мотивації у процесі реального управлінського впли-
ву на її компоненти через задоволення, незадоволен-
ня, трансформацію тих потреб, на яких вона грун-
тується.

З огляду на це загальна схема дії мотиваційного
механізму управління, на зазначеному рівні може бути
представлена таким чином: виявлення компонентів
мотивації → управлінська рефлексія, планування
впливу на основі виявлених компонентів мотивації →
здійснення управлінського впливу → встановлення
зворотного зв'язку → управлінська рефлексія, пла-
нування корегувального впливу → корегувальний
вплив → оцінка наслідків, мотиваційних ефектів.

Таким чином, пропонований інтегративний ме-
ханізм державного управління післядипломною осв-
ітою в Україні за умови опрацювання виділених ас-
пектів, що потребують істотного вдосконалення,
спроможний забезпечити поєднання різноманітних
управлінських впливів, збалансованість функціону-
вання системи, централізований характер управлін-
ня, координованість, узгодженість дій у межах дер-
жавного, недержавного, приватного секторів на ос-
нові встановлення та розвитку зв'язків, використан-
ня потенціалу соціального партнерства.

ВИСНОВКИ
Запропоновано механізм державного управління

післядипломною освітою, який включає підпорядко-
вані йому складові механізми, кожний з яких має влас-
ну природу, досить високий ступінь спеціалізації й
високу спроможність до кооперації. Відповідно до
основних ознак виділені такі складові механізми: пра-
вовий, економічний, організаційний, соціальний, мо-
тиваційний та специфічні для освітньої системи ме-
ханізми: управління інноваційним розвитком і управ-
ління якістю післядипломної освіти. Природа вказа-
них механізмів визначає їх спрямованість у межах
інтегративного механізму. При цьому домінуючою є
орієнтація на соціальні пріоритети, що задається за-
гальною домінантою соціально-адекватного управ-
ління та суспільними особливостями керованої сис-
теми.

Запропонований механізм державного управлін-
ня післядипломною освітою дає змогу забезпечити
його ефективне функціонування на різних рівнях у
таких напрямах: розробки нормативно-правової бази
функціонування системи відповідно до умов соціаль-
ної трансформації та визнання післядипломної осві-
ти пріоритетною сферою суспільного розвитку; реа-
лізації економічної політики держави у сфері після-
дипломної освіти з урахуванням специфічних харак-
теристик освітньої системи, особливостей її функці-

онування в ринковому середовищі; впровадження си-
стеми соціальної політики у сфері післядипломної
освіти, забезпечення підтримки стратегії соціальних
реформ у країні засобами післядипломної освіти, по-
силення соціальної відповідальності персоналу осві-
тньої системи; розвитку організаційних характерис-
тик освітньої системи, формування та підтримки
організаційного порядку як системи зв'язків, стан-
дартів, норм; інноваційного розвитку післядипломної
освіти, координації зусиль інноваторів, адаптації існу-
ючих у зарубіжній практиці "ноу-хау" з урахуванням
потреб та умов вітчизняної освітньої системи; ефек-
тивного використання мотиваційних ресурсів освіт-
ньої системи, застосування сучасних технологій мо-
тиваційного впливу.
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