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АНОТАЦІЯ 

 

Магістерську роботу присвячено  аналізу та обґрунтуванню наукових 

засад інноваційних механізмів державного управління підготовкою 

студентів управлінських спеціальностей в контексті реформування 

управлінської освіти. Це зумовлює необхідність якісної підготовки 

фахівців, зокрема управлінських спеціальностей, здатних ефективно 

працювати в різноманітних сферах  управління і органах державної 

влади. визначені наукові засади інноваційних механізмів державного 

управління підготовкою управлінських кадрів в системі вищої освіти. 

Запропонована напрями удосконалення державного управління 

системою підготовки та навчання управлінського персоналу в системі вищої 

освіти, розроблено рекомендації щодо запровадження інноваційних 

механізмів державного управління підготовкою управлінських кадрів в 

системі вищої освіти і методичні підходи визначення ефективності 

впровадження результатів дослідження, які дають можливість досягати 

високих кінцевих результатів.  
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження.. Трансформаційні процеси в 

соціальному, економічному, духовному розвитку українського 

суспільства відбуваються на фоні стрімкої глобалізації, суттєвих 

інформаційно-технологічних зрушень і адаптації національної вищої 

школи в європейському освітньому  просторі. Це зумовлює необхідність 

якісної підготовки фахівців, зокрема управлінських спеціальностей, 

здатних ефективно працювати в різноманітних сферах  управління і 

органах державної влади. Проте система державного управління 

підготовкою цих категорій спеціалістів, на думку провідних учених і 

практиків, має істотний недолік - відсутність сучасних механізмів 

державного впливу, а отже незадовільне управління  процесом підготовки 

студентів управлінських спеціальностей.  

 У контексті досліджуваної теми використані фундаментальні праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених з теорії соціального управління і 

менеджменту: А. М. Алексюка, І.І. В.П. Бєлогурова, М.Г. Білопольського, 

А.О. Богданова, В.В. Буреги ,  М.Д. Виноградського,  І.А. Маркіної , Є.Г. 

Панченка, В.А.Подсолонка,  та інші.  

Ґрунтовне дослідження основних   аспектів підготовки студентів, 

зокрема управлінського спрямування, здійснені у працях вчених-

педагогів: В.П. Андрущенка, В.П. Беха,  В.С. Журавського,  К.В. Корсака, 

В.Г. Кременя, В.В. Крижка, В.С. Лозиці ,  та ін.  

Вивченню комплексу проблем стосовно різних складових 

механізмів системи державного управління, зокрема підготовкою 

управлінського персоналу  присвячена наукова та науково-практична 

діяльність вітчизняних науковців: В.Б. Авер'янова, В.Д. Бакуменка М.М. 

Білинської , В.К. Майбороди, С. В. Майбороди , В.Я. Малиновського ,  

Т.В. Мотренка, В.М. Огаренка, С.М. Серьогіна,   та ін. 
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Мета і завдання роботи.  Мета дослідження - обґрунтування 

наукових засад інноваційних механізмів державного управління 

підготовкою студентів управлінських спеціальностей в контексті 

реформування управлінської освіти.   

Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання:  

 систематизувати наукові підходи, загальну методологію і 

методи дослідження інноваційних механізмів державного управління ;  

  провести системний та концептуально-порівняльний аналіз 

стану висвітлення цієї проблеми у працях вітчизняних та зарубіжних 

авторів; 

 визначити теоретичні засади формування інноваційних 

механізмів державного управління підготовкою студентів управлінських 

спеціальностей;  

 провести комплексний аналіз сучасних механізмів державного 

впливу на підготовку студентів управлінських спеціальностей : 

акредитації, державних стандартів, контролю знань та  засобів  впливу з 

метою визначення  їх відповідності критеріям, що дозволяють їх віднести 

до категорії інноваційних;   

Об’єктом дослідження є система державного управління 

підготовкою управлінських кадрів в системі вищої освіти.  

Предметом дослідження є наукові засади державного управління 

підготовкою  управлінських кадрів в системі вищої освіти. 

Методи дослідження.  У процесі дослідження методологічної 

сутності інноваційних механізмів державного управління використано 

загальнонаукові методи: наукової абстракції, аналізу та синтезу, 

історичності та логічності, індукції та дедукції. Системно-структурний 

аналіз застосовувався при розробці низки класифікацій з різних аспектів 

проблеми дослідження; системний й концептуально-порівняльний аналіз 

– при визначенні стану висвітлення проблеми у працях вітчизняних та 
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зарубіжних авторів, а також при співставленні традиційної і кредитно-

модульної систем контролю знань студентів;  логіко-структурний аналіз – 

з метою розкриття структури, зв'язків і впливу механізмів державного 

управління на систему, що досліджуються.  

Наукова новизна одержаних результатів –  визнається здійсненим 

аналізом розробки і запровадження інноваційних механізмів державного 

управління підготовкою студентів управлінських спеціальностей в систему 

вищої освіти України.   

дістали  подальшого розвитку: 

узагальнення комплексу факторів, які формують основні ознаки 

майбутнього фахівця в галузі управління і сприяють досягненню успіху в 

професійній діяльності. З урахуванням цього запропоновано основні напрями 

удосконалення підвищення якості підготовки студентів- управлінців. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення 

й висновки дисертації можуть використовуватися фахівцями під час 

написання підручників і навчальних посібників, створення навчально -

методичної літератури; в роботі органів державного управління вищою 

освітою у процесі акредитації, ліцензування закладів та атестації їх 

працівників; у практичній роботі по створенню програм розвитку галузі.  

Апробація результатів  Основні результати цього дослідження набули 

висвітлення в наукових публікаціях автора й апробовані на Міжнародній 

науково-практичній  онлайн-конференції: «Державне управління у сфері 

цивільного захисту: наука, освіта, практика» (Харків, 2019)  

Структура . Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ І НАУКОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ПІДГОТОВКОЮ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ 

1.2 Наукові підходи до проведення дослідження основних 

категорій державного управління .  

 

 

Питання організації ефективної системи державного управління 

завжди було ключовим і актуальним у процесах розвитку будь-якої 

країни, в тому числі й України, яка в період демократизації суспільних 

процесів перебуває на шляху розбудови державності, розвитку політичної 

системи, оновлення механізмів державного управління в усіх сферах 

суспільного життя. Потреба узгодження дій з метою одержання людиною 

бажаного результату діяльності зумовила появу управління. У цьому 

контексті управління — це цілеспрямований вплив, необхідний для 

узгодженої спільної діяльності людей. Управління є складним і 

універсальним суспільним феноменом. Розвиток суспільства, окремих 

його сфер не можливий без встановлення і реалізації певного набору 

законів, правил, норм, алгоритму його поведінки в цілому і його 

складових зокрема.   

Філософська наука трактує управління як функцію організованих  

систем, що забезпечує збереження їх структури, підтримання режиму 

діяльності, реалізацію їх програм, досягнення їх мети. Управління 

притаманне лише складним соціальним і несоціальним динамічним 

системам, іманентним атрибутом яких є самоуправління, тобто здатність 

до впорядкування системи, приведення її у відповідність до об'єктивної 

закономірності, що діє в даному середовищі, до оптимізації 

функціонування системи. 

Управління здійснюється в системах, в яких існує мережа 

причинно-наслідкових залежностей, здатних у межах даної основної 
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якості переходити з одного стану в інший. Цей процес забезпечує 

стабілізацію і розвиток системи, збереження її якісної визначеності, 

підтримання динамічної взаємодії з середовищем. Оскільки такі системи 

функціонують в умовах безперервних змін внутрішнього і зовнішнього 

середовища, завдання управління полягає в тому, щоб якомога 

доцільніше і більш оперативно реагувати на ці зміни, що забезпечується 

своєчасною перебудовою функціональної та організаційної структур 

системи відповідно до притаманних їй закономірностей і тенденцій.  

У науковій літературі здобуло визнання трактування управління як 

поняття, що характеризує впорядкування взаємодії певної множини 

елементів або складових природи, суспільства, самої людини. Тобто 

управління — це структура й функції з упорядкування, збереження і 

цілеспрямованого розвитку системи. Це унормовуючий процес, що 

підтримує систему в наперед заданому якісному й кількісному стані або 

переводить її в новий, 

Наука розглядає суспільство як цілісну, складну,  динамічну 

самокеровану систему, розвиток якої підпорядкований об'єктивно діючим 

законам. Як складна система суспільство, у свою чергу, складається із 

підсистем різного роду (класи і нації, професійні, вікові та інші соціальні 

групи і прошарки, трудові колективи, громадські організації тощо) і 

розвивається під впливом механізмів соціальної регуляції. Соціальна 

регуляція полягає в тому, що кожна підсистема перебуває в полі 

впорядковуючих, організуючих впливів, стихійних і свідомих, з боку 

суспільства в цілому (його державних та інших інститутів, атмосфери 

суспільного життя) і впливів власних механізмів саморегуляції. 

Виступаючи об'єктом регулювання для суспільства в цілому, кожна 

підсистема є формуванням, що саморегулюється, в межах якого об'єкт і 

суб'єкт регулювання або збігаються, або розділені. В останньому випадку 

діють інституціоналізовані або неформальні органи управління 

підсистемою, наприклад орган управління громадської організації. Тому 
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управління починається тоді, коли в яких-небудь взаємозв'язках, 

відносинах, явищах, процесах наявні свідомий початок, інтерес і знання, 

цілі й воля, енергія і дії людини. Отже, управління як суспільне явище — 

це свідома діяльність, свідоме регулювання (впорядкування) суспільних 

відносин. 

Управління знаходиться в низці явищ «другої» (штучної) природи, 

які виникли і розвинулись протягом всієї історії людської цивілізації. 

Воно утворене людьми з метою свідомої саморегуляції їх життєдіяльності 

й залежить від стану суспільства, його закономірностей і форм, ідеалів і 

цінностей, від рівня розвитку й організації людського потенціалу.  

Управління є необхідною функцією суспільного життя. Його мета 

полягає в організації спільної діяльності людей, їх окремих груп та 

організацій, забезпеченні координації і взаємодії між ними, а його суть — 

у здійсненні керуючого впливу на певні об'єкти. У кожний певний 

історичний момент управління відтворюється відповідним суспільством, 

існує для нього, за рівнем його розвитку характеризується та 

вдосконалюється. У глибоких і активних взаємозв'язках зі  всією 

системою організації і функціонування суспільства, у підтримці її 

динаміки, раціональності, ефективності й віддзеркалюється «секрет» 

управління. Тому управління виступає однією з найскладніших, 

найвідповідальніших сфер практичної інтелектуальної діяльності людей. 

Це сфера, від стану якої в основному залежать добробут суспільства, доля 

кожної людини. 

У науковій літературі категорія управління розглядається в різних 

аспектах, відповідно в його поняття вкладається різний зміст. Але 

найбільш адекватно суть управління визначається через термін «вплив», 

який вказує на головне в управлінні — момент впливу на свідомість, 

поведінку і діяльність людей. Управління має місце тоді, коли деякий 

суб'єкт на щось впливає, щось змінює, перетворює, переводить з одного 

стану в інший, чомусь надає новий напрямок руху або розвитку, тому 
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якщо немає дієвого впливу, який би забезпечував досягнення певної мети, 

то немає й управління. 

Відправними засадами в управлінні виступають цілі, інтереси, 

знання, думки, прагнення і сподівання людини. Для того, щоб стати 

реальністю, управлінський вплив обов'язково має містити в собі 

цілеспрямування, тобто телеологічний момент, а також організаційний 

момент — спрямовувати і практично забезпечувати взаємодію людей.  

Водночас, надаючи будь-якому суспільному процесу певні цілі, 

організовуючи в ньому взаємодію людей, управління покликане, в рамках 

цих цілей і організації, конкретно регулювати поведінку і діяльність 

кожного з учасників певного керованого процесу. Тому можна 

стверджувати, що специфіка управлінського впливу полягає в його 

цілеспрямовуючих, організуючих і регулюючих властивостях, які 

свідчать про його дієвість. 

Відповідно, управління є цілеспрямовуючим, організуючим і 

регулюючим впливом людей на власну суспільну, колективну і групову 

життєдіяльність, який здійснюється як безпосередньо (у формах 

самоуправління), так і за допомогою спеціально створених структур 

(держави, громадських об'єднань, партій, спілок, асоціацій, фірм тощо).  

Управління як суспільне явище, що відпрацьоване і пристосоване 

людьми для вирішення життєвих проблем, має багатогранний характер, 

складається з різноманітних елементів і взаємозв'язків. Це зумовлено тим, 

що в управлінні як суб'єктом, так і об'єктом управлінського впливу 

виступає людина. Визначальним є і те, що управління органічно 

включене в механізми взаємодії природи, людини, суспільства.  

Модель державного управління, сформульована в конституції, 

законах та інших документах, а також виражена в них нормативна модель 

державного і суспільного життя, що підлягає реалізації через державне 

управління, набувають реального значення за умови, коли вони дійсно 

стають орієнтиром, фактором і складовою свідомості, поведінки і 
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діяльності людей. Для надання дієвості нормативно-законодавчим актам 

необхідно виробити певний механізм забезпечення їх практичної 

реалізації. За роки незалежності в Україні відбувалися складні процеси 

формування правових, економічних і соціальних засад демократичного 

суспільства. Подальша розбудова державності передбачає розвиток 

політичної системи, удосконалення державної участі в економіці, 

соціальне спрямування державної діяльності та розвиток духовної сфери, 

активізацію зовнішніх зв'язків.  

Сильна та дієздатна влада є щонайпершою умовою успішних 

перетворень. Без неї неможливо створити передумови економічного 

розвитку, становлення реальної демократії, оновлення високої культури 

та духовності. Із дієздатною владою громадяни України пов'язують 

сподівання на безпеку життя, забезпечення охорони здоров'я, розвиток 

освіти, на захист державності та безпеку кордонів, на соціальну 

справедливість у майнових відносинах. Для забезпечення цих сподівань і 

бажань народу України потрібні сучасна система державного управління, 

високий професіоналізм державної служби, надійна оборона держави та 

правозахисна система. 

Кожне покоління людей обирає своє майбутнє, визначає шляхи 

розвитку. Цивілізовані нації роблять це без великих потрясінь і не 

відмовляються від минулого, проходять усі етапи розвитку цивілізації з 

урахуванням національних особливостей і традицій. Свій вибір у 1991 р. 

зробив і народ України, розпочавши побудову правової, демократичної, 

соціальної держави із соціально орієнтованою ринковою економікою.  

Становлення громадянського суспільства та розвиток 

демократичної державності характеризуються низкою ознак. Політична 

система визначає цілі та інтереси громадян. Органи державної влади 

надають їм юридичної сили та запроваджують у життя. Влада 

обмежується правом, право забезпечується владою, без якої воно безсиле. 

Чітко регламентуються функції та компетентність органів державної 
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влади. Влада відкрита для людей, її рішення зрозумілі та підтримуються 

народом. 

Державна влада — це сила, що спрямовує та організує суспільство і 

є виразником його цілей та цінностей, здатна приймати рішення та 

втілювати їх у життя. Наука про владу — кратологія — виокремлює такі 

її характеристики, як цілі, розподіл функцій, організаційні та 

функціональні структури, носії та інструменти влади, професіоналізм і 

відповідальність[14]. 

У суспільстві влада здійснює політичне керівництво, водночас вона 

несе конституційну та моральну відповідальність, які набувають чинності 

у разі невиконання обов'язків, зловживань правами. Влада в межах своїх 

функцій породжує відносини розпорядництва та підпорядкування, 

спрямовані перш за все на підтримання та збереження чинного 

конституційного порядку. Носіями влади є не тільки обрані або 

призначені на посади особи, а й представники політичної, економічної та 

культурної еліти держави, партії, що складають парламентську більшість.  

Владувати та ефективно керувати — далеко не й одне те саме. 

Держава може мати всі необхідні атрибути, однак утворені управлінські 

структури будуть діяти безрезультатно. Україна просувається шляхом 

зміцнення державності, але низка політичних, економічних і соціальних 

проблем залишаються невирішеними з причини недосконалості системи 

управління. Незалежній Україні потрібні сильна державна влада та 

результативна і ефективна система державного управління.  

Становлення результативного та ефективного управління можливе 

за умови врахування особливостей початку XXI століття, що 

характеризується глобальною інтеграцією економічних і політичних 

відносин. Сучасна концепція розвитку визнає свободи доступу до 

ресурсів, насамперед інформаційних, і економічної діяльності, 

розширення соціальних прав і можливостей, політичного самовиразу 

громадян. її реалізація передбачає єдину сукупність вимог до інститутів 
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держави: відкритість правової та фінансової систем; прозорість механізму 

державного регулювання; чесний уряд; професійно підготовлений та 

кваліфікований персонал державної служби з високим рівнем соціального 

статусу державних службовців; непримиренність лідерів до корупції; 

захист історичного, культурного надбання як основного джерела 

самопізнання та гідності народу.  

Невід'ємною складовою сучасного розвитку держави є  формування 

та запровадження основних засад громадянського суспільства, сила якого 

виявляється у характері діяльності місцевого самоврядування, засобів 

масової інформації, профспілок, політичних партій та інших неурядових 

структур. Високим вимогам мають відповідати й ті, хто керує. 

Інтелектуальна еліта держави має жити інтересами народу та бути 

незалежною від влади. В іншому випадку її вплив на владу буде 

неможливим. Засвоєння засад державного управління є обов'язковою 

складовою освіти населення України, що є однією з основних складових 

Комплексної програми підготовки державних службовців, затвердженої 

Указом Президента України від 9 листопада 2000 р. № 1212  [39, с.27]. 

Парадигмою освіти широких верств населення, професійного 

навчання державних службовців є розгляд держави, державного 

управління, державної служби як позитивних цінностей та вищого 

досягнення розвитку демократичної, соціальної, правової держави, 

громадянського суспільства. 

Популяризація серед широких верств населення досягнень у 

державному будівництві, державному управлінні, державній службі 

сприятиме підвищенню авторитету держави, державних інституцій, 

зміцненню престижу державної служби. З цією метою управлінська 

підготовка має бути поширена в навчальних закладах середньої, вищої та 

післядипломної освіти, задіяно комплекс заходів щодо пошуку 

талановитої молоді для подальшого професійного навчання та залучення 

її до державної служби. 
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Залучення талановитої молоді до державного управління має бути 

прозорим, постійним, гарантованим державою для відібраних за 

конкурсом студентів, випускників вищих навчальних закладів, молодих 

учених і фахівців. Саме такий підхід є запорукою підготовки нової 

високоосвіченої генерації державних службовців.  

Теоретико-методологічні засади характеризують систему 

державного управління підготовкою студентів управлінських 

спеціальностей як глобальну, масштабну цілісність зі значною 

невизначеністю, яка належить до класу найскладніших соціальних 

утворень. Вона характеризується широтою функцій, складною 

ієрархічною структурою і здатністю іноді досить ефективно коригувати 

помилки не тільки її об'єктів, але й суб'єктів державного управління, в 

тому числі і державного апарату підготовкою студентів управлінських 

спеціальностей. 

Для її розвитку на інноваційній основі великого значення  набуває 

питання визначення суб'єктів, об'єктів і механізмів державного 

управління та умов, що впливають на їхні системні зв'язки і 

конструктивне функціонування.  

Узагальнюючи точки зору вищезгаданих дослідників можна 

констатувати, що головною рисою суб'єкта державного управління є 

наявність у нього певної компетенції і владних повноважень, які дають 

змогу йому підпорядковувати волю і діяльність об'єкта управління. Це є 

необхідною умовою розвитку об'єкта, досягнення цілей і вирішення 

завдань, визначених суб'єктом управління. З огляду на ці міркування, 

суб'єкт державного управління - система, наділена певною 

компетенцією і державно-владними повноваженнями, що дають 

можливість їй втілювати свою волю у форму керівних команд чи 

рішень, обов'язкових для виконання, тобто, це система, що управляє . З 

урахуванням цього об'єкт державного управління це система, якою 
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управляють, елементами якої є люди, соціальні групи, що взаємодіють 

між собою з приводу загальнодержавних і приватних інтересів [65, с. 

259]. 

У сучасних умовах демократизації і формування громадянського 

суспільства ключовими факторами інноваційного розвитку української 

державності є характер державно-управлінських відносин, у яких 

постійно перебувають суб'єкти і об'єкти, наявність тісних прямих і 

зворотних зв'язків між ними. 

Державно-управлінські відносини як особливий вид суспільних 

відносин між суб'єктами і об'єктами системи державного управління 

встановлюються у процесі їх взаємодії і можуть мати субординаційний 

(вертикальний) або координаційний (горизонтальний) характер. Вони 

визначаються економічними та політичними основами суспільного 

устрою і повинні відповідати меті держави.  

Ми поділяємо думку провідних вчених в галузі державного 

управління, що, оскільки об'єкт має свої власні потреби та інтереси, і   

вплив суб'єкта на нього не повинен мати однобічний характер, а 

учасникам державотворчого процесу належить активно взаємодіяти   [7, 

45]. 

Особливістю сучасного державного управління є те, що керований 

об'єкт не тільки підпорядковується суб'єкту, але він стає вимогливішим 

щодо цього, проявляючи високу соціальну активність і динамічний вплив 

на органи влади, спонукає їх до зміни характеру та змісту управлінських 

впливів, вимагає від них певних дій і відповідної лінії поведінки [10 ].  

З метою переводу державного управління на шлях інноваційного 

розвитку необхідно не лише активізувати діяльність керуючої і керованої 

підсистем, удосконалювати характер зв'язків іх суб'єктів і об'єктів, 

підвищувати ефективність громадського контролю за діяльністю органів 

влади, але й докорінно і цілеспрямовано змінювати зміст і структуру 
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державного управління, враховуючи основні національні ознаки 

українського суспільства. Без перебільшення можна сказати, що саме 

такий підхід є запорукою успішного розвитку державності в Україні, 

самоідентифікації і самореалізації української нації і кожного її 

громадянина. Для цього слід створити національну систему державного 

управління, поклавши в її основу інноваційні механізми, зокрема 

атрибутивного типу, як високого рівня системності.  Тому, дослідження 

теоретико-методологічних засад системи державного управління 

підготовкою студентів, зокрема державно-управлінських спеціальностей, 

доцільно розпочати з категорії „система" (від грець, sistema — складене з 

частин, з'єднання) — стародавнє грецьке слово, яке означало: по-перше, 

певні акти і результати діяльності, по-друге, поєднання, організм, 

пристрій, організація тощо. 

Теоретичні узагальнення показали, що це найбільш загальна і 

універсальна категорія, тому що нею може бути будь-який об'єкт живої і 

неживої природи, суспільства, наукова теорія і таке інше.  Кожна система 

має такі основні властивості: цілеспрямованість, ділимість, цілісність, 

ієрархічність, структурність, обмеженість, різноманітність елементів і 

різна їх природа [125 ]. 

Надзвичайно широкого і динамічного розвитку категорія „система" 

набула завдяки введенню у 60-х роках минулого століття у науковий і 

практичний обіг системного підходу, який проводиться за таким 

алгоритмом: декомпозиція системи, аналіз її елементів і виявлення серед 

них найважливіших, розроблення рекомендацій з удосконалення 

функціонування системи . З усього зазначеного можна дати поняття 

системи - як сукупності елементів, що перебувають у зв'язках один з 

одним і з середовищем, створюючи цілісність і єдність.  

Відповідно до сказаного, у державно-управлінських дослідженнях 

доцільно оперувати визначенням поняття системи як цілісного утворення 
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з новими інтегративними якостями, що не властиві його компонентам 

окремо, а виникають завдяки їх взаємодії в системі [14]. 

Слід зазначити, що об'єкти державного управління підготовкою 

студентів управлінських спеціальностей належать до числа 

найскладніших масштабних утворень, які характеризуються широтою 

функцій багатофункціональністю і складною ієрархічною структурою. 

Це зумовлює необхідність розроблення багаторівневої класифікації 

системи державного управління із застосуванням досконалого 

наукового інструментарію для висвітлення широкого спектру проблем.  

В умовах динамічного розвитку науки і практики державного 

управління важливим напрямом дослідження систем є визначення 

концептуальних підходів до класифікації систем, яка становить досить 

складну наукову проблему. На думку провідних вчених, якість 

класифікації визначається оптимальним розподілом системи на ряд 

супідрядних понять: класи, підкласи, види, підвиди і т. д. і описуванні їх 

властивостей за суттєвими ознаками, з урахуванням основних вимог 

класифікації . 

Класифікація систем характеризується розмаїттям підходів і 

повнотою охоплення класифікаційних критеріїв. Так, один з 

родоначальників загальної теорії систем і автор всезагальної 

організаційної науки тектології А. А. Богданов ще у 20-х роках XX ст. 

запропонував розподіляти усі системи за ступенем організованості на три 

класи: організовані, неорганізовані і нейтральні [213 ].  

Ст. Бір пропонує класифікацію систем у виді матриці, яка враховує 

два критерії: ступінь складності системи і різницю між детермінованими і 

вірогіднісними системами. Такий підхід дає можливість розташувати три 

класи систем: прості, складні і дуже складні в певних клітинах 

класифікаційної матриці залежно від рівня їх детермінації [23].  
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Особливо важливі категоріальні класифікації систем, засновані на 

виділенні деяких спільних для всіх систем ознак. Такий підхід було  

реалізовано Д. С. Канторовим [94], який поділив усі системи на 

детерміновані, стохастичні, складні і хаотичні. В. П. Бєлогуров пропонує 

враховувати за умови класифікації систем такі ознаки: статичність, 

динамічність, детермінованість, вірогідність [19, с.  24], В. С. Анфілатов зі 

співавторами класифікує системи за такими парними ознаками: фізичні і 

абстрактні, динамічні і статичні, прості і складні, природні і штучні, з 

управлінням і без управління, безперервні і дискретні, детерміновані і 

стохастичні, відкриті і замкнуті [6, с. 24]. 

Запропонована В.Г. Кильдишевим і А.А. Френкелем детальніша 

класифікація [97] враховує десять загальносистемних ознак: природа 

елементів, походження, тривалість існування, змінність властивостей, 

ступінь складності, стосунок до середовища, реакція на зовнішній вплив, 

характер поведінки, види ресурсів, які циркулюють у системі, ступінь 

участі людей в реалізації впливів. Водночас кожна з ознак має два -три 

різні значення. 

У розглянутих класифікаціях систем насамперед слід відзначити 

досить обмежену кількість параметрів для проведення класифікації, 

недостатній рівень (глибину) поділу класифікаційних ознак на супідрядні 

поняття: категорії, класи і види, а в деяких випадках - наявність тотожних 

елементів у різних класах, що призводить до неоднозначності і 

розмитості під час описування їх властивостей. Таким чином, 

еклектичність, неповнота і поверховість ряду класифікацій 

унеможливлює використання їх як базових для проведення поглибленого 

аналізу системи державного управління підготовкою студентів 

управлінських спеціальностей. 

Виняткова важливість системи державного управління підготовкою 

студентів державно-управлінського спрямування зумовлює необхідність 

розроблення її сутнісної класифікації, яка б дала змогу повніше охопити 
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її фундаментальні сукупності. Цього можна досягти, якщо в основу 

виділення класифікаційних ознак системи державного управління 

підготовкою студентів покласти найбільш розгорнуту типологію, проф. 

Ю. П. Сурміна [298, с. 83], яка враховує чотири основні параметри будь-

якої системи: субстанцію, будову, функціонування і розвиток. Кожна з 

цих складових може бути подана сукупностями основоположних 

параметрів, які відповідають їх природі. Так, субстанційний рівень має 

сім ознак: природу, походження, масштаби системи, спосіб і термін її 

існування, характер детермінації, види ресурсів.  

Рівень будови системи державного управління також складається з 

семи складових: кількість елементів, ступінь відкритості, характер 

взаємодії елементів, організованість, складність, тип структури, наявність 

інформації про будову. Рівень функціонування системи державного 

управління визначається: метою, характером її відтворювання і 

розміщення, рівновагою, кількістю функцій, ефективністю і результатом.  

Таким чином, рівень розвитку системи державного управління 

характеризується дев'ятьма параметрами: етапи і траєкторія розвитку, 

пристосованість, швидкість, вектор розвитку, характер поведінки, 

здатність до самовідтворення, реакція на зовнішній вплив, ступінь участі 

людей. 

Такий підхід дав можливість класифікувати систему державного 

управління підготовкою студентів у вигляді розвиненої структурно-

функціональної субстанційної цілісності з тридцятьма оціночними 

показниками . Класифікація системи державного управління підготовкою 

студентів управлінських спеціальностей показала, що вона належить до 

класу складних організаційних систем. 

Сутнісна класифікація системи державного управління підготовкою 

цієї категорії студентів у виді багатоаспектної системи дала можливість 

описати критеріальні ознаки за чотирма класифікаційними рівнями: 
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 Субстанційний рівень характеризує цю освітню систему, як: 

макромасштабну, соціальну, абстрактну, штучну, постійну, с гохастичну з 

інформаційним циркулюючим ресурсом. 

 Рівень будови характеризує цю освітню систему, як: надскладну, 

ієрархічну, відкриту, багатоелементну, лінійну, орг анізовану, яку можна 

віднести до категорії "чорний ящик".  

 Функціональний рівень характеризує цю освітню систему, як: 

поліфункціональну, багатовимірну, багатоцільову, рівноважну, 

результативну середньої ефективності, яка відтворюється навколишнім 

середовищем. 

  Рівень розвитку характеризує цю освітню систему, як: адаптивну, 

динамічну, неорганічну, зрілу, лінійну, активну, організаційну висхідного 

розвитку з управлінням. 

Таким чином, сутнісна класифікація системи державного 

управління підготовкою студентів управлінських спеціальностей дає 

змогу зробити висновок, що вона належить до класу найскладніших 

організаційних систем з управлінням, характерними ознаками якої є 

структурно-функціональна і субстанційна цілісність. 

Одним з головних аспектів цього дослідження є пошук 

системоутворюючих чинників системи державного управління 

підготовкою студентів управлінських спеціальностей, оскільки їх 

правильний вибір дає можливість чітко окреслити саму систему.  

Для проведення системного аналізу цієї системи підготовки 

студентів необхідно правильно визначити системоутворюючі чинники, 

завдяки яким вона об'єднується в єдину, цілісну систему. Саме ці 

чинники формують відповідну організацію, структуру і форму системи 

державного управління та визначають особливості, які дають змогу 

відрізнити її від іиших систем. Залежно від середовища, в якому 

перебувають системоуторюючі фактори, їх можна поділити на внутрішні і 
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зовнішні. Перша їхня група перебуває у внутрішньому середовищі 

системи, друга - за її межами. 

Аналіз показав, що головним, хоча і не єдиним системоутворюючим 

фактором системи державного управління підготовкою студентів 

доцільно визначити систему органів влади, яка є обов'язковим 

компонентом, державно-управлінського впливу. Саме поєднання 

механізмів впливу суб'єкта державного управління і відповідної 

поведінки об'єкта управління дає можливість реалізувати мету 

управління. Також для системи державного управління підготовкою цієї 

категорії студентів важливим системоутворюючим фактором є 

інформація, яка виступає його невід'ємним ресурсом. Для визначення ролі 

і значення системоутворюючих чинників системи державного управління 

підготовкою студентів управлінських спеціальностей доцільно 

використати класифікацію за ознаками: активність, спосіб прояву, 

становище щодо системи, аспекти системи, відповідність реальності і 

характер дії . 

 Таким чином, в процесі оновлення громадянського суспільства в 

Україні, державне управління управлінською і державно-управлінською 

освітою є пріоритетним напрямом діяльності держави, що полягає у 

здійсненні нею системного управлінського впливу на цю сферу 

суспільного життя, що вимагає належного впливу держави, через 

використання повноважень виконавчої влади на її основних рівнях. 

Механізми державного управління управлінською і державно -

управлінською освітою мають поєднувати саморегуляційні можливості 

недержавних організацій, децентралізованих органів управління цією 

сферою із зовнішнім державним управлінням, які у взаємодії сприятимуть 

удосконаленню управлінської і державно- управлінської освіти з метою 

досягнення ними поставленої мети - задоволення потреб суспільства у 
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кваліфікованих фахівцях управлінського профілю для їх ефективної 

діяльності в основних сферах управління і органах влади.  

Потреба запровадження державних інноваційних механізмів 

керівництва управлінською і державно-управлінською освітою в Україні 

спричиняються також посиленням європейської інтеграції вищої школи 

України, актуальністю адаптації європейського досвіду державотворення 

до умов України з огляду як на позитивні, так і негативні наслідки цього 

процесу. Це зумовлює необхідність модернізації управлінської і 

державно- управлінської освіти на основі впровадження інноваційних 

механізмів та приведення національного забезпечення ефективного 

запровадження результатів дослідження на основі активізації 

інноваційних механізмів державного управління підготовкою студентів 

управлінських спеціальностей є фундаментом забезпечення її високої 

якості, яка позитивно впливає на базові управлінські перетворення в 

економічній, політичній та соціальній сферах суспільства. Таким чином, 

інноваційні механізми державного управління цією освітньою сферою є 

органічною складовою прогресу державного управління українським 

суспільством як цілісної багаторівневої управлінської системи. Їхнє 

успішне запровадження можливе за умови поєднання і активізації 

різноманітних державно-управлінських впливів, скоординованих дій з 

централізації і децентралізації державного управління цією освітньою 

сферою і збалансованого функціонування цілісного інноваційного 

механізму в системах різних форм власності і підпорядкування на основі 

встановлення та розвитку чітких і сталих міжсистемних зв'язків.  

З урахуванням зазначеного однією з основних складових 

подальшого розвитку державно-управлінської освіти в Україні має стати 

чітко визначений державно-громадський механізм її реалізації, який 

передбачає крім державних інституцій також участь в управлінській 

діяльності неурядових і громадських організацій та їх залучення до 

державного управління через передавання їм окремих функцій держави.  
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Для цього передбачено створення ефективної державно- 

громадської системи координації з відповідними людськими, 

інформаційними, фінансовими та іншими видами ресурсів, яка б мала 

достатній вплив на загальнодержавному, регіональному і місцевому 

рівнях. Розподіл завдань та обов'язків має бути визначений зацікавленими 

сторонами: центральними, регіональними та місцевими органами 

державної виконавчої влади, громадськими та іншими організаціями і 

осередками громадян, які зацікавлені у якісних механізмах державного 

управління підготовкою студентів управлінських спеціальностей. 

Основними суб'єктами запровадження інноваційних механізмів 

державного управління підготовкою студентів управлінських 

спеціальностей є центральні, регіональні і місцеві ограни державної 

влади, а також недержавні організації і об'єднання громадян.  

На загальнонаціональному рівні це спеціально уповноважені 

центральні органи виконавчої влади в галузі освіти і науки: 

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту  України і Головне 

управління державної служби України. Головна мета їх діяльності - 

координація процесу формування та реалізації інноваційних механізмів 

державного управління: Міністерство освіти і науки України - у сфері 

управлінської освіти. Головне управління державної служби України - 

у сфері державно- управлінської освіти. 

Відповідно до своїх повноважень вони через свої структурні 

підрозділи, мають здійснювати такі функції із запровадження 

інноваційних механізмів державного управління: [27].  

 здійснювати аналітично-прогностичну діяльність у сфері 

державного управління управлінською і державно-управлінською 

освітою, визначати тенденції їх розвитку, узагальнювати світовий і 

вітчизняний досвід державного управління цією освітньою сферою;  
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 брати участь у формуванні стратегії державної політики в сфері 

управлінської і державно-управлінської освіти і науки, професійною 

підготовкою управлінських кадрів;  

 розробляти проблеми формування сучасних механізмів розвитку 

управлінської і державно-управлінської освіти, державні стандарти для 

цих освітніх сфер; 

 здійснювати ліцензування та акредитацію ВНЗ управлінського 

профілю, незалежно від форм власності та підпорядкування, видавати 

їм ліцензії та сертифікати;  

 організовувати атестацію педагогічних кадрів і науково- 

педагогічних працівників, щодо присвоєння вчених звань;  

 контролювати та оцінювати ефективність програм розвитку 

сучасних механізмів державно-управлінського впливу;  

 координувати залучення людських, фінансових, інформаційних 

та інших ресурсів для виконання проектів та державних програм 

розвитку управлінської і державно- управлінської освіти;  

 контролювати ефективність і раціональність витрат бюджетних 

коштів на виконання завдань, передбачених у бюджеті на розвиток цієї 

освітньої сфери; 

 підтримувати наукові дослідження в галузі інноваційних 

механізмів державного управління управлінською і державно - 

управлінською освітою;  

 здійснювати координацію робіт щодо врахування інноваційних 

механізмів державного управління у нормативних документах, 

програмах та проектах розвитку управлінської і державно-

управлінської освіти;  

 вводити інноваційні механізми державного управління цією 

освітньою сферою в програми підготовки, перепідготовки і підвищення 
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кваліфікації основних категорій управлінського персоналу відповідно 

до їх функціональних обов'язків;  

 здійснювати моніторинг результатів впливу інноваційних 

механізмів державного управління цією освітньою сферою. 

Суттєву допомогу у запровадженні інноваційних механізмів 

державного управління підготовкою студентів управлінських 

спеціальностей може надати Науково-методична комісія (НМК) з 

менеджменту, яка сформована Науково- методичним центром вищої 

освіти і підпорядкована Міністерству освіти і науки, молоді і спорту 

України. 

Для цього НМК з менеджменту відповідну до покладених на неї 

повноважень має право проведення науково-методичних експертиз і 

науково-методичне супроводження впровадження в сферу 

управлінської освіти: 

 запропонованої нами концепції інноваційних механізмів 

державного управління системою безперервної освіти управлінського 

персоналу; 

 системи державних стандартів і системи акредитації 

управлінської освіти як важливих складових інноваційних механізмів 

державного управління атрибутивного типу з метою визначення їх 

відповідності сучасним вимогам до професійної підготовки студентів 

управлінських спеціальностей;  

 запропонованих основних напрямів активізації інноваційних 

механізмів державного управління підготовкою студентів 

управлінських спеціальностей.  

Практика показує, що для ефективного запровадження 

інноваційних механізмів державного управління цією освітньою 

сферою недостатньо зусиль зазначених двох центральних органів 
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державної влади і їх структурних підрозділів. Це означає, що серед 

зазначених функцій у їх діяльності важливе місце займає 

співробітництво з іншими державними установами й неурядовими 

організаціями, збір інформації про розвиток тенденцій у цій освітній 

сфері, а також підготовка пропозицій з удосконалення інноваційних 

механізмів державного управління управлінською і державно -

управлінською освітою.  

Тому наступну важливу структурну ланку, на яку покладено 

функції запровадження інноваційних механізмів державного 

управління підготовкою студентів управлінських спеціальностей 

складають регіональні органи виконавчої влади - управління освіти і 

науки обласних державних адміністрацій. На цьому рівні здійснюється 

управління реалізацією управлінських рішень загальнодержавного 

масштабу з урахуванням регіональних умов функціонування цієї 

освітньої сфери. Управлінськими продуктами виступають: основні 

види інноваційних механізмів державного управління підготовкою 

студентів управлінських спеціальностей; основні напрями їх 

активізації; регіональні програми підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації фахівців управлінського профілю; 

документація щодо контролю та обліку її реалізації.  

Органами регіональної' влади виступають управління освіти 

обласних державних адміністрацій, які в межах своєї компетенції 

мають здійснювати такі функції в галузі управлінської і державно -

управлінської освіти: 

 забезпечувати впровадження інноваційних механізмів 

державного управління у нормативні акти, програми та проекти для 

використання їх у ЗВО управлінського профілю; 
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 формувати пропозиції до державної програми сприяння 

розвитку управлінської і державно-управлінської освіти з урахуванням 

регіональних особливостей;  

 враховувати інноваційні механізми державного управління в 

процесі розробки стратегічного розвитку ЗВО управлінського профілю, 

розташованих в регіоні;  

 визначити статистичні індикатори, необхідні для дослідження 

стану розвитку ЗВО управлінського профілю, розташованих у регіоні;  

 проводити оцінку стратегії розвитку управлінської і державно -

управлінської освіти на основі об'єктивної інформації;  

 розподіляти асигнування фондів для виконання науково- 

технічних програм і проектів сприяння розвитку управлінської і 

державно-управлінської освіти;  

 визначати відповідальний структурний підрозділ 

(координаційний центр управління, відділ, сектор або ін.), чиї функції 

включали б розв'язання проблем інноваційних механізмів державного 

управління цією освітньою сферою відповідно до компетенції цього 

органу влади; 

 запроваджувати регіональні програми підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації управлінського персоналу 

стосовно інноваційних механізмів державною управління 

управлінською і державно-управлінською освітою;  

 повідомляти громадськість про заходи щодо сприяння розвитку 

інноваційних механізмів державного управління цігю освітньою 

сферою та про їх результати.  

На місцевому рівні органами влади, на які покладені функції з 

запровадження інноваційних механізмів державного управління 

підготовкою студентів управлінських спеціальностей виступають 
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управління освіти міських державних адміністрацій. Вони 

забезпечують здійснення таких функцій:  

 управління об'єктами державної власності у сфері 

управлінської і державно-управлінської освіти;  

 дозвільні, контрольно-заборонні, аналітичні, інформаційні 

функції; 

 формування і реалізація науково-технічної політики у сфері 

управлінської і державно-управлінської освіти;  

 підготовка управлінського персоналу для різних рівнів і 

органів управління;  

 координація взаємозв'язків з регіональними управлінськими 

рівнями у сфері управлінської і державно- управлінської освіти. 

Метою діяльності неурядових організацій, оскільки такі 

організації функціонують як на загальнодержавному, так і 

регіональному та місцевому рівнях, є спонукання центральних та 

місцевих органів державної влади в галузі управлінської освіти до 

впровадження інноваційних механізмів державного управління у їх 

діяльність та громадський контроль за результатами такого 

впровадження. 

Координуючу роль у запровадженні інноваційних механізмів 

формування і розвитку управлінської і державно- управлінської освіти 

відіграють неурядові організації, зокрема Консорціум із удосконалення 

управлінської освіти в Україні, Українська асоціація розвитку 

менеджмент - і бізнес освіти [27] і Асоціація навчальних закладів 

України приватної форми власності, яка об'єднує біля ста навчальних 

закладів I-IV рівнів акредитації, з яких більше п'ятдесяти одиниць - 

ЗВО управлінського профілю. 
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Головним завданням незалежних експертів та науково- дослідних 

установ є здійснення моніторингу, проведення наукових досліджень  з 

проблематики інноваційних механізмів, розробка пропозицій щодо 

державного сприяння формуванню і розвитку сучасних механізмів 

управління цією сферою освіти, а також контроль та оцінка їх впливів 

на підготовку студентів управлінських спеціальностей.  

Особливістю перерахованих вище недержавних інституцій є те, 

що вони тісно співпрацюють з усіма структурними елементами 

інноваційних механізмів державного управління підготовкою студентів 

управлінських спеціальностей.  

Слід зазначити, що процес запровадження основних напрямів 

активізації інноваційних механізмів державного управління 

підготовкою студентів управлінських спеціальностей потребує 

комплексного підходу. Це зумовлює необхідність правильного вибору 

державних органів влади, неурядових організацій, визначення їх 

функцій і повноважень, а також освітнього рівня, на якому 

здійснюється запровадження  

Реформування механізмів державного управління в умовах 

модернізації державно-управлінської освіти України, система 

акредитації і система стандартизації вищої освіти запровадження циклу 

дисциплін з основ навчання студента; важливі складові інноваційних 

механізмів державного впливу на підготовку управлінського 

персоналу.   
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1.2. Аналіз наукових  досліджень і публікацій в галузі 

підготовки фахівців управлінських спеціальностей 

 

 

Перехід національної економіки до ринкових відносин в умовах 

інформатизації і формування громадянського суспільства вимагає 

застосування досконалішої системи державного управління. Це, на думку 

провідних учених, зумовлює розширення і поглиблення системних 

досліджень у галузі теорії і практики державного управління, зокрема 

підготовкою управлінського персоналу [4,160,264].  

Визначення ефективності наукового дослідження в галузі 

державного управління здійснюється на його заключній стадії і належить 

до найважливіших і найскладніших завдань. В спеціальній літературі з 

наукознавства і різних галузей знань визначена суть ефективності, 

розроблені критерії і методики її розрахунку. З загальних позицій 

ефективність наукового дослідження в галузі управління в державному 

секторі розглядається як сукупність різних видів отриманих результатів: 

наукових, економічних, соціальних, політичних тощо.  

На думку відомих вчених, у галузі дослідження систем управління 

Е. А. Короткова, О. Ю. Оболенського, ефективність наукового 

дослідження у сфері управління - це один з основних оціночних 

показників, суть якого полягає у зіставленні результату із витратами на 

його досягнення (ресурсна ефективність), або з цілями (цільова 

ефективність) Існує також показник «результативність наукового 

дослідження», який на відміну від ефективності, характеризується 

досягненням конкретного результату дослідження у визначені строки 

[84,]. 

На думку вчених-теоретиків у галузі наукознавства, фундаментальні 

теоретичні дослідження в гуманітарній сфері, зокрема в сфері державного 

управління досить важко оцінити кількісними методами. Тому в науковій 
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літературі відзначається, що навколо теоретико-методологічних основ і 

практичної орієнтації оцінювання ефективності в сфері державного 

управління точиться гостра полеміка [40, с. 53].  

Водночас дослідники цієї проблематики стикаються з низкою 

проблем, зв'язаних з правильним вибором критеріїв і показників 

ефективності, окресленням основних підходів і формуванням програм 

оцінювання, виконанням необхідних оціночних процедур, спрямованих 

на процес або результат оцінювання [38, 42, с. 27-29; 67, с. 131; 246, с. 

259]. Для їх вирішення вітчизняні і закордонні вчені пропонують низку 

напрямів і моделей оцінювання ефективності державного управління, в 

основу яких покладені якісні критерії оцінки. Серед них заслуговує на 

увагу пропозиція професора О.Ю. Оболенського визначати ефективність 

державного управління за трьома основними напрямами: загальна 

соціальна ефективність державного управління, ефективність організації і 

функціонування суб'єктів державного управління, ефективність 

діяльності управлінських органів і посадових осіб [67, с. 131].  

Заслуговує на увагу розширена класифікація комплексного 

оцінювання ефективності державного управління шведського дослідника 

Е. Ведунга, яка включає три класи моделей: сутнісні, економічні і 

професійні [39, с. 54]. При цьому в зазначеній класифікації надається 

перевагу сутнісним моделям, зорієнтованим на цілі, результати, системні 

компоненти та інтереси зацікавлених сторін.  

 Слід зазначити, що за останні десятиріччя значно виріс інтерес до 

проблеми систематизації основних категорій державного управління з 

широким використанням теорії систем і методів системного аналізу. У 

зв'язку з введенням у науковий обіг системного підходу виникає нагальна 

потреба поглиблення систематизації основних управлінських категорій 

підготовки фахівців управлінських спеціальностей, з метою 

запровадження більш досконалих механізмів державного управління, в 

контексті комплексного, системного і атрибутивного наукових підходів з 
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використанням системного аналізу. За останні десятиріччя значно виріс 

інтерес до проблеми дослідження теоретико-методологічних аспектів 

системного управління і його ефективного використання в основних 

сферах діяльності людини. Серед найвагоміших праць, в яких 

висвітлювались окремі аспекти вищезазначеної проблеми слід назвати 

компакт-підручник 1.1. Бажина з дослідження систем управління [11], 

навчальний посібник з основ управління В. П. Бєлогурова [18],  

навчальний посібник з теорії систем і системного аналізу Ю.П. Сурміна 

[300].Слід також враховувати, що переважна більшість провідних 

вітчизняних учених в галузі теорії і методології державотворення: В. Б. 

Авер'янов, М. В. Гаман, А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, В. М. 

Олуйко, Н. Р. Нижник, С. Ф. Поважний та багато інших уникають в 

назвах і змісті своїх публікацій використовувати словосполучення 

«державний менеджмент» 

Замінюючи «управління» «менеджментом», європейські і 

американські вчені запроваджують в системи суспільного життя різних 

країн «менеджеризм», тим самим всіляко пропагуючи західний спосіб 

життя, системно поєднуючи його з прагматичним підходом до вирішення 

державно-управлінських проблем на основі використання різних парних 

систем. 

Енциклопедичний словник бізнесмена визначає традиційне 

управління як системний вплив на об'єкти різної природи (біологічні, 

соціальні, технічні), з метою забезпечення їх життєдіяльності, 

узгодженості діяльності і досягнення кінцевих результатів [296, с. 772].  

За таких умов особливе місце належить поглибленому дослідженню 

розвитку державного управління в контексті системного підходу.   

З кінця XX сторіччя суттєво розширені межі застосування 

системного підходу, який успішно використовують в основних сферах 

суспільного життя. За таких умов особливе місце займає визначення 

сутності і особливостей системного підходу в державному управлінні, що 
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полягає у здійсненні комплексу заходів, спрямованих на розвиток 

системи державного управління в цілому. Він передбачає: чіткий 

розподіл функцій по вертикалі між окремими підсистемами (ланками) 

державного управління, за їх оптимальної кількості; постійне поліпшення 

структури державного управління під дією інформаційних технологій і 

науково-технічного прогресу, з метою досягнення ефективної 

управлінської діяльності. 

За останні десятиріччя вийшла побачили світ фундаментальні 

наукові і навчально-методичні праці провідних закордонних і 

вітчизняних дослідників, зокрема Р. Акоффа, М. Альберта, Пітера 

Ф.Друкера , Джека У. Дункана, Д. Кунца, А. С. Лауфера, М. X., Мескона, 

Дж. Томаса, Р. Олдкорна, Ф. Хедоуорі, В. І. Бажина, В. П. Бєлогурова, 

В.А. Василенка, В. Г. Герасимчука, Г. А. Дмитренка, Й.С. Завадського, 

А.В. Катренка, В.М. Колпакова, С. П. Кулицького, І.А. Маркіної, В.О. 

Новака, Ф.І. Хміля, В. С. Анфілатова, О.С. Віханського, В.  В. Гончарова, 

В. І. Кноррінга, С. Н. Князева, Е.М. Короткова, В.І. Мухіна, Р.А. 

Фатхутдінова та інших. 

Використання системного управління у державотворенні висвітлено 

в наукових і навчально-методичних працях відомих українських 

науковців в галузі державотворення а саме: В.Б. Авер'янова, В. В. Буреги, 

Г.К. Губерної, Г. А. Дмитренка, В.В. Дорофієнка, В. М. Лобаса, В. I. 

Лугового, В. К. Майбороди, Н.Р. Нижник, В.М. Огаренка, О.Ю. 

Оболенського, О.С. Поважного, С.Ф. Поважного, Ю.П. Сурміна, В. І. 

Токаревої, О.І. Черниш, O.I. ІІІапоренко та інших. 

Управлінська діяльність дуже тісно зв'язана з системним підходом і 

навпаки. З одного боку, саме необхідність вирішення управлінських задач 

змушує широко використовувати системні ідеї, перекладати їх на рівень 

технологічних схем управління. А з іншого - потреби управління 

виступають найважливішою (новою) рушійною силою розвитку 

системного підходу. 
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Важливе значення в державному управлінні має державно- 

управлінський вплив, тобто така поведінка суб'єкта, що викликає певні 

зміни у поведінці, відносинах, відчуттях об'єкта державного управління 

[26]. На думку провідних вітчизняних та закордонних учених в галузі 

соціального управління найважливішою складовою інноваційних 

механізмів системи державного управління, зокрема підготовкою 

студентів управлінських спеціальностей, є структура управлінського 

впливу суб'єкта на об'єкт державного управління.  

 В останні роки фахівці багатьох галузей гуманітарного та 

соціального знання – економісти, політологи, соціологи, філософи, 

історики, педагоги – активно займаються вирішенням різних проблем 

підготовки фхівців управлінських кадрів. Аналіз науково-теоретичних 

праць вітчизняних та зарубіжних авторів з питань державного управління 

вищою освітою, зокрема державно-управлінською, свідчить про значний 

інтерес до цієї проблеми як науковців і практиків системи вищої освіти, 

так і спеціалістів галузі державного управління. Слід наголосити, що 

система державного управління вищою освітою, зокрема державно-

управлінською, завжди була у центрі уваги фахівців державного 

управління та освітян. Значною мірою це зумовлено, по-перше тим, що 

наукові засади державно- управлінського впливу на систему вищої освіти, 

зокрема державно-управлінської базуються на загальних положеннях 

теорії державного управління; по-друге, докорінними змінами в 

соціальному, економічному і духовному розвитку українського 

суспільства, що спричиняє трансформацію соціальних інститутів, зокрема 

системи державно-управлінської освіти; по-третє, істотними змінами і 

динамічними трансформаційними процесами в системі державно-

управлінської освіти, які відбуваються на фоні стрімкої глобалізації, 

суттєвих інформаційно-технологічних зрушень і входження національної 

вищої школи в загальноєвропейський освітній простір; по-четверте, 

підвищенням ролі державно-управлінської освіти в умовах 
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інтелектуалізації управлінської праці і перетворенням її на одну з 

масових і водночас складних професій [160, с. 4];  по-п'яте, тим, що в 

системі вищої державно-управлінської освіти навчається, близько 10% 

загальної кількості студентів і тим, що формування сучасних механізмів 

державного управління підготовкою кваліфікованого управлінського 

персоналу є складною проблемою, яка грунтується на особливих підходах 

до їх професійної підготовки.  

Вищезазначене зумовило проведення аналізу стану розроблення у 

вітчизняній та зарубіжній літературі проблеми державного управління 

системою вищої освіти, насамперед державно-управлінської на основі 

системного й концептуально- порівняльного підходів, з використанням 

методів наукової ідентифікації і порівняльного аналізу. 

З метою забезпечення наукової достовірності одержаних результатів 

було використано такі джерела інформації, документи і матеріали: 

Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (м. Київ), 

Електронної бібліотеки Верховної Ради України; Бібліотеки Національної 

академії державного управління при Президентові України (м. Київ), 

Бібліотеки Донецького державного університету управління.  

Проведено також аналіз опублікованих збірників законодавчих, 

нормативних і нормативно-методичних документів у галузі державного 

управління і системи підготовки управлінського персоналу з набуття 

Україною незалежності по теперішній час.  

Аналіз змісту наукової і навчально-методичної літератури з питань 

становлення й розвитку системи державного управління вищою освітою, 

державно-управлінською зокрема, показує, що дослідження вітчизняних 

авторів, як правило, обмежуються розглядом систем вітчизняного і 

закордонного досвіду в цілому без декомпозиції їх на окремі підсистеми: 

вітчизняний досвід підготовки фахівців з вищою освітою, закордонний 

досвід підготовки цієї категорії фахівців. Винятком є поодинокі 
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дослідження вітчизняних авторів, де досвід підготовки фахівців з вищою 

освітою розмежований на дві групи: в Україні і за кордоном [24].  

Систематизація і узагальнення наукових праць вітчизняних і 

закордонних авторів показує, що їх можна умовно поділити на три групи. 

Наукові праці, в яких висвітлено теоретичні основи державного 

управління системою вищої освіти, зокрема державно-управлінської: 

 в Україні; 

 за кордоном; 

 проведено порівняння вітчизняного і закордонного досвіду.  

Цінність атрибутивного підходу у поєднанні з системним аналізом 

полягає в тому, що за їх допомогою можливо здійснювати не тільки 

глибокий, всебічний аналіз закономірностей розвитку і функціонування 

системи підготовки управлінського персоналу за кордоном на його різних 

ієрархічних рівнях, а й проводити порівняння з чинною системою 

підготовки цієї категорії фахівців в Україні.  

Методологія такого підходу передбачає певний алгоритм 

проведення аналізу системи підготовки студентів. Він ґрунтується на 

декомпозиції різних систем підготовки, проведенні структурно - 

функціонального аналізу їх основних компонентів, визначенні кількості, 

структури, порядку їх розташування та інших характерних ознак.  Цього 

найкращим чином можна досягти на основі комплексного поєднання 

державно-управлінського впливу зовнішніх механізмів (макрорівень) і 

внутрішніх механізмів підготовки студентів (мікрорівень) в контексті 

комплексного системного і атрибутивного підходів.  Вирішенню цих 

питань сприяє інтеграція сучасного наукового інструментарію, 

застосування методів системного аналізу та новітніх інструментальних 

засобів. 
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Тому зазначений комплекс напрямів можна віднести до ефективних 

механізмів проведення системного аналізу в контексті атрибутивного, 

системного і комплексного підходів.  

Перший напрям аналізу реалізує провідну ідею більшості наукових 

праць сучасних вітчизняних дослідників - прагнення об'єктивно оцінити 

систему державного управління системою иищої освіти, показати 

теоретичну і практичну значимість основних положень розбудови цієї 

освітньої системи в Україні, висвітлити її позитивні риси і невирішені 

питання для подальшого вдосконалення. 

Реалізація цього напряму аналізу проведена в наукових і навчально -

методичних працях провідних вітчизняних вчених в галузі держаного 

управління: доктор педагогічних наук, професор В. І. Луговий у 

навчальному посібнику "Управління освітою", на основі системного 

підходу вперше розкрив принципи національної освітньої політики, 

основні напрями реформування освіти. Використання у посібнику 

досягнень управлінської, педагогічної та споріднених з ними наук і 

статистичних даних про освіту дало можливість проаналізувати кадровий 

потенціал освітньої галузі і запропонувати структуру й функції 

центральних та місцевих органів державного управління освітою [152].  

У монографії Президента, академіка АПН України, професора В. Г. 

Кременя «Освіта і наука в Україні» запропоновані теоретико -

методологічні основи активного переходу від авторитарної педагогіки до 

педагогіки толерантності, висвітлено втілення у життя інноваційної 

державної політики в галузі вищої освіти і науки [142].  

У колективній монографії провідних вітчизняних управлінців і 

педагогів «Вища освіта в Україні» зроблено аналіз історії, сьогодення та 

перспектив модернізації системи вищої освіти України в контексті 

Болонського процесу. Спираючись на основні нормативно правові і 

нормативно-методичні акти, автори аналізують проблеми подальшої 

розбудови національної системи освіти, адаптації її до умов соціально 
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орієнтованої економіки, трансформації та інтеграції системи освіти у 

європейське та світове співтовариство [43].  

Заслуговує на увагу монографія В. С. Журавського. «Вища освіта як 

фактор державотворення і культури в Україні», в якій проведено аналіз 

актуальних проблем розвитку вищої освіти в Україні, висвітлена роль 

освіти в державотворенні і розвитку культури, розглянуто питання 

адаптації вищої освіти до викликів глобалізації та інформатизації 

суспільства, висвітлено роль педагога-вчителя, інформаційних технологій 

навчання, культури та соціальної роботи у вихованні студентів [89].  

Інтересний навчальний посібник Д. І. Дзвінчука «Державне 

управління освітою в Україні: тенденції і законодавство», присвячений 

актуальним питанням управління освітою в Україні, зокрема аналізу 

функцій центральних органів у законодавстві держави, проблематиці 

понятійно- термінологічного апарату освіти для управлінців, ролі 

центральних органів управління освітою в законодавстві України [75].  

 У дослідженні доктора педагогічних наук, професора Н. Г. 

Протасової «Гуманізація післядипломної освіти педагогів» на основі 

даних теорії нестабільності та синергетичного підходу проаналізовано 

проблеми гуманізації післядипломної освіти в Україні і запропонована 

модель післядипломного навчання на основі андрагогічного підходу 

[261]. 

Заслуговує на увагу колективна монографія І. В. Розпутенко, В. О. 

Гуіценко, Н. Г Протасової, Н. В. Грицяк: «Проблеми ефективності 

підвищення кваліфікації керівних кадрів», де розглядаються актуальні 

проблеми підвищення кваліфікації кадрів в умовах політичної реформи, 

зокрема питання удосконалення цільового компонента навчального 

процесу, шляхів забезпечення його ефективності, науково-методичного 

забезпечення та реалізації змісту навчання з підвищення кваліфікації 

[260]. 
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У монографії В. В. Супруна «Акредитація навчальних закладів як 

механізм державного регулювання освітньої діяльності в Україні», на 

основі вітчизняного стандарту освіти та з урахуванням зарубіжного 

досвіду викладено систему державного управління якістю освітньої 

діяльності. Автором запропоновані теоретичні та практичні рекомендації 

щодо провадження ліцензування та акредитації навчальних закладів, 

висвітлена інноваційна суть, основні принципи, функції і характерні 

національні особливості системи акредитації навчальних закладів [298]. 

Професор Н. Нижник і Р. Ільясов у праці «Державне управління: 

проблеми фахової підготовки» проводять аналіз діяльності органів 

державного управління освітою України до і після проголошення її 

незалежності. Автори показують як позитивні надбання, так і недоліки 

освітянської галузі минулих років, зроблено наголос на необхідності 

створення нової системи управління безперервною освітою[190]. 

Серед докторських дисертацій з державного управління, в яких 

розкриваються важливі аспекти державно-управлінського впливу на 

систему вищої освіти слід назвати роботи М.М. Білинської, Н.Т. 

Гончарук, В.М. Лобаса, С.В. Майбороди, В.М. Огаренка, В.М. Олуйка, 

В.І. Токаревої та інших дослідників.  

Суттєвий внесок у наукове розроблення проблеми зроблено В.М. 

Огаренко в докторській дисертації «Державне регулювання розвитку 

вищих навчальних закладів в Україні», де на основі системного аналізу 

наукової літератури вітчизняних і зарубіжних дослідників державного 

регулювання розвитку, уточнено напрями їх ринкового розвитку та 

організаційні форми маркетингової діяльності .  

У праці досліджено інституціональні та структурні перетворення в 

системі освіти на державному та регіональному рівнях, обґрунтовано 

систему кадрового забезпечення ЗВО, розкрито механізм комерціалізації 

та організації ефективної діяльності  ЗВО, визначено напрями підвищення 

якості їх освітніх послуг . 
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Докторська дисертація з державного управління В.М. Олуйка 

присвячена стану і перспективам розвитку кадрових процесів в 

державному управлінні України. У дисертації на основі системного 

концептуально-цілісного аналізу кадрових процесів у державному 

управлінні України розроблено конкретні рекомендації щодо перспектив 

їх розвитку. Особлива увага в роботі приділяється професійному розвитку 

державних службовців як фактору стабілізації кадрових процесів у 

державному управлінні України, що можливий за умови удосконалення 

системи професійної освіти державних службовців та визначення вимог 

до професорсько-викладацького складу ВНЗ України на сучасному етапі. 

Важливо, що результати дослідження спрямовані на використання у 

навчальному процесі програмам підготовки магістрів державного 

управління [212]. 

М.М. Білинська у докторській дисертації, присвяченій 

удосконаленню системи державного управління галузевою 

стандартизацією в умовах реформування вищої медичної освіти в Україні 

[24], на основі узагальнення досвіду розроблення та впровадження в 

економічно розвинутих країнах систем стандартизації медичної освітньої 

галузі, пропонує механізми державного управління галузевою 

стандартизацією вищої медичної освіти, визначає та характеризує її 

міжсистемні зв'язки з іншими галузями державного управління у 

становленні системи галузевої стандартизації як інноваційного аспекту в 

державному будівництві. 

Автором розроблена структура логіко-змістової моделі міжнародної 

акредитації вітчизняних вищих медичних навчальних закладів на основі 

стандартів оцінки якісних показників роботи вищої медичної школи, 

висвітлені основні тенденції розвитку механізмів державного управління 

галузевою стандартизацією вищої медичної освіти в сучасних умовах [24, 

с 5, 6]. 
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У докторській дисертації В. І. Токаревої «Теоретичні і практичні 

засади формування і розвитку механізмів державного регулювання 

підготовки управлінського персоналу в Україні» [311] розкрито 

особливості сучасної організації підготовки управлінського персоналу в 

реальному секторі економіки; проаналізовано сучасний стан менеджмент-

освіти в Україні; систематизовано зарубіжний досвід розвитку 

менеджмент-освіти і систем підготовки управлінського персоналу; 

визначено шляхи активізації інтеграційних процесів із європейською 

спільнотою в менеджмент-освіті; запропоновано концепцію 

багаторівневої адаптивної системи підготовки управлінського персоналу; 

обґрунтовано систему організації відносин у реалізації підготовки 

управлінського персоналу і на цій основі визначено засади формування і 

розвитку механізмів підготовки управлінського персоналу за ефективного 

поєднання елементів державного регулювання і ринкового впливу .  

 Проте у вищезазначених кандидатських дисертаціях розглянуто 

лише окремі, розрізнені аспекти державного управління в системі вищої 

освіті. Тому є потреба в поглибленні і розширенні досліджень у цьому 

напрямі з метою здійснення комплексного, узагальнюючого аналізу 

державної політики в системі вищої освіти, зокрема в державно-

управлінській і менеджмент-освіті. 

Другий напрям аналізу, присвячений висвітленню закордонного 

досвіду державного управління вищою освітою, зокрема, державно-

управлінською. До цього напряму належить монографічне дослідження К. 

Корсака «Світова вища освіта», де висвітлені проблеми розвитку світової 

вищої освіти, формування можливостей для порівняння і визнання 

українських кваліфікацій і дипломів за кордоном [13]. Наукові праці М.Ф. 

Головатого з організації системи вищої освіти у Великій Британії, Іспанії, 

Італії, Німеччині, Росії і Україні [75]. Дослідження О. Романовського 

«Вища освіта державної та недержавної форм власності в США», де 



44 

 

висвітлені питання фінансування вищої освіти в США, якості і вартості 

навчання студентів у вищих навчальних закладах США [26].  

Цей напрям аналізу відтворений у кандидатських дисертаціях з 

державного управління. Так, у дисертаційному дослідженні С. А. 

Калашникової «Управління державним сектором вищої освіти в США» на 

основі аналізу стану досліджуваної проблеми в теорії державного 

управління розкриті основні цілі й функції управління американською 

вищою школою, виявлені тенденції і пріоритети розвитку сучасної 

державної політики в галузі вищої освіти США, з'ясовані перспективні 

можливості використання позитивних здобутків американського досвіду 

в управлінні вищою освітою в Україні [98].  

У науковій праці А. П. Максименко присвяченій організації системи 

освіти у Франції, проведено аналіз стану вищої освіти у цій країні і 

визначено можливості її реформування в сучасних умовах [17].  

Третій напрям аналізу спрямований на порівняння вітчизняного і 

закордонного досвіду державного управління вищою освітою, зокрема, 

державно-управлінською. Значний внесок у реалізацію цього напряму 

зроблено професором В.І. Токаревою. У монографічному дослідженні, 

про науково- теоретичні засади формування і функціонування системи 

підготовки управлінського персоналу в Україні [30] проведено 

ґрунтовний аналіз систем підготовки управлінського персоналу в деяких 

розвинених країнах світу і їх порівняння з національною системою 

підготовки. Це дало змогу порівняти національні моделі підготовки 

управлінського персоналу у США, Японії, Великій Британії, Німеччині і 

Україні за такими ознаками: визнання управлінця як професії, розвиток 

навчальних технологій, характерні особливості навчання управлінців 

професійним навичкам і якостям [31].  

Зарубіжні дослідники також провели порівняльний аналіз розвитку 

вищої освіти в Україні і провідних зарубіжних країнах. У цьому плані 

заслуговує на увагу дослідження канадського вченого Д.Солтиса, в якому 
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проведено порівняльний аналіз систем освіти США, Канади й України. 

Це дало можливість запропонувати напрям вектора розвитку національної 

вищої школи більше "знизу", а також запозичити деякі риси канадської 

моделі розвитку вищої освіти, відводячи більшу роль національному 

уряду. 

Доцент школи освіти Гарвардського університету Д. Вільямс на 

основі проведеного аналізу, робить висновок про слабкість федерального 

регулювання, недосконалість законодавчої бази вищої освіти США і 

відсутність чіткої наступності виконання заходів. Це зумовлює 

необхідність оптимального поєднання механізмів централізованого й 

децентралізованого управління для забезпечення ефективного розв'язання 

проблем вищої школи [35]. 

Закордонний досвід функціонування систем і моделей підготовки 

управлінського персоналу у провідних країнах Європи, Азії і Америки 

свідчить про те, що попри різноманітність підходів їх можна об'єднати в 

дві основні моделі: американську і німецьку [38].  

Суть американської моделі державного управління менеджмент-

освітою зводиться до того, що управління виділяється в окремий 

самостійний вид діяльності на основі використання відповідних 

ієрархічних структур, з чітко виділеними рівнями підпорядкованості, 

певним колом функціональних обов'язків працівників та ефективними 

заходами організаційного контролю. Це дозволяє зробити висновок, що 

модель підготовки управлінського персоналу у США сформована на 

підставі чіткого усвідомлення наявності особливої професійної 

управлінської спеціалізації [27]. 

Німецька (континентальна) модель підготовки управлінців на 

відміну від американської, не виокремлює управління в самостійну 

функцію, а розглядає управлінську освіту як складову вищої освіти. 

Підготовка фахівців з вищою освітою,  зокрема управлінського персоналу, 

у Німеччині ґрунтується на технічній спеціалізації і чіткому розподілі 
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освіти на гуманітарну, економічну, технічну. Підготовку студентів 

управлінських спеціальностей здійснюють у ВНЗ післядипломної освіти 

нового типу - вищих професійних школах, які пропонують студентам 

спеціалізовані програми з окремих управлінських курсів [ 45-46]. 

Результати аналізу основних напрямів досліджень вітчизняних та 

зарубіжних авторів з питань державного управління вищою освітою, 

зокрема державно-управлінською, з позицій системного підходу подано в 

табл. 1.5., яка демонструє, що за трьома напрямами аналізу було вивчено 

більше 230 наукових і науково-методичних праць вітчизняних і 

закордонних авторів з теоретичних основ державного управління вищою  

освітою, зокрема державно-управлінською. Причому біля 72% загальної 

кількості літературних джерел припадає на перший напрям аналізу - 

теоретичні основи державного управління вітчизняною системою вищої 

освіти, зокрема державно-управлінською. На інші два напрями аналізу 

разом припадає біля 28% загальної кількості досліджених наукових 

праць. 

В цілому вивчення трьох напрямів аналізу з позицій системного 

підходу показало, що незважаючи на помітно зростаючу кількість 

наукових і науково-методичних праць вітчизняних і закордонних авторів 

з проблеми, що досліджується, аналіз розвитку державного управління 

вищою освітою, зокрема державно-управлінською в Україні проводиться 

спорадично й нецілеспрямовано. Слід зазначити, що зарубіжний досвід 

також поки що вивчений недостатньо й потребує подальшого осмислення 

з метою запровадження його в систему державного управління вищою 

освітою з урахуванням національних особливостей.  

Отже, викладені напрями проведення аналізу тим чи іншим чином 

апелюють до системного підходу, хоча при цьому спираються лише на 

окремі механізми державного управління (правові, соціальні, економічні) 

або орієнтуються на їх прояв в основних галузях економіки (культурі, 

сільському господарстві, охороні здоров'я тощо).  
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Важливо вказати на той факт, що в результаті проведеного аналізу 

не виявлено жодного дослідження з проблеми впливу інноваційних 

механізмів державного управління на підготовку студентів управлінських 

спеціальностей. Це свідчить про актуальність вибраного напряму 

дослідження і вказує на те, що потрібна державна програма проведення 

комплексних досліджень у напрямі формування інноваційних механізмів 

державно-управлінського впливу на систему державно- управлінської 

освіти. 

Результати аналізу основних напрямів досліджень вітчизняних та 

зарубіжних авторів з питань державного управління вищою освітою, 

зокрема державно-управлінською, з позицій системного підходу 

відображено в таблиці  1.1. 

 

Таблиця 1.1. 
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1. Наукові праці, в яких  

висвітлено теоретичні 

основи державного управління 

системою вищої освіти,  

зокрема державно- 

управлінської в Україні 

 

170 4,7 2,3 3,5 7,0 82,5 
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2. Наукові праці, в яких 

висвітлено теоретичні 

основи державного Управління 

 системою вищої освіти,  

зокрема державно 

управлінською за 

кордоном 

0 

4 

10 

  

5 

  

0 

- 

10 

  

75 

  

 Наукові праці, в яких 

проведено порівняння 

вітчизняного і 

закордонного досвіду 

теоретичних основ 

державного управління 

системою вищої освіти,  

зокрема, держано-

управлінськоі. 

26 7,7 7,7 _ 7,7 76,9 

Разом 236 6,0 3,4 2,5 7,6 80,5 

 

Проте, незважаючи на широкий спектр досліджень із даної теми, ще 

недостатньо теоретично осмислені практичні умови та особливості 

розвитку підготовки фахівців в галузі вищої освіти й управління нею в 

руслі соціально-економічних перетворень українського суспільства.  

Таким чином проведений у первому розділі аналіз дозволяє зробити 

наступні висновки: 

Проведено наукове обгрунтування доцільності виконання 

дослідження в контексті комплексного, системного  і наукових підходів, 

які мають системну природу і належать до одного класу - класу систем. 

Доведено, що використання кожного з них визначається конкретними 

умовами і характером проведення дослідження. Важливо те, що разом 

вони утворюють цілісну, закінчену систему наукового пізнання 

атрибутивного типу, яка внаслідок своєї унікальної, троїстої сутнісної 

основи ідентифікується з троїстою природою Буття і належить до 

найвищого і найдосконалішого ієрархічного рівня наукових системних 

підходів. Тому загальну методологію монографії становили: три 

зазначені підходи наукового пізнання, загальнонаукові і спеціальні 

методи досліджень, що грунтуються на сучасних наукових засадах 
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державного управління, управлінської, педагогічної і споріднених з ними 

наук, які дають можливість визначати якісні і кількісні характеристики 

інноваційних механізмів державного управління підготовкою студентів 

управлінських спеціальностей. Одним з головних аспектів цього 

дослідження є пошук системоутворюючих чинників системи державного 

управління підготовкою студентів управлінських спеціальностей, 

оскільки їх правильний вибір дає можливість чітко окреслити саму 

систему. Для проведення системного аналізу цієї системи підготовки 

студентів необхідно правильно визначити системоутворюючі чинники, 

завдяки яким вона об'єднується в єдину, цілісну систему. Саме ці 

чинники формують відповідну організацію, структуру і форму системи 

державного управління та визначають особливості, які дають змогу 

відрізнити її від іиших систем. Залежно від середовища, в якому 

перебувають системоуторюючі фактори, їх можна поділити на внутрішні 

і зовнішні. Перша їхня група перебуває у внутрішньому середовищі 

системи, друга - за її межами. 

Аналіз показав, що головним, хоча і не єдиним системоутворюючим 

фактором системи державного управління підготовкою студентів 

доцільно визначити систему органів влади, яка є обов'язковим 

компонентом, державно-управлінського впливу. Саме поєднання 

механізмів впливу суб'єкта державного управління і відповідної 

поведінки об'єкта управління дає можливість реалізувати мету 

управління. Також для системи державного управління підготовкою цієї 

категорії студентів важливим системоутворюючим фактором є 

інформація, яка виступає його невід'ємним ресурсом.  

Усебічний аналіз наукових джерел та науково-теоретичних праць з 

досліджуваної проблеми вітчизняних та зарубіжних авторів з проблеми 

державного управління державно-управлінською освітою не виявив 

жодного дослідження щодо впливу інноваційних механізмів державного 

управління на підготовку цієї категорії студентів  управлінських 
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спеціальностей. У науковій літературі державне управління та державна 

служба аналізуються переважно як організаційно-правові інститути, що 

обмежує коло дослідження проблемами, пов’язаними з аналізом їх 

організаційного становлення, законодавчого оформлення і правового 

регулювання, інформаційного, матеріально-технічного та фінансово-

економічного забезпечення. При цьому поза увагою залишається ціла 

низка морально-етичних, ментально-психологічних, духовних аспектів 

діяльності інститутів державної влади,  та осіб, що її здійснюють, тобто 

саме тих, які формують громадську думку щодо сприйняття влад,  майже 

відсутні роботи, в яких би аналізувалися форми, засоби, методи 

створення образу державного службовця, влади в цілому, та 

досліджувалися механізми впливу уявлень про державних осіб на 

сприйняття влади громадськістю.  
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РОЗДІЛ 2 ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКОЮ   

УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ 

2.1. Суть та основні риси механізмів державного управління 

підготовкою студентів управлінських спеціальностей.  

 

 

 

Початок третього тисячоліття для України ознаменувався змінами в 

усіх сферах соціального, економічного та політичного життя суспільства і 

держави. Реформи стали ознакою перетворень у нашій країні. Сучасні 

вимоги побудови держави в Україні висувають на порядок денний багато 

актуальних питань, серед яких формування ефективного кадрового 

потенціалу держави, створення дієздатної, конструктивної державної 

служби, здатної забезпечити вирішення національних завдань і стати 

ефективним організаційно-правовим управлінським інструментом 

проведення державної політики.  

Великого значення набувають спрогнозовані, впорядковані,  

конструктивні кадрові процеси в державному управлінні України. Вони, з 

одного боку, є провідними у встановленні та розвитку держави, а з 

другого – органічно поєднуються з управлінським процесом від стадії 

визначення мети до отримання остаточного результату. 

Дослідження складних, багатоаспектних і актуальних наукових та 

прикладних проблем, пов’язаних з кадровими процесами в державному 

управлінні України, передбачає поглиблене розуміння  їх сутності, 

динаміки, специфічних ознак, виявлення шляхів їх перспективного 

розвитку, що вимагає відповідного наукового обґрунтування. В Україні 

ще не вдалося створити належний кадровий потенціал у державному 
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управлінні та забезпечити його функціонування і розвиток на правовій 

основі. Це пояснюється також відсутністю відповідного теоретико-

методологічного забезпечення кадрових процесів у державному 

управлінні з урахуванням перспектив міжнародної інтеграції. Аналіз 

показав, що успішний розвиток складних державно-управлінських систем 

в Україні визначається не лише економічними, політичними, а й 

кадровими факторами; часто не виважені, не спрогнозовані кадрові 

політика та процеси в державі породжують прихований спротив 

громадян, службовців. Підвищення ефективності державного управління  

системою підготовки студентів безпосередньо пов’язано з ринком праці, 

який сьогодні висуває підвищені вимоги до даного персоналу. У зв’язку з 

цим особливої актуальності набувають питання вироблення, наукового 

обґрунтування та систематизації управлінських механізмів [45].  

Провідні вітчизняні вчені та фахівці цієї сфери вважають, що 

державне управління системою підготовки  студентів можуть 

закінчуватися вибором професії, вони актуальні протягом всього життя 

людини. Практика свідчить, що труднощі та помилки, властиві кадровим 

процесам у державному управлінні України, зумовлені відсутністю 

комплексних теоретичних розробок у цій сфері. Тому актуальним є 

дослідження теоретико-методологічних основ стану кадрових процесів та 

визначення перспектив їх розвитку на рівні державного управління 

України. Кадрові процеси в державному управлінні розглядаються як 

сукупність послідовних дій для досягнення певного результату в кадровій 

політиці, об’єктивна повторюваність кадрових явищ.  Крім того, ці 

процеси відображають кадрові відносини, тобто сукупність взаємодій між 

суб’єктами та об’єктами кадрової політики: відносини, що виникають між 

державою і державними службовцями, керівниками і підлеглими в межах 

державної служби.  

Важливого значення набуває вивчення рушійних сил кадрових 

процесів. На особистісному рівні ці сили розкриваються за допомогою 
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теорії лідерства, що розглядає соціальний генезис кадрових процесів, їх 

стихійний плин, самоорганізацію.  Розроблення ефективної системи 

державного управління підготовкою студентів управлінських 

спеціальностей передбачає необхідність ґрунтовного вивчення теоретико -

методологічних засад і основних рис категорії «механізми державного 

управління». Важливість та необхідність проведення досліджень у цьому 

напрямі зумовлена ще й тим, що організаційно-правові, соціально-

економічні, управлінські, інформаційні, мотиваційні та інші складові 

інноваційних механізмів державного управління підготовкою цієї 

категорії студентів поки не знайшли адекватного висвітлення у 

вітчизняній науковій літературі і не стали об'єктом системних досліджень 

українських науковців і освітян.  

Утім, залишається поза сумнівом, що формування з комплексу 

зазначених механізмів сучасного, цілісного механізму державно -

управлінського впливу, могло б значною мірою запобігти прорахункам і 

помилкам, що мали місце в системі підготовки управлінського персоналу. 

Тому формування та впровадження теоретико-методологічних засад цієї 

державно- управлінської категорії, визначення її сутності і характерних 

особливостей стає актуальним у системі державного управління України.  

Для визначення категорії «механізм державного управління» 

потрібен аналіз його тлумачень провідними науковцями в галузі 

державного управління. Л. П. Юзьков розглядав «механізм державного 

управління» як його важливу складову частину, що забезпечує 

організацію практичного здійснення державного управління [259, с.200].  

Можливість суб'єкту державного управління у керованій ним 

системі вбачати не пасивний об'єкт, а рівноцінний суб'єкт. Відповідно до 

цього, характер впливу суб'єкта керування на функціонування керованої 

системи залежить від того, яким є рівень її самоорганізації та наскільки 

охоче вона вступає в діалог із суб'єктом управління.  
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По-друге, вона зв'язана зі створенням різного роду теоретичних 

моделей, розвитку інноваційних механізмів державного управління 

суспільства, які дають змогу не тільки встановлювати співвідношення 

між різними ієрархічними рівнями (мікро, мезо і макро) масштабних 

державних процесів і подавати стохастичний опис їх макродинаміки, а й 

передбачати їх подальший розвиток . 

По-третє, будь-який об'єкт в державному управлінні являє є 

різновидом соціальної системи, атрибутом якої є її цілісність. Ця 

категорія передбачає наявність у системі державного управління 

синергетичного  ефекту, який досягається через інтегративну взаємодію її 

підсистем [85 ].. 

Таким чином утворюється система з новими інтегративними 

якостями, синергетичний ефект якої перевищує результати відокремлених 

дій її підсистем  

Тому необхідно скористатись розробками вчених-теоретиків у 

галузі наукознавства, які вважають, що фундаментальні результати 

теоретичних досліджень у гуманітарній сфері, зокрема в галузі 

державного управління підготовкою майбутніх управлінців, важко 

оцінити кількісними методами.  

Для цього у спеціальній літературі пропонується деякі напрями, в 

основу яких покладені якісні критерії оцінки [ 84,с. 88].  

 Визначення тих елементів наукового дослідження, які належать 

до принципово нових наукових знань, що слугують подальшому розвитку 

науки і забезпечують динамічний розвиток її теоретичних і прикладних 

галузей. 

 Підвищення методологічного рівня наукової роботи, висування 

нових глибших ідей, освоєння перспективних підходів і методів 

дослідження. 



55 

 

 Масштабність дослідження, тобто можливість поширення його 

результатів в інших галузях знань і сферах практичної діяльності.  

Слід зазначити, що вказані напрями визначення якісних критеріїв 

ефективності запровадження НДР теоретичного спрямування в практику 

перетинаються і доповнюють один одного, що зумовлює певні труднощі 

при їх самостійному використанні. При цьому проблема розвитку і 

вдосконалення української державності потребує створення ефективної 

системи державного управління, яке має не лише відповідати кращим 

надбанням державно- управлінської науки, а й ґрунтуватися на 

принципово нових методологічних засадах - інноваційних механізмах 

системи державного управління.  

Попри багатовікову історію держави, різноманітні позитивні 

процеси державотворення цілісне вчення про сучасний державний 

інноваційний механізм ще тільки складається. Про це свідчить, зокрема, 

те, що в державно-управлінській науці досі немає єдиного підходу до 

визначення суті і особливостей інноваційних механізмів державного 

управління та його складових [ 96, с.50]. 

У комплексі багатьох проблемних питань, що постають на шляху 

системного вдосконалення механізмів державного управління 

першочерговим в Україні є перехід до інноваційного розвитку. Не знаючи 

суті і особливостей інноваційних механізмів державного управління, 

неможливо аналізувати, розвивати та удосконалювати. З огляду на 

виняткову актуальність розвитку механізмів державного управління на 

інноваційній основі слід відзначити той   факт, що державно-управлінська 

наука поки не має чіткого теоретичного обґрунтування, які механізми 

належать до інноваційних. 

Враховуючи те, що механізм завжди є складовою частиною системи 

державного управління, який відображає її організаційний образ і 

водночас здатний відрекомендувати її в цілому, до класу інноваційних 

можна відносити лише ті механізми, які здатні відтворювати її 
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найхарактерніші ознаки. З урахуванням зазначеного нижче наведені 

основні ознаки, які дають можливість віднести механізми державного 

управління державно- управлінською освітою до класу інноваційних.  

Масштабність інноваційних механізмів державного управління 

державно-управлінською освітою означає, що вони повинні охоплювати 

не тільки усе поле державно-управлінської діяльності суб'єкта, а й 

поширюватись на всю сукупність об'єктів державного управління 

державно-управлінською освітою. До сфери безпосереднього впливу 

інноваційних механізмів на об'єкти управління державно-управлінською 

освітою належать людські, інформаційні, правові, економічні, фінансові, 

технічні, організаційні та інші ресурси. 

Універсальність інноваційних механізмів державного управління  

освітою виражається через безпосередній, повсякденний, постійний 

вплив суб'єкта (органів виконавчої влади) управління освітою на 

суспільні відносини, охоплюючи основні сфери і рівні системи 

державного управління цією освітньою сферою [73, с.89].  

Організуючий характер інноваційних механізмів державного 

управління   освітою виражається через його управлінський вплив, що 

виникає в процесі виконавчо-розпорядчої діяльності суб'єкта і 

спрямований на організацію спільної праці членів цієї системи, 

колективів її організацій з метою забезпечення життєдіяльності 

державно-управлінської освіти та забезпечення добробуту її учасників.  

Підзаконність інноваційних механізмів державного управління   

освітою означає, що при здійсненні суб'єктом виконавчо-розпорядчої 

діяльності у цій сфері основними засобами впливу на об'єкти державно-

управлінської освіти виступають правові норми, які створюють правову 

базу для здійснення державного управління нею і визначають межі його 

виконавчого спрямування, головні засоби досягнення цілей.  

Виконавчо-розпорядчий характер інноваційних механізмів 

державного управління державно-управлінською освітою означає, що 
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вони повинні реалізовувати дві взаємозв'язані функції - виконавчу і 

розпорядчу. Виконавча функція реалізується суб'єктом державного 

управління (органами виконавчої влади в державно- управлінській 

освіті), через виконання законодавчих актів. Причому реалізація цієї 

функції неможлива без здійснення органами виконавчої влади певних 

розпорядчих дій: прийняття управлінських рішень, розподіл фінансових 

та матеріальних ресурсів, контроль за виконанням рішень тощо. Для 

цього вони одержують від держави право реалізовувати розпорядчу 

(державно- владну) функцію стосовно до державно-управлінської освіти, 

діючи від імені держави. Ця функція має наскрізний характер, починаючи 

від видання загальнообов'язкових нормативно-правових актів щодо 

державно-управлінської освіти, організації їх виконання і закінчуючи 

здійсненням контролю за їх виконанням. 

Ієрархічність (рівень впливу) інноваційних механізмів . державного 

управління державно-управлінською освітою полягає в тому, що система 

органів виконавчої влади (суб'єкт державного управління) побудована на 

засадах чіткої підпорядкованості та субординації органів, які стоять 

нижче, тим, які стоять вище. Саме така структура суб'єкта державного 

управління цією освітньою сферою дає можливість ефективно 

функціонувати цій управлінській системі та досягати поставлених цілей 

[75, с.145]. 

Тому, як показує зроблений аналіз, об'єкти державного управління 

державно-управлінською освітою також характеризуються ієрархічністю і 

значною складністю. Це означає, що інноваційні механізми повинні не 

тільки певною вірою охоплювати усі рівні суб'єкта державно - 

управлінської системи цієї освітньої сфери, але й легко досягати 

найглибших рівнів усієї сукупності об'єктів державного управління. 

Цього можна досягти через вплив державотворчих механізмів суб'єкта на 

основні підсистеми об'єкта державного управління державно -

управлінською освітою. 
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За умови розроблення наукових засад формування інноваційних 

механізмів державно-управлінського впливу на державно-управлінську 

освіту важливого значення набуває кількість, склад і порядок 

розташування підсистем у системі державного управління цією освітньою 

сферою. Дослідження показали, що кількість підсистем може коливатись 

у широких межах, а їх склад і порядок розташування характеризується 

багатоваріантністю. Ці показники визначають складність і 

упорядкованість системи і показують ступінь її доскональності. Тому 

формування оптимальних систем державного управління є основним 

чинником, що зумовлює високий інноваційний потенціал механізмів 

державного управління державно-управлінською освітою. 

 Аналіз показує, що в запропонованих системах державного 

управління державно-управлінською освітою кількість підсистем у них 

може становити одну, дві, три, чотири і більше одиниць, а їх склад і 

порядок розташування в системах характеризується багатоваріантністю.   

Таким чином, кількість, склад і порядок розташування підсистем у 

системі державно-управлінської освіти є чинниками впливу на 

інноваційний потенціал механізмів державного управління нею. У 

системі інноваційних механізмів державного управління державно-

управлінською освітою найбільшого поширення набули такі види (рис. 

2.1). 

1. Управлінський механізм системи державного управління у 

державно-управлінській освіті передбачає запровадження інноваційних 

видів управління, які застосовуються залежно від обраної управлінської 

стратегії і конкретних умов підготовки студентів управлінських 

спеціальностей. Приклади реалізації управлінського механізму: 

удосконалення системи управління ВНЗ управлінського профілю на 

основі запровадження атрибутивного, партипасивного, креативного чи 

іншого виду управління. 



59 

 

2. - Правовий механізм системи державного управління у 

державно-управлінській освіті забезпечує регулювання правовідносин 

між суб'єктами освітньої діяльності у межах діючої і формування нової 

нормативно-правової бази. Приклади реалізації правового механізму: 

регулювання діяльності ВНЗ управлінського профілю через ліцензування 

їх діяльності з метою забезпечення належної якості підготовки 

управлінського персоналу; створення сприятливих умов для формування 

сучасної матеріально-технічної бази та якісного складу науково- 

педагогічних кадрів у закладах системи державно-управлінської освіти; 

податкове стимулювання діяльності ВНЗ управлінського профілю; 

створення відповідної нормативно-правової бази у системі державно-

управлінської освіти. 

3. - Економічній механізм системи державного управління 

державно-управлінською освітою спрямований на реалізацію 

інноваційної економічної політики держави у цій освітній сфері. 

Приклади реалізації економічного механізму: проведення комплексного 

аналізу ефективності державно-управлінської освіти; планування 

показників її соціально-економічного розвитку; проведення моніторингу 

щодо потреб організацій різних форм власності в управлінському 

персоналі. 

4. - Соціальний механізм системи державного управління 

державно-управлінською освітою є сукупністю інноваційних заходів, які 

спрямовані на забезпечення соціальної політики і соціального розвитку 

системи в цілому і її основних підсистем. Приклади реалізації 

соціального механізму: соціальний захист учасників державно-

управлінської освіти.  

5. Організаційний механізм системи державного управління 

державно-управлінською освітою спрямований на здійснення нею 

інноваційних функцій і на підтримку організаційного порядку, який 

фіксується у відповідних документах у формі норм і стандартів. Він 
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забезпечує усталеність даної системи і підтримання у ній стабільних 

довготермінових ієрархічних зв'язків. Приклади реалізації 

організаційного механізму: державне інвестування у систему державно-

управлінської освіти; державне кредитування програм підготовки 

студентів управлінських спеціальностей; створення системи 

інформаційного забезпечення ВНЗ управлінського профілю; заохочення 

вітчизняних та іноземних інвестицій у розбудову системи державно-

управлінської освіти, розроблення і запровадження системи стандартів і 

системи акредитації у цю освітню сферу.  

6. Мотиваційний механізм системи держаного управління 

державно-управлінською освітою зводиться до управління мотиваційною 

сферою і трудовою поведінкою учасників підготовки управлінців і 

менеджерів. Відповідно до цього вплив управлінських механізмів на 

мотиваційну сферу особистості управлінця забезпечує її адаптацію до 

існуючих умов у державно-управлінській освіті, а сама управлінська 

система зорієнтована на самомотивацію і саморозвиток за рахунок 

повноцінного включення людського фактора у будь-яку діяльність [39]. 

Приклади реалізації мотиваційного механізму: запровадження 

комплексної системи мотивації праці, матеріальне і моральне заохочення 

викладачів, студентів і співробітників ВНЗ управлінського профілю.  

За ступенем системності інноваційні механізми державного 

управління в державно-управлінській освіті поділяються на комплексні, 

системні і атрибутивні, утворюючи цілісний інноваційний механізм 

системності. Слід зазначити, що ці інноваційні механізми за своєю 

природою належать до одного й того ж класу - класу систем, тому їх 

можна вважати однорідними. Однорідність цих трьох інноваційних 

механізмів дає можливість подати їх у виді закінченої атрибутивної 

системи інноваційних механізмів з трьома ієрархічними рівнями. 

Високий (базовий) рівень складає підсистема „комплексні інноваційні 

механізми", які сформовані в рамках наявних знань багатьох 
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відособлених наук; вищий - підсистема „системні інноваційні механізми", 

в рамках однієї науки (системології) на рівні нових знань, що мають 

системоутворюючий характер; найвищий рівень займає підсистема  

«атрибутивні інноваційні механізми», які сформовані з троїстих 

сутнісних систем на основі фундаментальних наук і принципово нових 

знань. 

Таким чином, розглядаючи зазначену низку інноваційних 

механізмів з позицій ступеня системності, можна зробити важливий 

теоретико-методологічний висновок про утворення принципово нової 

системи інноваційних механізмів державного управління, у складі 

«комплексний інноваційний механізм», „системний інноваційний 

механізм" яка суттєво відрізняється від інших.  Треба також враховувати, 

що механізми державного управління державно-управлінською освітою 

залежно від інноваційного потенціалу поділяються на  радикальні, 

модифікаційні і комбіновані, утворюючи цілісний інноваційний механізм 

потенціалу. 

Таким чином, радикальні інноваційні механізми передбачають 

створення принципово нових систем, концепцій, моделей, інформаційних 

технологій і таке інше, які забезпечують значний ефект від їх 

запровадження. Модифікаційні - передбачають удосконалення діючих 

інноваційних механізмів. Комбінаційні - складають комплекс 

радикальних і модифікованих інноваційних механізмів державного 

управління державно-управлінською освітою. 

Це дало змогу розробити класифікацію механізмів державного 

управління державно-управлінською освітою, яка визначає основні 

ознаки інноваційності механізмів: ознаки державного управління, 

функціональне призначення механізмів, кількість підсистем у системі 

ступінь системності механізмів, інноваційний потенціал механізмів   
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Таким чином, для віднесення механізмів державного управління 

державно-управлінською освітою до класу інноваційних необхідно, щоб 

вони мали: 

 -найхарактерніші ознаки державного управління: 

масштабність, універсальність, ієрархічність, підзаконність, виконавчо-

розпорядчий і організуючий характер; 

 розгалужену систему механізмів державного впливу у складі: 

управлінського, правового, організаційного, економічного, соціального, 

мотиваційного; 

 досконалу систему державного управління, в основному, за 

рахунок використання атрибутивних (троїстих) сутнісних підсистем;  

 високим ступінь системності на основі оптимального 

використання комплексних, системних і атрибутивних інноваційних 

механізмів державного управління, утворюючи цілісний інноваційний 

механізм системності; 

 високий інноваційний потенціал за рахунок комплексного 

використання радикальних, модифікаційних і комбінованих механізмів 

державного управління [48, с.74].  

 Таким чином інноваційний механізм системи державного 

управління державно-управлінською освітою - це інтегрована, цілісна 

система принципово нових засобів організації управлінських процесів та 

важелів управлінського впливу на цю освітню систему, спрямованих на 

інноваційний розвиток її об'єктів і ефективну реалізацію цілей 

державного управління з метою отримання високого, довготривалого 

ефекту. 

Отже наукове обґрунтування і розроблення класифікації 

інноваційних механізмів державного управління державно- 

управлінською освітою дає можливість утворити цілісну, закінчену 

систему інноваційних механізмів державного управління, здатної на 
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державному рівні більш ефективніше управляти підготовкою 

управлінського персоналу. 

Системний управлінський вплив суб'єктів державного управління 

підготовкою студентів управлінських спеціальностей на його об'єкти 

найкращим чином можна реалізувати через систему механізмів 

державного управління у складі: управлінського впливу, стандартів вищої 

освіти і акредитації НІ ІЗ управлінського профілю.  Вивчення 

характеристик механізмів державно- управлінського впливу керуючої 

підсистеми на керовану показало, що органічне поєднання процесу 

державного об'єкт - суб'єкт - процес; система форм навчання: денна - 

заочна - вечірня; системи підготовки державно- управлінського 

персоналу: підготовка - перепідготовка - підвищення кваліфікації; 

система наукових ступенів: кандидат наук - доктор наук - академік; 

система наукових звань: доцент (старший науковий співробітник) - 

професор – академік [128, с.280] . 

Важливим теоретико-методологічним аспектом системи державного 

управління підготовкою цієї категорії кадрів є використання 

атрибутивних науково-практичних підходів і методів, до яких можна 

віднести: метод атрибутивного моделювання, мінімакса, атрибутивні 

класифікації та ін. Їх застосування дає можливість не тільки проводити 

декомпозицію системи і правильно визначати її структуру в контексті 

атрибутивності, але й компенсувати їх часткове незнання, і, що особливо 

важливо, знаходити в системі, раніше невідомі атрибути, формувати нові 

інноваційні механізми і прогнозувати їх подальший ефективний розвиток. 

Без цього система державного управління у сфері державно-управлінської 

освіти позбавлена надійного захисту від кон'юнктури, модних 

ультратечій, грубих помилок у визначенні змісту, форм, методів 

підготовки і контролю знань студентів управлінських спеціальностей.  Не 

менш важливою функцією системи державного управління є її прикладна 

цінність - цілеспрямоване використання різного роду атрибутивних 
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макро-, мезо- і мікрорівневих моделей, концепцій, технологій, методів і 

засобів раціональної підготовки фахівців вищої кваліфікації для сфер 

державного управління [126, с.80].  

Проведене теоретико-методологічне узагальнення суб'єктів, об'єктів  

і механізмів системи державного управління підготовкою студентів 

управлінських спеціальностей дало узагальнену характеристику її 

основних аспектів.   

Таким чином,  розглядаючи питання інноваційного розвитку 

державно-управлінської освіти йдеться не стільки про сукупність нових 

методів і прийомів в управлінні цією системою, а й про досягнення 

кардинальних нововведень у вигляді систем, концепцій, моделей, методів, 

інноваційних технологій і таке інше, що у поєднанні забезпечують їх 

кінцевий результат, з метою прогресивної зміни об'єкту державного 

управління і отримання певного виду ефекту (соціального, економічного, 

екологічного, науково-технічного або іншого). 

Проведене теоретико-методологічне дослідження системи 

державного управління підготовкою  управлінських кадрів дає 

можливість зробити висновок, що її об'єкти, суб'єкти, механізми впливу 

переважно функціонують в рамках систем різної природи. Його 

подальший розвиток на інноваційній основі зв'язаний зі створенням 

цілісного, інноваційного механізму системи державного управління 

атрибутивного типу, з використанням ідентичних наукових підходів і 

методів дослідження. Це дасть можливість досягати високих кінцевих 

результатів від запровадження інноваційних механізмів системи 

державного управління підготовкою цієї категорії студентів і отримувати 

необхідний ефект. 

Концептуальні засади формування інноваційних механізмів   

основою розуміння та пошуку інноваційної моделі розвитку системи 

державного управління, оскільки вони є симбіозом адміністративних, 
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правових, соціальних, економічних, технічних, інституціональних 

факторів у процесі здійснення і реалізації управлінських нововведень.  

У сучасних умовах, коли знання стають важливим ресурсом 

державної політики, а інформаційні технології докорінно змінюють 

сучасне суспільство, ключовим фактором розвитку системи державного 

управління є формування його ефективного механізму на інноваційній 

основі. Саме такий концептуальний підхід до формування інноваційних 

механізмів системи державного управління підготовкою кадрів держано- 

уиравлінських спеціальностей є принципово важливим [ 137, с. 56].  

Наукою і практикою управління доведено необхідність формування 

національної моделі державного управління, і зараз майже кожна країна 

має власну модель, що враховує її менталітет, історичні традиції та 

національні уподобання . Україна не повинна бути винятком з цього 

правила. Тому ще на стадії формування інноваційної моделі державного 

управління, необхідно враховувати основні національні ознаки, пов'язані 

з ціннісними та цільовими настановами, менталітетом та духовністю 

української нації. 

При створенні концептуальних основ формування інноваційних 

механізмів державного управління треба враховувати, що на відміну від 

категорії «управління», „менеджмент" символізує ручне (маніпулятивне) 

управління на жорсткій, менторській основі. Тому відомий український 

науковець у галузі стратегічного управління, проф. В. Г. Герасимчук 

принципово не налаштований на поняття «management» з наукових, 

мовних і філологічних позицій [51 ]. Підтвердженням цього є те, що 

наукова дисципліна, предметом якої є форми і методи впливу на різні 

сфери життєдіяльності людей, зв'язаних між собою спільними 

політичною та економічною системами, має назву «Державне 

управління». Вона є основною дисципліною освітньо- професійних 

програм для підготовки магістрів за двома спеціальностями «Державне 

управління» і «Державна служба» 
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Замінюючи «управління» «менеджментом», європейські і 

американські вчені запроваджують в системи суспільного життя різних 

країн «менеджеризм», тим самим всіляко пропагуючи західний спосіб 

життя, системно поєднуючи його з прагматичним підходом до вирішення 

державно-управлінських проблем на основі використання різних парних 

систем. 

 При формуванні концептуальних основ інноваційних механізмів 

державного управління підготовкою кадрів управлінських спеціальностей 

принципово важливим є питання оптимального поєднання якісних і 

кількісних показників. Цього в системі державного управління можливо 

досягти у разі застосування моделювання - наукового методу пізнання 

складних систем та процесів управління за допомогою відтворення їхніх 

характеристик на інших системах спеціально створених з цією метою – 

моделях [115]. 

Практика свідчить, що застосування кібернетичного підходу у 

моделюванні складних механізмів системи державного управління 

підготовкою кадрів управлінських спеціальностей досі є проблематичною 

з таких причин. По- перше, внаслідок своєї гуманітарної природи як 

система державного управління, так і система професійної підготовки цієї 

категорії студентів досі важко піддаються кількісному оцінюванню. По-

друге, кібернетичний підхід не можна вважати достатнім для створення 

моделі державного управління, бо він обмежується використанням лише 

математичного апарату. Це утруднює процес оптимального поєднання 

якісних і кількісних характеристик моделі і, як наслідок, стримує 

забезпечення нерозривності її змістовної і доказової частин для 

проведення оцінки. 

Для цього потрібно винайти і обґрунтувати такі теоретичні 

положення, які б дали змогу в оцінці різноманітних структур системи 

державного управління і її підсистем, визначенні їх стану, зв'язків і 

відносин знаходити шляхи однозначного розкладання ознак на 
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елементарні складові. У цьому плані повинна бути розв'язана також 

проблема міри і різноманіття її використання для об'єктивної 

характеристики результатів системи державного управління. Як засіб 

виразу міри понад усе доцільно використовувати інформацію, її рух у 

комунікаціях системи державного управління [116].  

Таким чином, у  процесі модельного дослідження системи 

державного управління підготовкою студентів управлінських 

спеціальностей їх якісні характеристики вимагають трансформаційних 

перетворень на основі діалектичного переходу якості в кількість і 

навпаки. Такими умовними опосередкованими характеристиками моделі, 

які піддаються вимірюванню можуть бути: вірогідність, час, 

інтенсивність, ієрархічність тощо.  

У системі державного управління підготовкою кадрів управлінських 

спеціальностей можна застосовувати «гнучкі» і «жорсткі» показники 

оцінки. «Гнучкі» показники оцінки допускають різноманітність у 

відносинах кількісних ознак з декількома якісними. Слід зазначити, що 

«гнучка» форма виміру в системі механізмів державного управління 

підготовкою студентів набуває достатньо об'єктивний характер, коли 

показники мають кількісну визначеність і якісну однозначність. Але вони 

належать до виду умовних, суб'єктивних оцінок, коли їх кількісна сторона 

не має числової визначеності. У таких випадках, наприклад, разом з 

успішністю студентів враховується вплив механізмів державного 

управління, кваліфікація професорсько-викладацького складу і 

методичного забезпечення їх підготовки.  

«Жорсткі» - це показники, що піддаються об'єктивній кількісній 

оцінці, вони охоплені інформаційною системою державного управління і 

можуть формуватися суб'єктивно розробником методики оцінки. Однак їх 

конкретне вираження не повинно залежати від суб'єктивної думки 

оцінювача, іпстосовуються вони тоді, коли відношення якісних ознак до 
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кількісних однозначно зв'язує кількість з однією якісною 

характеристикою системи [ 142].  

Важливо те, що найбільшою мірою "жорстким" показникам оцінки 

відповідають механізми державного управління, створені в контексті 

атрибутивності: механізми державно-управлінського шіливу у складі: 

процес управління, наука управління, мистецтво управління; механізми 

системи акредитації у складі: ліцензування, діяльність ліцензованого ВНЗ 

і акредитація; система стандартів державно-управлінської освіти: 

державний стандарт, галузевий стандарт, стандарт ВНЗ та багато інших. 

Вони є природними і штучними цілісними, троїстими системами 

синергетичного типу, які пронизують усі сфери життя української нації.  

Таким чином інноваційний механізм системи державного 

управління державно-управлінською освітою - це інтегрована, цілісна 

система принципово нових засобів організаціїуправлінських процесів та 

важелів управлінського впливу на цю освітню систему, спрямованих на 

інноваційний розвиток її об'єктів і ефективну реалізацію цілей 

державного управління з метою отримання високого, довготривалого 

ефекту. 

Отже наукове обґрунтування і розроблення класифікації 

інноваційних механізмів державного управління державно- 

управлінською освітою дає можливість утворити цілісну, закінчену 

систему інноваційних механізмів державного управління, здатної на 

державному рівні більш ефективніше управляти підготовкою 

управлінського персоналу. Сутнісна класифікація системи державного 

управління підготовкою цієї студентів управлінських спеціальностей у 

виді багатоаспектної системи, яка дала змогу описати критеріальні ознаки 

за чотирма класифікаційними рівнями і за тридцятьма оціночними 

показниками. Визначені системоутворюючі чинники цієї управлінської 

системи і проведена їх класифікація за шістьма підставами.  
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2.2  Удосконалення механізмів державного управління  

підготовкою управлінських кадрів в ВНЗ України  

 

 

Докорінні зміни в соціальному, економічному і духовному розвитку 

українського суспільства, переформування суспільних відносин і 

державності в Україні ставлять нові завдання перед соціальними 

інститутами, зокрема перед системою вищої освіти. Входження 

національної вищої школи в європейський освітній простір в умовах 

стрімкої інформатизації і глобалізації міжнародного середовища спонукає 

до підготовки фахівців з вищою освітою, зокрема управлінського 

персоналу нової генерації, здатного ефективно працювати в різних сферах 

управління і органах державної влади.  Згідно з Національною доктриною 

розвитку освіти, вона – визначальний фактор гуманізації суспільно-

економічних відносин, формування нових життєвих установок 

особистості. Державі, яка розвивається, потрібні сучасні освічені 

громадяни, які утворюють інтелектуальний та духовний потенціал 

суспільства.  Інноваційний шлях розвитку суспільства можливо 

забезпечити, тільки сформувавши генерацію особистостей, які 

інноваційно мислять і діють. Звідси випливає необхідність приділення 

значної уваги загальному розвитку особистості та її комунікативних 

здібностей, професіоналізму та самостійності у прийнятті рішень, 

творчості та культури мислення, розвитку інформаційних і соціальних 

навичок. Це вимагає істотного підвищення рівня підготовки студентів 

управлінських спеціальностей на інноваційній основі через проведення 

глибоких змін у системі державного управління їх підготовкою.  Одним із 

напрямів Президентської програми економічних реформ України на 2010 -

2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 

ефективна держава» визначено реформу державної служби України, яка 
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охоплює і підготовки майбутніх управлінців в системі вищої освіти . 

Відповідно першочерговими завданнями модернізації державної служби 

та підготовки майбутніх управлінських кадрів стало прийняття нового 

Закону України «Про державну службу», створення Президентського 

кадрового резерву «Нова еліта нації» шляхом реалізації програми відбору 

та підготовки (перепідготовки) кадрів державного сектору України.  В 

результаті здійснення адміністративної реформи в Україні відповідно до  

Концепції передбачається поступове формування раціонального 

механізму державного управління, який дозволить значно зміцнити та 

підвищити - ефективність реалізації виконавчої влади, поглибити її 

взаємодію з місцевим самоврядуванням та вищими навчальними 

закладами України [135].  

Якісно удосконалена система виконавчої влади має позитивно 

впливати на хід та наслідки проведення інших радикальних перетворень у 

нашому суспільстві - насамперед, економічної реформи, особливо з тих 

питань, де велике значення мають методи та форми державного 

регулювання і контролю. Подальше здійснення політики реформування 

державного управління прямо залежить від політико-правового 

становища у суспільстві, а також фінансово-економічних можливостей 

держави. Причому дані фактори здатні внести в процес реформи суттєві 

корективи - особливо це стосується наявності коштів і матеріально-

технічних засобів  у темпи проведення реформаторських заходів.  Чинна 

система державного управління підготовкою студентів управлінських 

спеціальностей являє собою розгалужену мережу ВНЗ, філій і 

факультетів в Україні, комплекс відповідних державно-громадських 

органів управління нею і є важливою складовою національної системи 

вищої освіти. У цій системі суб'єктами управління є органи державної 

влади в особі Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки 

України підпорядкованих йому обласних управлінь, Головного 

управління державної служби України,  Державної акредитаційної комісії 
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України,  Державної інспекції закладів освіти України, Державної 

атестаційної комісії України, регіональних державних і громадських 

органів управління державно-управлінською освітою та інших державних 

та громадських структур. (Асоціація навчальних закладів України 

приватної форми власності. Консорціум з удосконалення менеджмент-

освіти в Україні, Українська асоціація розвитку менеджмент- і бізнес-

освіти тощо) [141, с.26]. 

Отже, в системі управлінської і державно-управлінської освіти 

існують механізми державного управління, які дають можливість на 

основі державно-управлінського впливу реалізувати плідну взаємодію 

між суб'єктами та об'єктами за трьохелементною схемою: "суб'єкт 

управління - система зв'язку - об'єкт управління", шляхом встановлення 

між ними прямих та зворотних зв'язків. Так, органи державної влади 

(керуюча підсистема системи державно-управлінської освіти) здійснюють 

державно-управлінський вплив на об'єкти управління, тому що вона 

наділена правами приймати рішення і перетворювати їх на вимоги, 

обов'язкові для виконання усіма ВНЗ, філіями і факультетами системи 

державно-управлінської освіти. 

У результаті цього механізми системи державно- управлінської 

освіти (об'єкт управління) здійснюють зворотній активний вплив не 

тільки на характер діяльності і структури суб'єктів управління, але й 

визначають організаційну побудову всієї системи управління. Таким 

чином, вплив механізму системи державного управління зводиться, до 

опосередкованої взаємодії суб'єктів та об'єктів, через систему 

взаємозв'язку, за якої останні побувають нових якостей [142, с.50].  

До керуючої підсистеми державно-управлінської освіти належать 

органи державного управління, до керованої підсистеми - ВНЗ, філії та 

факультети, які займаються підготовкою студентів управлінських 

спеціальностей. Коло суб'єктів, які мають повноваження щодо здійснення 
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управління в системі вищої освіти, зокрема державно-управлінської, 

визначає стаття 17 Закону України "Про вищу освіту"[ 94]. 

Центральним органом виступає Міністерство освіти і науки , 

України, яке здійснює безпосередньо і через підвідомчі йому органи ряд 

функцій державного управління управлінською освітою: навчально-

методичне керівництво - відповідні структурні підрозділи в структурі 

Міністерства освіти і науки  і обласних управлінь освіти; контроль за 

дотриманням вимог стандартів вищої освіти і проведення державного 

інспектування - Державна інспекція закладів освіти України; 

ліцензування та акредитацію ВНЗ управлінського профілю, видачу їм 

ліцензій, сертифікатів - Державна акредитаційна комісія України; 

присудження наукових  ступенів та присвоєння вчених звань старшого 

наукового співробітника – Департамент  атестації кадрів Міністерства 

освіти і наукиУкраїни. 

З іншого боку, Головне управління державної служби України 

спільно з Міністерством освіти і науки України та іншими спеціально 

уповноваженими центральними органами виконавчої влади у галузі 

державно-управлінської освіти є суб'єктами управлінського впливу на 

ВНЗ з підготовки фахівців з напряму «Державне управління». Мережу 

ВНЗ за цим напрямом складає Національна академія державного 

управління (НАДУ) при Президентові України та її чотири регіональні 

інститути, які розташовані в провідних регіонах України. Інші центральні 

органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні ВНЗ 

управлінського профілю та їх структурні підрозділи, спільно із 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 

галузі освіти і науки також беруть участь у проведенні ліцензування, 

атестації та акредитації ВНЗ; здійснюють контрольні функції за 

дотриманням вимог щодо якості управлінської і державно-управлінської 

освіти; затверджують за погодженням із відповідними спеціально 

уповноваженим центральним органами виконавчої влади у галузі освіти і 
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науки статути підпорядкованих їм ВНЗ управлінського профілю; 

здійснюють інші повноваження, передбачені законом [64, с.97]. 

Оскільки регіональні органи управління вищою освітою, які мають 

у своєму підпорядкуванні ВНЗ управлінського профілю, існують заради 

дотримання цілісності системи вищої освіти України, забезпечення її 

функціонування й розвитку, то з метою виконання цієї функції вони 

здійснюють реалізацію державної політики в галузі вищої, зокрема 

державно-управлінської освіти на своїх територіях; здійснюють контроль 

за дотриманням актів законодавства з питань вищої освіти; прогнозують 

розвиток мережі закладів освіти, їх реалізацію на основі чинного 

законодавства та здійснюють міжнародне співробітництво. Необхідною 

умовою підтримання стабільності функціонування системи вищої, 

зокрема державно-управлінської освіти є здатність управління 

нейтралізувати можливі загрози її існуванню через взаємодії з іншими 

органами державною управління (правоохоронними, громадськими 

організаціями). Місцеві органи управління освітою також мають 

механізми державного управління виконуючи такі блоки державних 

функцій: управління об'єктами державної власності, функції дозвільні, 

контрольно-заборонні, аналітичні, інформаційні, формування і реалізація 

науково-технічної політики; підготовка кадрів для ринкової та неринкової 

структур; координація в галузі  регіональних ринків.  

Механізм реалізації функцій держави щодо удосконалення 

підготовки управлінських кадрів відбувається через систему, що 

формується з методів, важелів й інструментів впливу з відповідним 

забезпеченням. Удосконалення державної політики в сфері вищої освіти  

необхідно впроваджувати саме через основні складові механізму 

державного управління. За формами впливу методи державного 

управління вищих навчальних закладів  можна класифікувати як прямі, 

непрямі та неформальні. Методи прямого впливу безпосередньо діють на 

функціонування суб’єктів управління. Можуть бути адміністративними 
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(що базуються на використанні сили державної влади через заборону, 

дозвіл, примушування) або імперативними (як різновид 

адміністративного методу, тобто владний.  Для управління закладами 

вищої освіти, які повністю або частково знаходяться в державній 

власності, можуть також застосовуватися специфічні методи управління.  

Інструментами прямого втручання в діяльність вищих закладів освіти 

можуть бути державні контракти та державні замовлення, субсидії 

субвенції, дотації, ліцензування, а також встановлення фіксованих цін, 

стандартів, нормативів та обсягів прямих бюджетних витрат. Методи 

непрямого впливу – це сукупність опосередкованих засобів державного 

управління на діяльність навчальних закладів через підсистему правових, 

економічних та індикативних методів [167, с.10].  

Слід зазначити, що державно-управлінська наука поки не має 

чіткого теоретичного обґрунтування, які механізми можна відносити до 

класу інноваційних. Це стосується, насамперед, стандартів вищої 

державно-управлінської освіти, які розроблені для підготовки студентів 

напрямків “Державне управління” і “Менеджмент”  і є обов’язковими для 

виконання усіма ВНЗ, що готують студентів управлінських 

спеціальностей. Тому необхідне наукове обґрунтування щодо можливості 

віднесення стандартів вищої державно-управлінської освіти до класу 

інноваційних механізмів державного управління. Законом України “Про 

вищу освіту”  встановлено, що стандарт вищої освіти — це сукупність 

норм, які визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засоби 

діагностики якості вищої освіти та нормативний термін навчання [170]. 

Під стандартизацією в сфері державно-управлінської освіти слід розуміти 

процес вироблення і впровадження в життя освітніх стандартів, які 

забезпечують набуття студентами управлінських спеціальностей 

професійної компетентності. Головною метою стандартизації вищої 

державно-управлінської освіти є підготовка кадрів, здатних забезпечити 

стабільність та ефективність діяльності державноуправлінських структур 
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в умовах трансформування і розвитку українського 

суспільства.Стандартизація вищої державно-управлінської освіти має на 

меті досягнення оптимального ступеню упорядкування діяльності в цій 

сфері, на основі визначення загальних принципів підготовки фахівців 

управлінських спеціальностей, кардинальних змін змісту їх освіти та 

контролю знань. Це зумовлює необхідність розробки та запровадження 

комплексу інноваційних механізмів державного управління: нового 

покоління нормативної та навчально-методичної документації, 

коригування програм підготовки студентів на рівні спеціальності, 

модернізації системи навчання та контролю знань. Все це сприяє 

загальному підвищенню якості вищої державно-управлінської освіти. 

Важливий аспект стандарту вищої державно-управлінської освіти 

проявляється в тому, що це документ нормативного характеру, тобто 

обов’язковий для виконання усіма ЗВО, що готують студентів 

управлінських спеціальностей. Причому цей стандарт дозволяє 

комплексно оцінити якість вищої державно-управлінської освіти, 

професійної підготовки фахівців і освітньої діяльності ЗВО незалежно від 

їх типів, рівнів акредитації, форм власності і навчання. Він містить у собі 

цілі підготовки фахівців (кінцевий продукт), опис певних вимог до 

побудови, змісту і структури навчального процесу та  перелік методів і 

форм діяльності, знань, умінь і навичок, якими має оволодіти випускник  

за результатами навчання. Обов’язковими складовими стандарту вищої 

освіти є нормативні терміни навчання і якісно нові засоби діагностики 

якості вищої освіти [17] . 

Наукові засади стандартизації розробляються центральними 

органами державної виконавчої влади — Міністерством освіти і науки 

України і їх уповноваженими інституціями, а специфічність державно-

управлінської освіти, її професійне наповнення регулюються галузевими 

стандартами і стандартами ВНЗ. У їх розробці беруть участь навчально-

методичні комісії  Міністерства освіти і науки України  з державного 
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управління та менеджменту та провідні управлінські освітяни. 

Осмислення стандартизації вищої державно-управлінської освіти в 

контексті масштабності, багатогранності і глибинності впливу на 

підготовку студентів управлінських спеціальностей дозволяє зробити 

висновок, що її доцільно розглядати як важливий інноваційний аспект 

державного будівництва з усіма притаманними йому ознаками [18]. 

Враховуючи, що механізм завжди є складовою частиною системи 

державного управління, до класу інноваційних можна відносити 

механізми, що здатні відтворювати її найхарактерніші ознаки. З 

урахуванням зазначеного нижче наведені основні ознаки, які дозволяють 

віднести державні стандарти вищої освіти до класу інноваційних 

механізмів державного управління підготовкою студентів управлінських 

спеціальностей, з якої можна зробити висновок,  що стандартизація вищої 

освіти має усі шість ознак інноваційності механізмів державного 

управління. Тому державні стандарти вищої державно-управлінської 

освіти можна вважати важливою складовою інноваційних механізмів 

державного впливу на підготовку студентів управлінських  

спеціальностей. Таким чином, на основі найхарактерніших ознак 

державного управління: визначені ті механізми, що належать до класу 

інноваційних.  

Стандарти вищої освіти, які є інноваційними механізмами 

державного управління підготовкою студентів управлінських 

спеціальностей атрибутивного типу у складі: державний стандарт, 

галузевий стандарт, стандарт ЗВО. 

 В свою чергу підсистема правових методів визначає правовий 

простір вищої освіти та регламентує діяльність її суб’єктів через закони й 

законодавчі акти [129 ]. Державна політика у галузі освіти (освітня 

політика держави) це цілеспрямована діяльність державних органів щодо 

забезпечення права кожного на освіту, що досягається завдяки 

забезпеченню функціонування та розвитку освітньої системи  Відносно 
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сфери вищої освіти, як об’єкта державного управління 

загальнодержавного рівня державою виконуються подібні функції , які ми 

трактуємо таким чином: 

1. Цільова – полягає у визначення цілей, пріоритетів та основних 

напрямків розвитку сфери вищої освіти. 

2. Стимулююча – передбачає формування регуляторів впливу на  

діяльність ВНЗ та стимулює процеси в бажаному для держави і 

суспільства напрямку. 

3. Нормативна (регламентуюча) – визначає певні правила за 

допомогою законів, законодавчих актів і нормативів, а також здійснює  

моніторинг та дає оцінку втілення їх у практичну діяльність.  

4. Коригуюча – дозволяє вносити певні поправки до основних 

регламентуючих документів щодо організації надання освітніх послуг та 

розподілу фінансових ресурсів у відповідності до кількості закладів 

вищої освіти та їх інфраструктури. 

5. Соціальна – забезпечує соціальний захист та соціальні гарантії з  

боку держави всім верстам суспільства щодо можливості надавати та  

отримувати вищу освіту. 

6. Контролююча – забезпечує державний нагляд і контроль за  

виконанням й дотриманням правових норм та стандартів [14, с.67].  

Механізм реалізації функцій держави відбувається через систему, 

що формується з методів, важелів й інструментів впливу з відповідним 

забезпеченням. Удосконалення державної політики в сфері вищої освіти  

необхідно впроваджувати саме через основні складові механізму 

державного управління. Тож розглянемо це більш детальніше.  За 

формами впливу методи державного управління вищих навчальних 

закладів, на нашу думку, можна класифікувати як прямі, непрямі та  

неформальні. Методи прямого впливу безпосередньо діють на 

функціонування суб’єктів управління. Можуть бути адміністративними 

(що базуються на використанні сили державної влади через заборону, 
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дозвіл, примушування) або імперативними (як різновид 

адміністративного методу, тобто владний.  Для управління закладами 

вищої освіти, які повністю або частково знаходяться в державній 

власності, можуть також застосовуватися специфічні методи управління. 

Інструментами прямого втручання в діяльність вищих закладів освіти 

можуть бути державні контракти та державні замовлення, субсидії 

субвенції, дотації, ліцензування, а також встановлення фіксованих цін, 

стандартів, нормативів та обсягів прямих бюджетних витрат. 

Методи непрямого впливу – це сукупність опосередкованих засобів 

державного управління на діяльність навчальних закладів через 

підсистему правових, економічних та індикативних методів.  

Підсистема правових методів визначає правовий простір вищої 

освіти та регламентує діяльність її суб’єктів через закони й законодавчі 

акти. Економічні методи державного управління пов’язані зі створенням 

державою фінансових чи матеріальних стимулів, здатних впливати на 

економічні інтереси ЗВО й обумовлювати їхню поведінку. 

Індикативні методи, як різновид непрямого впливу державного  

управління, мають намір опосередкований, орієнтовний та 

рекомендований характер. 

Інструментами непрямих методів можуть бути зниження 

податкових ставок, регулювання облікових ставок та норм амортизації 

необоротних активів, встановлення індикативних цін на деякі види 

активів.  

Останнім часом набувають актуальності неформальні методи  

державного управління, які ми поділяємо на соціальні та технологічні.  

Реалізація цих методів може відбуватися шляхом підвищення рівня 

інноваційної культури суспільства через підтримку наукових і науково -

популярних видань, наукових видавництв, розвиток освітніх і науково -

популярних програм у засобах масової інформації, а також шляхом 

створення центрів дистанційного навчання із застосуванням сучасних 
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телекомунікаційних технологій, забезпечення наукового та навчального 

процесу сучасними комп’ютерними технологіями, популяризацію 

інформатизації тощо. Проаналізуємо більш детально забезпечення 

механізмів державного управління та визначимо напрями їх 

удосконалення згідно з головними принципами Болонської декларації.  

Залежно від того, які саме проблеми вирішуються із застосуванням  

конкретного державного механізму управління, він може бути складним  

(комплексним) і включати в себе декілька самостійних механізмів [148, 

с.112]. 

Комплексний механізм державного управління сфери вищої освіти, 

що потребує удосконалення, може складатися із таких видів механізмів 

як: 

  правовий (регулює відносини між державою та суспільством 

через закони і постанови Верховної Ради України, укази Президента, 

постанови Кабінету Міністрів України, а також накази відповідних 

міністерств і відомств); 

 організаційний (визначає об’єкти, суб’єкти державного 

управління, їх цілі, завдання, функції, методи управління та організаційні 

структури через методичні вказівки, інструкції, норми , нормативи й 

стандарти); 

 фінансовий (забезпечує регулювання фінансової, 

інвестиційної та інноваційної діяльності шляхом складання стратегічних 

планів розвитку, поточного бюджетування та фінансування закладів 

вищої освіти); 

  інформаційний (запроваджує інформаційне забезпечення в  

державному управлінні через складання звітності  ЗВО, статистичних 

збірників та застосування Інтернет-ресурсів). 

Отже, удосконалення державної політики в сфері вищої освіти треба 

більше зосередити на непрямому та неформальному методах механізмів 
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державного управління вищими навчальними закладами, особливо тими, 

що ведуть підготовку майбутніх фахівців управлінських спеціальностей 

[153]. 

Таким чином нами встановлено, що механізми державного 

управління мають своєрідні характеристики, обумовлені конкретним 

суспільним устроєм. Структури стійких соціальних зв’язків у рамках тієї 

або іншої системи визначаються прийнятою в суспільстві сукупністю 

інституціональних соціальних норм і засобів соціального контролю, що 

накладають певні обмеження на зміст і характер соціальних дій і 

взаємодію людей. Упродовж багатьох років дослідження проблем 

державного управління були зосереджені на пошуку ідеальної 

управлінської моделі, що працює незалежно від тимчасового й 

ситуаційного контексту . Така технократична версія управління сьогодні 

втрачає домінуюче положення. Нині до числа актуальних напрямків 

наукових досліджень в освітній галузі необхідно віднести: зміну 

професійних настанов, компетенцій суб’єктів управління; механізми 

одержання кінцевого результату з найменшими суспільними витратами й 

втратами; удосконалювання управлінських знань і практик у 

випереджальному режимі стосовно внутрішнього й зовнішнього 

середовища; соціальну відповідальність; збільшення долі аналітичних, 

інформаційних, прогностичних методів управління як органічної частини 

духовно-культурної сфери суспільства.Одним із пріоритетних напрямів 

сучасної державної освітньої політики в Україні є забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти. Як було виявлено на основі зробленого аналізу, 

на різних етапах суспільного розвитку сутність, характер, умови 

провадження управлінських функцій зумовлювалися певними чинниками, 

які наближали цей процес до впливу громадськості й віддаляючи від 

впливу держави, або навпаки – підносили державний контроль на 

пріоритетне місце, позбавляючи громадськість будь-якої можливості 

втручатись у діяльність навчальних закладів. Слід зазначити, що до цього 
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часу в системі менеджмент- освіти залишається нерозв'язаною проблема 

цілеспрямованого формування  ЗВО управлінського профілю 

інноваційного типу, що значною мірою зумовлено відсутністю єдиних 

підходів до визначення принципів і умов їх ефективної діяльності.  

Таким чином,  сучасний етап розвитку механізмів державного 

управлінні українською освітою характеризується такими чинниками: 

державні органи влади в освітній сфері виконують кілька ролей у 

соціальній взаємодії: від традиційної взаємодії до системи ініціаторів і 

посередників соціальних взаємодій із позасистемними партнерами; 

державні норми відносин і взаємодій в освіті перебувають на стадії 

нового формування, тому випереджальні правові норми закріплення й 

регулювання таких відносин не знаходять очікуваного практичного 

поширення. 

На основі проведеного аналізу визначено, що особливістю 

формування механізмів державного управління вищими навчальними 

закладами підготовки та перепідготовки студентів управлінских 

спеціальностей в умовах євроінтеграції та інноваційного розвитку 

держави є звуження функції прямого впливу держави на сферу освіти, що 

надасть можливість більше зосередитися на методах непрямого й 

неформального впливу на освітню сферу. Тож, доцільно зупинитись на 

удосконаленні правового статусу закладів вищої освіти; запровадженні 

сучасного організаційно-фінансового та інформаційного забезпечення в 

державному управлінні закладами, і, зокрема, розробці та впровадженню 

наукового підходу до нього.  З метою подальшого вдосконалення вищої 

освіти України необхідно:. Прийняти Закон України «Про внесення змін 

до Закону України «Про вищу освіту» та розробити низку нормативних 

актів та положень щодо його реалізації. Законодавчі реформи в освіті 

мають створити сприятливе правове середовище, яке забезпечило б 

сукупність свобод і прав вітчизняних суб’єктів і фізичних осіб у виборі 

видів освітньої діяльності та її організаційних форм. Розробка змін в 
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системі законів повинна бути спрямована на функціонування ринкових 

саморегуляторів, які тісно пов’язані з організаційним механізмом 

державного управління. Характеризуючи сучасні завдання фінансового 

механізму державного управління вищою освітою зазначимо що, замість 

існуючого на сьогодні директивно-планового управління 

централізованими капітальними вкладеннями і монополізації функції 

фінансування,  реформа бюджетної регуляторної політики держави 

повинна включати розробку довгострокових концепцій розвитку вищої 

освіти механізму й надання права керівникам вищих навчальних закладів 

державної і комунальної форм власності самостійно перерозподіляти 

державні кошти для потреб вищого навчального закладу. Реформування 

має бути спрямоване на подальше удосконалення  форм і методів 

фінансування через залучення інвестицій й довгострокового  

кредитування в діяльність закладів.  

Як показав здійснений аналіз, необхідно також, здійснити заходи 

щодо оновлення стандартів вищої освіти, методичного забезпечення та 

форм організації навчального процесу. Адже модернізація завжди 

починається із прийняття нової законодавчої бази, яка має тенденцію 

змінюватися не рідше ніж один раз у два роки, а то й щорічно. Нова 

модель управління освітою  є відкритою і демократичною. Відкритість 

системи передбачає розширення управлінських можливостей громадської 

думки, меншу залежність управління від впливу конкретних посадових 

осіб. Вона змінює навантаження, функції, структуру й стиль центрального 

і регіонального управління якістю освіти: контроль і пряме втручання у 

навчальний процес мають поступитися місцем гнучкості, дієвості рішень, 

науково-методичним, прогностичним, експертним, інформаційним та 

іншим функціям. 
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РОЗДІЛ 3 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ 

СТУДЕНТІВ УПРАВЛІНСЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  

 3.1. Основні технології  впровадження іноваційних механізмів  

реформування  системи підготовки управлінських кадрів  

 

 

 

 Сучасні політичні та соціально-економічні перетворення в 

Українській державі ставлять перед освітньою галуззю нові завдання, 

пов’язані, в тому числі, з теоретико-методологічним обґрунтуванням 

необхідності вдосконалення механізмів державного управління системою 

вищої освіти в країні. Термін "державна політика у сфері освіти", або 

"державна освітня політика" почав використовуватися в науковій 

літературі  60–70-х років XX ст., коли освіта почала розглядатися як 

найважливіший фактор економічного розвитку й соціального прогресу, як 

сфера, що потребує особливої уваги на загальнодержавному рівні [170]. 

Дослідження історичного досвіду управління освітою й аналіз досліджень 

вітчизняних і зарубіжних учених, категоріальний аналіз проблеми в 

науковій літературі дали змогу уточнити поняття “державне управління 

вищою освітою” як організовану самостійну частину загального процесу 

державного управління, яка включає цілеспрямоване вироблення, 

прийняття та реалізацію організуючих, регулюючих, координуючих, 

контролюючих і мотивованих впливів на сферу вищої освіти. Ці 

теоретичні моделі та виміри державного управління освітою дають 

можливість визначення певної логіки пізнання її необхідних умов для 

вивчення концептуальних засад формування й здійснення державної 

освітньої політики в Україні. 

Необхідність осмислення всіх складових, ключових характеристик 

та умов функціонування механізмів державного управління в українській 
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освітній системі, а особливо управління розвитком освіти, пояснюється 

комплексом істотних факторів. Вони пов’язані із загальними 

трансформаціями в суспільстві, появою нових парадигм управління, 

зміною ролі освіти в українському суспільстві й новою якістю освітньої 

системи. Дослідження елементів, факторів, умов і протиріч державного 

управління розвитком у різних сферах людської життєдіяльності  дозволяє 

виробити загальну стратегію майбутніх перетворень, сформулювати 

відповідні рекомендації, дати соціальний прогноз позитивних змін.  

Тому особливого значення набуває формування корпусу 

управлінців нового типу в умовах ринкової моделі розвитку  економіки, 

перебудови суспільного життя на принципах демократії. Підготувати  

управлінців нового типу − завдання винятково складне й відповідальне, 

тому що саме їм у найближчому майбутньому належить розв’язувати 

складні комплексні проблеми розвитку політичного,  соціального і 

економічного життя держави, адаптації до нових умов господарювання, 

часто  зв’язаних з невизначеністю і  непередбаченими обставинами.  

Успішне розв’язання цієї проблеми  багато в чому залежить від 

цілеспрямованої взаємодії держави,  ВНЗ управлінського профілю і  

учасників навчального процесу в модернізації системи на всіх рівнях 

підготовки студентів управлінських спеціальностей, впровадження 

сучасних методів навчання, з урахуванням їх майбутньої професійної 

діяльності, характеру і особливостей  управлінської праці.  

 Відповідно до Державного класифікатора професій (ДК 003-95) 

[71], із дев’яти категорій працівників до управлінського персоналу 

належить  його перша категорія і частково друга – професіонали і третя – 

фахівці.  Характеристика основних категорій, професій і посад 

управлінського персоналу наведена в табл. 3.1.  

 

Таблиця 3.1. Характеристика основних категорій,  професій і посад 
управлінського персоналу 
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Категорії 
персоналу   

Категорії професій і посад 

Перша категорія 

Законодавці,  

вищі державні 

службовці, 

керівники, 

менеджери 

(управителі) 

Професії, зв'язані з визначенням та формуванням 

державної політики, законодавчим регулюванням і 

вищим державним управлінням та керівництвом 

об'єднаннями підприємств, підприємствами, 

установами, організаціями та їхніми підрозділами 

Друга  категорія  

Професіонали Професії, що передбачають високий рівень знань у 

різних галузях наук (соціальних природознавчих чи 

технічних) і потребують від працівника кваліфікації 

спеціаліста, магістра або  відповідного вченого 

ступеня,  звання 

Третя   категорія 

Фахівці Професії, що потребують знань з однієї чи більше 

галузей наук, яким відповідає кваліфікація фахівця з  

вищою або  післядипломною освітою для керування 

складними технічними комплексами чи їхнього 

обслуговування 

 

 

Узагальнюючи сучасні підходи провідних вітчизняних дослідників 

до визначення поняття „управлінець” [70]   слід зазначити, що у 

сучасному розумінні − це фахівець широкого профілю, який організує, 

налагоджує і контролює діяльність підлеглих йому працівників, 
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користуючись сучасними науковими методами і одночасно сам виконує 

певний обсяг управлінських функцій. До цієї категорії належить широкий 

клас управителів: законодавці, вищі державні службовці, керівники і 

менеджери усіх рівнів, директори (керуючі), їх заступники, завідувачі 

відділів (служб) апарату управління, фахівці цих відділів і служб тощо. 

Вони можуть працювати на різних рівнях управління, в основних галузях 

народного господарства: державній службі, економіці, освіті, науці, 

культурі, сільському господарстві, транспорті тощо. Однією із важливих 

особливостей професійної діяльності управлінців (керівників, 

менеджерів) є зміна змісту їх праці залежно від рівня управління.   

Предметом праці управлінського персоналу є інформація, яка 

необхідна для управління у певній сфері діяльності, продуктом праці – 

управлінське рішення як різновид інформації, а об’єктом − колектив 

працівників, безпосередньо залучений до виконання покладених на них 

функцій. Слід зазначити, що критерії оцінки управлінців у різних країнах 

характеризуються певними відмінностями.   Аналіз цих матеріалів 

показує, що є суттєві відмінності в критеріях оцінювання управлінців у 

США, країнах Західної Європи. Це ж стосується критеріїв оцінювання  

фінських управлінців, де з 16 груп показників коригуються з  

Західноєвропейськими оцінками  і США лише  дві групи показників. 

Натомість всі одинадцять груп показників оцінки управлінців в Західній і 

Східній Європі повністю збігаються. Слід також враховувати суттєві 

зміни в структурі пріоритетних вимог до керівників, які відбуваються 

протягом тривалого часу [141]  
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Таблиця 3.2. Динаміка пріоритетних вимог до керівника  

 

 

1975 1985 1995 

1.Особисті 

досягнення 

1. Заповзятливість 1. Лідерство 

2 Особисті зв'язки 2. Компетентність 2. Ефективність 

керівництва 
3. Лояльність 3. Лідерство 3. Бачення перспектив 

4. Заповзятливість 4. Ефективність 

керівництва 

4. Досягнення згоди 

5.Лідерство 5. Пристосовність 5. Заповзятливість 

6.Здібність до аналізу 6. Здібність до аналізу 6. Гнучкість у зміні ролі 

7. Рішучість 7.  Сприйнятливість 7. Сприйнятливість 

8.Ефективність  

керівництва 

8. Бачення перспектив 8. Гнучкий стиль 

9.Бачення  

перспектив 

9. Розв’язання  проблем 9. Здібність до аналізу 

10. Сприйнятливість 10.Соціальна 

комунікабельність 

10. Розв’язання проблем 

 

Проведений  аналіз показав, що в літературі системи оцінювання 

управлінців наявні певні недоліки, а саме: 

 одноманітність оціночного  підходу; 

 описовий характер  ознак особистості; 

 відсутність наукового інструментарію для формування 

якостей управлінця на стадії підготовки студентів та в їх майбутній 

професійній діяльності;  

 необґрунтованість кількості ознак  для оцінювання 

управлінця. 
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Ми поділяємо точку зору провідних вітчизняних та закордонних 

учених, що у теорії і практиці управління переважає безсистемне 

використання, якісних методів, що не дає можливість чітко визначити 

вимоги до керівника. Для формування інноваційних механізмів 

державного управління підготовкою студентів управлінських 

спеціальностей доцільно визначити основні ознаки фахівця в галузі 

управління, з’ясувати їх суть і розробити шляхи впливу для їх 

досягнення.  Аналіз матеріалів  показує, що реалізація основних ознак 

керівника досягається у процесі підготовки майбутнього керівника. 

Основою формування цих ознак у студентів управлінських 

спеціальностей  у процесі їх навчання і виховання є  введення у програми 

підготовки дисциплін і здобуття практичних навичок з питань 

самоуправління навчанням і здоров’ям, управління часом , 

самоменеджменту фахівця, організації праці менеджера, вивченні психо -

фізіологічних особливості організму студента.  

Студенту необхідно надати  допомогу у виборі основних життєвих 

цінностей і цілей в особистому  житті, навчанні і професійній діяльності, 

які мають фундаментальний вплив на нього, як майбутнього керівника. 

Для досягнення цього доцільно запропонувати принципи їх вибору, 

встановлення пріоритетів і систему планування, з використанням 

відповідних методів. У процесі підготовки студенту треба показати, що 

він сам відповідає за своє навчання і йому необхідно вивчити свої слабкі 

й сильні сторони, знайти час для самоаналізу і постійного саморозвитку.  

Це досягається за рахунок формування  управлінського типу мислення, 

набуття  відповідних  знань і особливих  навичок для розв’язання творчих 

проблем управління.  

Для розуміння особливостей управлінської праці студенту доцільно 

ретельно опрацювати цикл управлінських дисциплін з теорії і методології 

сучасного управління, управління персоналом, психології управління, 

організації праці менеджера, самоменеджменту керівника тощо.  
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Для набуття високих професійних  навичок майбутньому 

керівникові доцільно ретельно опрацювати цикл управлінських 

дисциплін, питань педагогіки, психології, мотивації  і стимулювання 

праці персоналу, оволодіти не лише теорією,  але й практикою 

управління, постійно удосконалюватись. Це особливо знадобиться йому в 

повсякденній діяльності під час навчання   підлеглих, розвитку 

ефективних  робочих груп, веденні переговорів тощо.  

З усього вищезазначеного можна зробити  висновок: для  підготовки  

висококваліфікованого управлінця необхідно навчити студента управляти 

собою в процесі навчання і трудової діяльності у сфері управління. До 

управлінців XXI ст. усіх рівнів управління розроблені найважливіш і 

перспективні критерії успіху  і вимоги [144, с. 202], до яких належать: 

управління інформатикою; управління процесами оновлення; 

інтернаціоналізація; інтегрований маркетинг, технічна грамотність в 

цілях оцінки перспективності тієї або іншої технології; уміння 

створювати працездатні групи, що дотримуються певних принципів і 

цінностей; уміння переробляти велику кількість інформації; використання 

різних засобів комунікації; підтримка співпраці усередині корпорації. Для 

їх виконання рекомендується відмовитися від традиційних ієрархічних 

структур в управлінні і визначити чітку структуру цілей розвитку 

організації [305].  

Таким чином, ці  критерії ставлять підвищені вимоги до механізмів 

державного управління підготовкою управлінців на основі запровадження 

системного підходу і мотиваційної освіти. Саме вони, на думку провідних 

вчених, дозволять реалізувати найважливішу властивість керівників 

майбутнього - орієнтацію на досягнення успіху у діяльності. Створення 

ефективних механізмів державного управління підготовкою студентів 

управлінських спеціальностей сприяє формуванню національної 

управлінської еліти. Це різновид політичної еліти, що становить вищу 

категорію управлінських кадрів, які наділені високим соціальним 
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статусом та відповідними повноваженнями у сфері державного 

управління, що забезпечують їх реальною можливістю істотно впливати 

на інститути публічної влади, прийняття державно-управлінських рішень, 

соціально-економічні процеси та розподіл благ у суспільстві. До 

державно-управлінської еліти можна відносити  тих представників, які 

мають такі якості: 

 здатність системно управляти своєю професійною діяльністю;  

 здатність управління соціальними процесами на основі 

широкого використання інформаційних технологій;  

 наявність розвинутого системного мислення і однакове  

володіння його різними типами; 

 уміння формувати соціальні системи і моделі, зокрема 

атрибутивного типу; 

 здатність управління процесами оновлення в різних сферах 

соціального життя на інноваційній основі;  

 уміння передбачати масштабні соціальні зміни, опановувати й 

управляти ними; 

 ефективне використання різних засобів соціальної 

комунікації; 

 уміння управляти масштабними соціальними  структурами;  

 у професійній діяльності керуватись основоположними  

національними   принципами  і цінностями.  

Підготовка майбутніх фахівців у галузі державного управління з 

такою орієнтацією повинна стати основним завданням системи 

підготовки національних управлінських кадрів XXI ст. Цього найкращим 

чином можна досягти за рахунок запровадження інноваційних механізмів 

системи державного управлінням підготовкою студентів управлінських 

спеціальностей в контексті комплексного, системного і атрибутивного 

наукових підходів.  Особливе місце в системі інноваційних механізмів 
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державного управління вищою освітою, зокрема підготовкою студентів 

управлінських спеціальностей, належить  системі  акредитації, тому що в 

умовах ринкової економіки вона стає дійовим фактором мотивації і 

саморозвитку як кожного окремого ЗВО, так і системи підготовки 

фахівців з вищою освітою в цілому.  

За роки незалежності в Україні відбувається динамічний розвиток 

акредитації закладів освіти, постійно вдосконалюється її організаційно -

економічний механізм, вона має визнання не тільки на державному і 

суспільному рівнях, а й далеко за межами держави. Проте в цій важливій 

сфері є ще багато невирішених питань як теоретичного, так і прикладного 

характеру, вона дуже слабо висвітлена в спеціальній літературі.  

У нормативних  документах  суть поняття "акредитація" пов’язана з  

визначенням статусу закладу освіти, підтвердженням його здатності 

здійснювати підготовку фахівців на рівні державних вимог з певного 

напряму (спеціальності). Важливе значення має розроблення і 

обґрунтування комплексу принципів функціонування системи 

акредитації, які повинні коригуватися з принципами розвитку  системи  

вищої освіти і відбивати  цілісну структуру моніторингу освітнього 

простору. Проведений аналіз вітчизняної та зарубіжної структур вищої 

освіти дав можливість виявити  біля двох десятків загальносистемних і 

спеціальних  принципів акредитації інноваційного характеру, 

характеристика яких подана в табл. 3.3.. 

 
 
 
 
Таблиця 3.3. Характеристика загальносистемних і спеціальних 
принципів  системи акредитації 

Загальносистемні принципи Спеціальні принципи 

1 2 

Принцип системної єдності – Принцип державно-суспільної 



92 

 

узгоджений методологічний, 

інформаційний і правовий 

зв’язок системи акредитації з 

системою керування освітою 

 організації – рівноправна участь в 

акредитації ВНЗ державних і 

громадських організацій, на основі 

узгодження між ними, розподілу 

функцій, прав і обов’язків 

Принцип домінантності –

пріоритет акредитаційного 

процесу в загальній системі 

управління вищою школою 

Принцип диференціації – проведення 

акредитаційних дій і прийняття 

окремих відповідних рішень щодо 

первинних об’єктів акредитації 

Принцип стабільності – наяв- 

ність стабільної організа 

ційної структури функціо- 

нування системи акредитації 

Принцип досягнення 

взаємоузгодженості (еквівалентності) 

системи акредитації на внутрішньому і 

міждержавному рівнях 

Принцип адаптивності і 

розвитку – наявність у системі 

акредитації зворотніх зв'язків, 

які забезпечують можливість 

самоврядування і 

самовдосконалення ВНЗ  

Принцип обмеженості – здобуття ВНЗ 

статусу акредитованого на певний 

період, коли кінцеві результати його 

діяльності з високою вірогідністю 

відповідатимуть акредитаційним 

вимогам 

Принцип об'єктивності – до- 

стовірність, репрезента- 

тивність,  точність оцінок і 

адекватність рішення за 

результатами акредитаційної 

експертизи 

Принцип зацікавленості – 

взаємозв'язок позитивних результатів 

акредитації ВНЗ з підвищенням 

статусу його академічної, 

організаційно-економічної і соціально-

правової діяльності 

Принцип державно-

громадської організації 

системи акредитації  

узгоджує державну політику, 

Принцип добровільності – 

недопустимість інших мотивів, крім  

рішення  самого ВНЗ щодо проведення 

акредитаційної експертизи 
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централізоване керівництво, з 

ініціативою ЗВО, вільною 

участю юридичних і фізичних 

осіб, які мають бажання і хист 

вкласти свій внесок в 

удосконалення  системи  

вищої освіти 

Принцип гласності – інформаційна 

відкритість процедур і результатів 

акредитації 

Принцип міжнародної інтеграції –

спрямованість системи акредитації на  

інтеграцію вищої школи України в 

світову освітню систему 

 

З наведених принципів системи акредитації постають її функції: 

стратегічна, оціночна, мотиваційна, практична, нормативна, 

координаційна, контрольна, діагностична, інформаційна і синтезуюча. 

[35]. 

Серед них особливої уваги заслуговують стратегічна і діагностична 

функції акредитації. Стратегічна функція  полягає у визначенні і 

затвердженні основних напрямів  розвитку  ЗВО. До них слід віднести: 1 

– перелік напрямів і спеціальностей підготовки; 2 – ліцензований обсяг 

прийому студентів за акредитованими напрямами і спеціальностями. Ці 

два показники є основними, тому що беруться за основу під час 

визначення, обсягів фінансування, формування контингенту студентів, 

кількісного і якісного складу професорсько-викладацького складу, 

допоміжного персоналу, забезпечення навчального процесу тощо.  

Друга функція зв’язана з оцінкою  ЗВО за основними напрямами 

його діяльності: якість підготовки фахівців, їх використання у народному 

господарстві, формування складу студентів, організація і якість 

навчально-виховного процесу, науково-педагогічний персонал, 

організація і проведення наукових досліджень, стан матеріально -

технічної бази, стан соціальної інфраструктури.  

Теоретико-методологічні засади акредитації полягають у тому, що 

вона є класичною системою управління, яку можна подати  у виді трьох 
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підсистем: керуючої (суб’єкт державного управління), керованої (об’єкт 

управління)  і підсистеми взаємозв'язку. Керуючою підсистемою є органи 

акредитації, а керованою – вищі навчальні заклади (їх підрозділи), що 

подають заявку на проведення акредитаційної експертизи . У цій 

державно-управлінській системі відбувається взаємодія основних  

елементів акредитаційної структури – виконавчих органів  (громадських 

експертних рад і експертних комісій), координуючих органів (державної 

акредитаційної комісії, її органів) і Міністерства освіти і науки України, з 

одного боку, і вищих навчальних закладів та їх підрозділів, з іншого. У 

результаті такої взаємодії відповідні органи і об'єкти акредитації  беруть 

участь у прийнятті управлінських рішень, починаючи від формування і 

закінчуючи його затвердженням.  

Слід зазначити, що акредитація належить до категорії найскладніших 

управлінських систем – організаційних, тому в ній суб'єктом 

цілеспрямованого впливу  виступають органи  соціального управління.  

Згідно з чинними нормативними документами [47, 91]  акредитаційний 

процес проходить в три етапи: 

1. Ліцензування.  

2. Період діяльності ЗВО між ліцензуванням і акредитацією.  

3. Акредитація. 

Перший етап акредитації - ліцензування має за мету визначити 

спроможність вищого навчального закладу здійснювати освітню 

діяльність за державними вимогами згідно із заявленим статусом. У разі 

успішного проходження ліцензування закладу освіти надається державна 

ліцензія щодо здійснення навчально-виховної діяльності, і він заноситься 

до Державного реєстру закладів освіти України.  

Другий етап полягає в тому, що ліцензований навчальний заклад 

проводить повний цикл навчання контингенту згідно з виданою 

ліцензією. 
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Третій етап полягає у проведенні  акредитації  або підтвердження 

здатності вищого навчального закладу до проведення навчально-

виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти 

відповідно до заявленого статусу.  

Для проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців з 

вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів розроблені і 

затверджені Міністерством освіти і науки України  акредитаційні 

нормативи і вимоги. Вони складаються з шести частин, у яких подана 

певна кількість оціночних показників: 1. Загальні вимоги – три; 2. 

Кадрове забезпечення підготовки фахівців  заявленої спеціальності –  сім; 

3. Матеріально-технічна база – вісім; 4. Навчально-методичне 

забезпечення  –  вісім; 5. Інформаційне забезпечення - чотири;  6. Якісні 

характеристики підготовки фахівців - дев’ять [ 27]. 

Таким чином, систему  акредитаційної оцінки складають 39 

показників, які дають змогу достатньо повно оцінити спроможність ВНЗ 

діяти згідно з заявленим у ліцензії статусом. Під час акредитації 

перевіряється фактичний рівень діяльності навчального закладу, 

дотримання ним умов ліцензування, відповідність якості підготовки 

фахівців державним стандартам. Успішне проходження акредитації дає 

можливість навчальному закладу видавати дипломи державного зразка. З 

урахуванням цього  державне управління системою вищої освіти (зокрема 

і підготовкою студентів управлінських спеціальностей) на основі 

акредитації відбувається в контексті впровадження іноваційного підходу 

до розвитку освітньої системи.   

В умовах функціонування ринкової економіки з урахуванням 

наявних матеріальних і фінансових ресурсів оцінка діяльності ВНЗ   може 

мати в собі як елементи державної оцінки, так і суспільної експертизи 

діяльності ЗВО. Цьому відповідає система атестації та акредитації, які 

мають різні управлінські функції. Порівняльний аналіз повноти 

здійснення основних функцій управління (планування, організація, 
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мотивація, контроль) в процесі акредитації і атестації вищих  навчальних 

закладів  показав, що акредитація глибше і повніше відображає основні 

функції управління, ніж атестація .    

Для обґрунтування зміни статусу  і надання  вищому  навчальному 

закладу права на виконання діяльності на вищому рівні, він  розробляє 

пакет документів, який включає концепцію діяльності за заявленим 

статусом, плани і програми підготовки фахівців більш високої 

кваліфікації, програму формування професорсько-викладацького складу, 

програму подальшого розвитку навчально-матеріальної бази [253]. 

Аналіз  опису роботи експертних комісій з акредитації показує, що 

поряд з матеріалами самоаналізу на зміну статусу  ЗВО необхідно 

провести порівняльний аналіз з групою однопрофільних  ЗВО і 

нормативними показниками у порядку, зазначеному  в наведеній нижче 

методиці.  

Методика включає п'ять основних етапів, виконання яких дає 

можливість провести комплексний аналіз: 

  атестація навчального закладу за чинним статусом;  

  оцінення пакета документів  ЗВО  щодо зміни статусу; 

  оцінення рівня і ефективності  ЗВО у групі однопрофільних 

вищих навчальних закладів, до якої він належить;  

  оцінення рівня  ЗВО у групі вищих навчальних закладів, на 

яку він претендує за заявленим статусом; 

  відповідність показників діяльності ВНЗ критеріям, що 

визначають заявлений статус. 

У Методиці також викладено основні завдання кожного етапу, 

інформаційна база для виконання етапу і умови, за яких вищому 

навчальному закладу може бути відмовлено у зміні статусу.  

Система акредитації  ЗВО державно-управлінського профілю дає 

можливість реалізувати такі функції: оцінка діяльності  ЗВО, формування 
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напрямів і спеціальностей підготовки; встановлення ліцензійного обсягу; 

управління якістю підготовки фахівців; встановлення стандартів освіти; 

формування ринку праці. Ці функції формують інноваційні механізми 

системи державного управління підготовкою студентів державно-

управлінських спеціальностей. 

У комплексі цих механізмів центральне місце займають державні 

стандарти вищої управлінської освіти, які є обов'язковими для вищих 

навчальних закладів усіх форм власності і підпорядкування.  

Під стандартизацією у сфері управлінської освіти слід розуміти 

процес вироблення і впровадження в життя освітніх стандартів, які 

забезпечують набуття студентами управлінських спеціальностей  

професійної компетентності . Головною метою стандартизації вищої 

державно-управлінської освіти є підготовка кадрів, здатних забезпечити 

стабільність та ефективність діяльності державно-управлінських  

структур  в умовах трансформування і розвитку українського суспільства.  

 Стандартизація управлінської освіти має на меті досягнення 

оптимального ступеня упорядкування діяльності в цій сфері, на основі 

визначення загальних принципів підготовки фахівців управлінських 

спеціальностей, кардинальних змін змісту їх  освіти та контролю знань. 

Це зумовлює необхідність розроблення та запровадження комплексу 

інноваційних механізмів державного управління: нового покоління 

нормативної та навчально-методичної документації, коригування програм 

підготовки студентів на рівні спеціальності, модернізації системи 

навчання та контролю знань. Все це сприяє загальному підвищенню 

якості вищої державно-управлінської освіти. Важливий аспект стандарту 

вищої державно-управлінської освіти проявляється в тому, що це 

документ нормативного характеру, тобто обов’язковий для  виконання  

усіма  ЗВО, що готують студентів управлінських спеціальностей. 

Водночас цей стандарт дає змогу комплексно оцінити якість державно-

управлінської освіти, професійної підготовки фахівців і освітньої 
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діяльності ВНЗ незалежно від їх типів, рівнів акредитації, форм власності 

і навчання. Він містить у собі цілі підготовки фахівців (кінцевий 

продукт), опис певних вимог до побудови, змісту і структури навчального 

процесу та перелік методів і форм діяльності, знань, умінь і навичок,  

якими має оволодіти випускник внаслідок навчання. Обов’язковими  

складовими стандарту  вищої освіти є  нормативні терміни навчання і 

якісно нові засоби діагностики якості вищої освіти [125].  

 Наукові засади стандартизації розробляються центральними 

органами державної виконавчої влади - Міністерством освіти і науки, 

молоді і спорту України   і їх уповноваженими інституціями, а 

специфічність управлінської освіти, її професійне наповнення 

регулюються галузевими стандартами і стандартами  ЗВО. У їх розробці 

беруть участь навчально-методичні комісії Міністерства освіти, молоді і 

спорту України з державного управління та менеджменту та  провідні 

управлінські освітяни. Осмислення стандартизації вищої управлінської 

освіти в контексті масштабності, багатогранності і глибинності впливу на 

підготовку студентів управлінських спеціальностей дає можливість 

зробити висновок, що її доцільно розглядати як важливий інноваційний 

механізм  державного будівництва з усіма притаманними йому ознаками  

[32].  

Систему стандартів вищої освіти, відповідно до закону України “Про 

вищу освіту”, складають державний стандарт вищої освіти, галузеві 

стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти ЗВО [124]. Її зміст 

складають: перелік спеціалізацій за спеціальностями; навчальні плани; 

програми навчальних дисциплін, а також варіативні частини освітньо -

професійних програм підготовки і засобів діагностики якості вищої 

освіти. Варіативна компонента вводиться з метою задоволення вимог  

ринку праці та мобільності системи підготовки фахівців галузі.  

Враховуючи, що механізм завжди є складовою частиною системи 

державного управління, до класу інноваційних можна відносити лише ті з 
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них, що здатні відтворювати п'ять найхарактерніших ознак 

інноваційності: функціональне призначення механізмів, ознаки 

державного управління, кількість підсистем у системі управління, ступінь 

системності механізмів, інноваційний потенціал механізмів. З огляду на 

зазначене доцільно за п 'ятьма ознаками визначити, наскільки правомірно 

відносити систему державних стандартів вищої освіти і систему 

акредитації до класу інноваційних механізмів державного управління 

підготовкою студентів управлінських спеціальностей.  

Для цього спочатку слід визначити їх приналежність до класу  

інноваційних за ознаками державного управління (табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.4. Основні ознаки державного управління, за якими 

дозволяють відносять систему акредитацій і систему стандартів 

вищої освіти до класу інноваційних механізмів державного 

управління  управлінською освітою 

Ознаки  

інновацій-

ності 

механізму 

Тлумачення 

інноваційної  

ознаки 

Прояв інноваційної ознаки в системі 

стандартів і  системі акредитації 

державно-управлінської освіти 

1 2 3 

1. Масш- 

табність  

Повинні охоплюва- 

ти не тільки усе 

поле управлінської 

діяльності 

суб’єкта, а й 

поширюватись на 

всю сукупність 

об'єктів держав 

ного управління  

Система акредитації і система 

стандартів  поширюються на всі типи  

ВНЗ управлінської освіти, незалежно 

від їх форм власності і 

підпорядкування, тобто вони 

охоплюють усю сукупність об'єктів 

державного управління, а також їх 

склад і структура дає можливість усе 

поле державно-управлінської 

діяльності  суб'єкта управління 

2. Універ- 

сальність  

Виражається через 

безпосередній, 

повсякденний, 

постійний вплив 

суб’єкта (оргнів 

Застосування стандартів вищої освіти і 

системи акредитації ВНЗ управлінської 

освіти дозволяє проводити на 

державному рівні постійний вплив 

відповідних державно-громадських 
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виконавчої влади) 

на суспільні 

відносини, охоплю 

ючи усі сфери і 

рівні системи 

державного 

управління 

органів управління вищою освітою 

(суб’єкта управління) на  оптимізацію 

діяльності об 'єктів управління – ВНЗ 

управлінської освіти. Тому ці дві 

системи  охоплюють усі сфери і рівні 

управлінської освіти і 

характеризуються універсальністю 

3. 

Організу- 

ючий 

характер  

Виражається через 

його управлінсь 

кий вплив, що 

виникає в процесі 

виконавчо-

розпорядчої 

діяльності суб’єкта 

і спрямо- ваний на 

організацію 

спільної праці 

соціальних 

колекти- вів 

організацій з 

метою забезпе 

чення життєді- 

яльності держави 

Запровадження системи стандартів 

вищої освіти і системи акредитації  дає 

змогу на державному рівні проводити 

управлінський вплив на державно-

управлінську освіту, що виникає в 

процесі виконавчо-розпорядчої 

діяльності відповідних державно-

громадських органів управління цією 

сферою (суб’єкта) і спрямовані на 

організацію спільної діяльності 

науково-педагогічних колективів ВНЗ 

управлінської освіти, (об’єкта) з метою 

виконання поставлених  завдань  

4. Підза- 

конність  

 

Означає, що у разі 

здійснення 

суб’єктом  вико- 

навчо-розпо рядчої 

діяльності основни 

ми засобами 

впливу на об’єкти 

виступають правові 

норми, які 

створюють  право 

ву базу для 

державного 

управління і 

визначають межі 

його виконавчого 

спрямування, 

головні засоби 

досягнення цілей 

Запровадження системи стандартів 

вищої освіти і системи акредитації дає 

можливість відповідним державно-

громадським органам управління 

управлінською освітою (суб’єктам 

управління) використовувати засоби  

впливу на ВНЗ (об’єкти управління) у 

формі правових норм,  які створюють 

нормативно-правову базу для 

здійснення державного управління 

управлінською освітою, визначають 

межі його виконавчого спрямування і 

головні засоби досягнення цілей 

 

5. Вико- 

навчо-роз- 

порядчий 

Дає змогу 

реалізову вати дві 

взаємозв'язані 

Система стандартів вищої освіти  і 

система акредитації реалізують дві 

взаємозв'язані функції – виконавчу і 
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характер  функції – виконав 

чу і роз- порядчу. 

Виконавча – реа- 

лізується суб’єк- 

том державного 

управління через 

виконання законо 

давчих актів. 

Розпорядча – дає 

можливість діяти 

від імені держави і 

має  наскрізний 

характер 

розпорядчу. Виконавча – реалізується 

відповідними державно-громадськими 

органами управління управлінською 

освітою (суб’єкти), через виконання 

законодавчих актів. Розпорядча – 

полягає в тому, що запровадження 

стандартів проводиться від імені 

держави і  має  наскрізний характер, 

тому що передбачає спочатку видання 

загальнообов'язкових нормативно-

правових актів, організацію їх 

виконання і закінчується здійсненням 

контролю за їх виконанням 

6. 

Ієрархіч- 

ність 

(рівень 

впливу)  

Полягає в тому, що  

суб'єкт і об'єкт 

системи держав 

ного управління 

характери зуються 

ієрархічністю і 

побудовані на 

засадах чіткої 

підпо рядкованості 

та субординації 

ниж честоящих 

органів 

вищестоящим. 

Тому інноваційні 

механіз- ми 

повинні не тільки 

охоплювати усі 

рівні суб’єкта 

управління, а й 

досягати най-

глибших ієрархіч 

них рівнів усієї 

сукуп-ності її 

об'єктів 

Важливо те, що система стандартів 

вищої освіти і система акредитації 

складаються з трьох підсистем. Це 

свідчить про те, що вони мають 

однакову кількість підсистем і  

побудовані на засадах чіткої  

підпорядкованості та субординації 

нижчестоящих органів вищестоящим. 

Вони охоплюють усе поле державно-

управлінської діяльності суб'єкта. 

Наявність у складі стандартів вищої 

освіти і в системі акредитації 

відповідних підсистем, які впливають 

на діяльність ректорату, деканату і 

кафедр, свідчить про те, що вони здатні 

досягати найглибших рівнів усієї 

сукупності її об’єктів і 

характеризуються ієрархічністю 

 

Як видно з табл. 3.5 система стандартизації вищої освіти і система 

акредитації відповідають шести показникам, які визначають ознаку 

державного управління. Тому ці дві системи за ознакою державного 

управління можна вважати  інноваційними механізмами.  
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Другою ознакою інноваційності механізмів державного управління 

є кількість підсистем у системі управління. Слід враховувати, що ці дві 

державно-управлінські системи складаються з трьох підсистем, які 

внаслідок своєї сутнісної природи і  оптимальної кількості елементів 

можна віднести до класу інноваційних механізмів державного управління 

.  

Третьою ознакою інноваційності є визначення того, наскільки 

система стандартизації вищої освіти і система акредитації є 

розгалуженою системою механізмів державного впливу. Для визначення 

цієї ознаки доцільно враховувати, що відповідно до свого призначення і 

покладених на них функцій ці дві системи проявляють ознаки 

управлінського, правового, організаційного соціально-економічного і 

мотиваційного впливів на систему державно-управлінської освіти. Тому 

за ознакою розгалуженості ці дві системи можна віднести до класу 

інноваційних механізмів державного впливу.  

Четвертою ознакою інноваційності є визначення того, наскільки 

високий ступінь системності системи стандартизації вищої освіти і 

системи акредитації. Для визначення цієї ознаки доцільно враховувати, 

що в основу формування цих двох систем покладені троїсті інноваційні 

механізми .Тому за ознакою системності їх  можна віднести до класу 

інноваційних механізмів державного управління ..  

П’ятою ознакою інноваційності є визначення того, наскільки високий 

інноваційний потенціал системи стандартизації вищої освіти і системи 

акредитації. Для визначення цієї ознаки доцільно враховувати, що ці дві 

системи можна відносити  до класу радикальних, бо мають суттєвий  

вплив на  розвиток управлінської освіти. Тому за ознакою інноваційного 

потенціалу їх можна віднести до класу інноваційних механізмів 

державного управління. 

Таким чином, система стандартів вищої освіти і система акредитації 

повністю відповідають п’яти ознакам інноваційності. Це дає підстави 
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вважати важливими складовими інноваційних механізмів державного 

впливу на розвиток системи підготовки студентів управлінських 

спеціальностей.  

Комплексне покращення якості вітчизняної державно-управлінської 

освіти провідні українські науковці в галузі підготовки управлінського 

персоналу пов'язують з підняттям її стандартів до європейського рівня 

через запровадження  відповідної міжнародної  системи акредитації. Ми 

поділяємо точку зору професора В. І. Токарєвої щодо запровадження 

основних  принципів, функцій та завдань системи акредитації [111]:   

 необхідно створити національну систему акредитації, яка буде 

сприяти покращенню якості освіти за рахунок запровадження конкуренції 

між закладами освіти. Оцінення освітньої діяльності ВНЗ необхідно 

проводити з використанням сучасних, динамічних стандартів. 

Організацію оцінення і системи акредитації закладів освіти необхідно 

спрямувати таким чином, щоб допомагати їм у досягненні прогресу;  

 система акредитації повинна всебічно аналізувати діяльність 

закладу освіти і базуватися як на якісних, так і кількісних  показниках. 

Останні необхідно використовувати для підтвердження якісних 

характеристик. У процесі акредитації необхідно розглядати не тільки 

фактичні показники: зміст навчальних програм, кваліфікаційний рівень 

викладачів Таким чином, до складу критеріїв входять показники, які 

визначають науковий потенціал навчального закладу, зокрема здатність 

наукових та науково-педагогічних кадрів до проведення 

фундаментальних наукових досліджень і прикладних розробок з 

орієнтацією на пріоритетні для держави напрями науки і техніки, високі 

технології та інноваційний розвиток економіки. При цьому університет 

повинен забезпечити функціонування відповідних інфраструктур та 

матеріально-технічної бази фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень у тому числі, використання результатів досліджень у навчанні 
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студентів. При цьому  ЗВО матиме змогу поступово зменшувати 

педагогічне навантаження для викладачів, що безпосередньо ефективно 

виконують наукові дослідження і результативно ведуть підготовку 

наукових кадрів. Обов’язковою також є наявність системи підготовки 

наукових кадрів через магістратуру, аспірантуру та докторантуру, 

успішну діяльність яких мають забезпечувати високопрофесійні науковці 

та викладачі; 

 система акредитації повинна бути відкритою і прозорою, 

тобто забезпечувати студентів та працедавців інформацією про якість 

освітніх послуг: яким чином навчальні заклади досягли певних 

результатів, заслужили відповідну репутацію; чому за критеріями якості 

вони відповідають національним або іншим стандартам освіти;  

 стандарти та оцінення освітньої діяльності  ЗВО повинні бути 

побудовані таким чином, щоб реагувати на потреби ринку праці та його 

учасників. Цього досягають через постійне залучення до процесу 

вироблення та вдосконалення стандартів представників бізнесу та 

громадських організацій на рівні дорадників, аудиторів тощо;  

 важливою умовою виходу вітчизняних ВНЗ на міжнародний 

ринок освітніх послуг є популяризація інформації про існуючі 

європейські стандарти освіти. Це буде спонукати їх до досягнення нового, 

вищого рівня у наданні послуг, сприятиме підготовленості до співпраці з 

іноземними партнерами; 

 для кращого розуміння стратегії розвитку закладу освіти, 

підтвердження ефективності його діяльності, важливо поступово 

впроваджувати елементи міжнародної процедури акредитації, яка 

базується на його самооціненні. Це дає змогу оцінити сильні та слабкі 

сторони закладу освіти, визначити основні перешкоди і можливості 

встановити взаємозв’язок між власними амбіціями і наявними ресурсами 

[ 98]. 
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Таким чином, на сучасному етапі реформування освіти в Україні 

обумовлює модернізацію всієї освітньої системи, шляхом впровадження 

освітніх інновацій, передового досвіду теорії і практики, нових 

концептуальних підходів щодо стратегічних інноваційних напрямів 

розвитку освітніх процесів, одним з яких є  комплексне покращення 

якості вітчизняної державно-управлінської освіти  в галузі підготовки 

управлінського персоналу.Входження у “європейський освітній простір” 

державноуправлінської освіти,  це вступ у середовище, територію, в 

межах якої діють єдині, узгоджені правила інноваційної діяльності, 

цілісної системи, результатом функціонування якої є новітні ідеї та 

оригінальні технології.  Тобто університети повинні мати право 

формувати свою стратегію, вибирати свої пріоритети в навчанні й 

провадженні наукових досліджень, витрачати свої ресурси, профілювати 

свої програми й встановлювати свої критерії для прийому професорів і 

студентів. Європейські вищі навчальні заклади готові до  конкуренції і 

вдома, й у світі, але для цього вони мають необхідні організаційні 

повноваження і достатнє фінансування, відсутність яких в Україні 

гальмує можливості вітчизняних  ЗВО для співпраці й змагання з 

європейськими. Плани зі створення Зони європейської вищої освіти в 

Україні залишаться невиконаними або спричинять нерівноправність 

конкуренції, якщо державою й надалі буде здійснюватися жорстке 

регулювання, детальний адміністративний і фінансовий контроль 

стосовно вищої освіти. Отже, стає необхідним перегляд організаційно-

фінансової складової механізмів державного управління  ЗВО. 

Як свідчить практика багатьох європейських країн, однією з умов 

підвищення якості вищої освіти є посилення відповідальності вищих 

навчальних закладів за результати діяльності шляхом розширення 

демократичних засад їх функціонування та поглиблення університетської 

автономії [ 12, с. 57]. Водночас очевидним є і те, що ширша автономія 

вищих навчальних закладів неминуче призведе до більшої залежності їх 



106 

 

від громадського контролю, а отже й громадської підтримки. Подальший 

розвиток та впровадження європейських норм і стандартів в освіті, науці і 

техніці спонукає до перегляду діючого нормативно-правового 

забезпечення механізмів державного управління освітніми закладами.  

Взагалі державне управління – це цілеспрямований організаційний та 

регулюючий вплив держави на стан і розвиток суспільних процесів з 

метою досягнення цілей та реалізації функцій держави.  

Основними суб’єктами впливу на реалізацію принципу розширеної 

автономії та самоврядування університетів в Україні згідно з 

законодавством є: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет 

Міністрів України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 

України, органи державної влади, що мають у підпорядкуванні галузеві 

ВНЗ, недержавні засновники закладів вищої освіти, їх керівники, 

об’єднання ВНЗ та організації студентського самоврядування, державні 

та недержавні академії наук .Автономія університетів в Україні та їхні 

академічні свободи регламентуються Законом України «Про вищу 

освіту», який визначає рамки автономії і самоврядування університетів у 

різних напрямах їхньої діяльності. З урахуванням результатів широкого 

громадського обговорення міністерством запропоновано нова, досить 

демократична редакція проекту Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про вищу освіту» [238]. Аналізуючи останній проект 

закону, треба зазначити головні його зміни, а зокрема:  

 визначен поняття зовнішнього незалежного оцінювання знань та 

автономії вищого навчального закладу; 

 унормовано, що права державного вищого навчального закладу, 

передбачені цим законом, що визначають його автономію, не можуть 

бути обмежені іншими законами; 

 приведені до чинного законодавства права на здобуття вищої освіти 

іноземців, осіб без громадянства та осіб, якім надано статус біженців;  
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  суттєво змінена структура вищої освіти; 

 вилучено освітні рівні вищої освіти (неповна вища освіта; базова 

вища освіта; повна вища освіта); 

  внесено зміни до структури освітньо-кваліфікаційних рівнів 

вищої освіти (молодший спеціаліст, бакалавр, магістр);  

 вилучено освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста;  

 до структури вищої освіти включено освітньо-науковий рівень 

доктора філософії; 

 регламентовано здобуття вищої освіти на основі раніше здобутої 

вищої освіти, та зі структури післядипломної освіти вилучено 

перепідготовку. 

Цілком нового змісту набув розділ ІІІ закону, в ньому визначено 

змісто освіти, стандарти освіти та їх складові. Так, змінено систему 

стандартів вищої освіти, яка складалася з державного стандарту, 

галузевих стандартів та стандартів вищої освіти вищих навчальних 

закладів. Нині стандарт вищої освіти містить державну компоненту та 

компоненту вищого навчального закладу. Державна компонента містить: 

 освітньо-кваліфікаційну (освітньо-наукову) характеристику; 

 освітньо-професійну (освітньо-наукову) програму в частині 

переліку нормативних навчальних дисциплін, обсягу часу, відведеного на 

їх вивчення, форми підсумкового контролю, програм нормативних 

навчальних дисциплін та терміну навчання;  

 засоби діагностики якості вищої освіти в частині нормативних 

навчальних дисциплін [24]. 

Таким чином,  реформування вищої освіти повинно й надалі 

зпиратися на залучення в навчальний процес іноваційних механізмів 

вдосконалання підготовки фахівців. Оновлення і підвищення 

ефективності освіти впливає на трансформацію суспільства у багатьох 

напрямах. З одного боку, система освіти сприяє стійкості суспільства, 
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забезпеченню умов для його сталого розвитку, зміцненню і 

відтворюванню структур, що вже склалися і є прогресивними, а з іншого, 

у ній закладено значний потенціал для реформування суспільства, 

досягнення відповідного економічного і соціального розвитку. 

Формування комплексу інноваційних механізмів державного управління 

підготовкою студентів управлінських спеціальностей стає все  

актуальнішим завданням, тому що вони сприяють розвитку пріоритетних 

напрямів державно-управлінської науки та освіти, приведення їх у 

відповідність до сучасних  світових досягнень. Подальше удосконалення  

системи  стандартів вищої освіти  і системи акредитації, з урахуванням 

передового вітчизняного і закордонного досвіду є важливими факторами 

активізації інноваційних механізмів державного впливу на систему 

підготовки студентів управлінських спеціальностей. 

 

 

 

3.2. Механізмів інтегрування національної системи освіти  

  

 
 

 

 Реформування та розвиток системи освіти в Україні, інтеграція її у 

європейський освітній простір потребують вирішення проблеми 

професійної підготовки сучасного управлінця, як компетентного фахівця, 

здатного успішно вирішувати проблеми сучасності в процесі  своєї 

діяльності, озброєного теоретичними знаннями, практичними уміннями і 

навичками, практичним досвідом володіння інноваційними технологіями 

керівництва та навчання для удосконалення навчально-виховного процесу   

покоління.  

Соціально-економічні перетворення постіндустріального 

інформаційного періоду розвитку суспільства обумовлюють інноваційну 
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спрямованість оновлення системи освіти, впровадження інноваційних 

освітніх технологій у навчально-виховний процес  вищих навчальних 

закладів (ВНЗ), що потребує підготовки якісно нового фахівця   

адаптованого до інноваційної  діяльності, готового до постійного 

удосконалення своєї діяльності, самовдосконалення, підвищення   

майстерності, творчого пошуку нових форм і методів організації  праці 

[33].  

Інноваційні перетворення в системі освіти є одним з пріоритетних 

завдань, визначених Національною доктриною розвитку освіти, Законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту»,   «Про інноваційну 

діяльність», проектом Концепції державної інноваційної політики, 

проектом Положення «Про порядок здійснення інноваційної діяльності у 

системі освіти» та іншими нормативно-правовими документами. 

Державна політика інтеграції системи вищої освіти України в Болонський 

процес ставить підвищені вимоги до якості оцінення знань, умінь і 

навичок студентів державно-управлінських спеціальностей (державних 

службовців, керівників  державних установ усіх рівнів тощо) бо саме 

набуті ними загальні і  професійні якості значною мірою будуть впливати 

на ефективність функціонування і перспективи розвитку державних 

органів влади  в основних  сферах управління. Не змігши створити свою 

високоефективну національну конкурентоспроможну систему освіти, ми 

повинні інтегруватися до Болонського процесу, щоб не бути знищеними 

міжнародною конкуренцією в цій сфері а також для цілей, котрі 

зазначимо нижче [28].  

У основі Болонського процесу як стратегії розвитку лежить 

переконання, з яким погоджуються більшість європейських країн і 

академічних організацій, що в епоху глобалізації необхідно прагнути до 

максимальної сумісності систем вищої освіти. Досить зазначити, що з 

питання приєднання  до Болонської декларації Міністерство освіти і 

науки, молоді і спорту України звернулось до міністрів освіти країн 
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Європи. Від їх абсолютної більшості отримані запевнення в підтримці, 

проведені переговори з чільними представниками Європейського Союзу, 

Ради Європи, де вітчизняні цілі знайшли повну  підтримку. Для 

вітчизняних ВНЗ, насамперед – університетів, участь у Болонському 

процесі визначається як фактом приєднання до “Великої Хартії 

університетів” ("Magna Charta Universitatum", 18 September 1988, p.59),  

так і реалізацією її основних принципів, а саме:  

1. Університет є автономним інститутом у середині суспільства із 

різною організацією, що створює вивчає, оцінює і передає культуру за 

допомогою досліджень і навчання. Для задоволення потреб суспільства 

його дослідницька і викладацька діяльність повинна бути морально й 

інтелектуально незалежною від будь-якої політичної та економічної 

влади.  

2. Викладання і дослідницька діяльність в університетах повинні 

бути нероздільними для того, щоб навчання в них відповідало потребам і 

запитам суспільства, що змінюється, а також досягненням у науковому 

знанні.  

3. Свобода в дослідницькій і викладацькій діяльності є основним 

принципом університетського життя. Органи державного управління і 

університети, кожний у рамках своєї компетентності, повинні 

гарантувати дотримання цієї фундаментальної вимоги. Відкидаючи 

нетерпимість і будучи завжди відкритим для діалогу, університет є 

ідеальним місцем зустрічі викладачів, що здатні передавати свої знання і 

володіють необхідними засобами для їхнього удосконалювання за 

допомогою досліджень та інновацій, і студентів, що мають право, 

здатність і бажання збагатити свій розум цими знаннями.  

4. Університет є хоронителем традицій європейського гуманізму. У 

здійсненні свого покликання він постійно прагне до досягнення 

універсального знання, перетинає географічні і політичні кордони і 



111 

 

затверджує нагальну потребу взаємного пізнання і взаємодії різних 

культур [ 43, с.80]. 

Основною перешкодою процесу модернізації вітчизняної вищої 

школи у контексті Болонського процесу є обмежена автономність 

вітчизняних ВНЗ, що полягає у надмірному державному адмініструванні 

напрямів їх діяльності, насамперед з боку Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України.  Хоча, безумовно,  вирішальну роль буде 

відігравати  робота по модернізації вищої освіти як у 

загальнонаціональному масштабі, так і в кожному університеті та 

інституті. 

Залучення держави до Болонського процесу може мати метою дві 

основні тези, в основі яких мала б лежати ідея реалізації національного 

інтересу. Національний інтерес держави передбачає вирішення проблем в 

конкретній сфері а також підняття її на якісно новий рівень розвитку за 

рахунок діяльності на міжнародній арені. Таким чином існують два 

можливі варіанти для реалізації національного інтересу держави в 

контексті приєднання до Болонського процесу.  

Перша, це приєднання до Болонського процесу держави становить 

перед собою мету вирішення національних освітянських проблем, 

покращення якості освіти за допомогою можливостей, котрі надає 

Болонський процес (тобто реалізацію національного інтересу у сфері 

освіти) за умови збереження фундаментальних особливостей 

національної освіти та найбільш загальних принципів діяльності власної 

системи освіти без подальшої інтеграції до ЄС. Так вважають російські 

вчені[2] та як приклад тут можна навести Росію,  яка була прийнята у 

члени Болонського процесу на вересневій берлінській конференції у 2003 

р.  

Друга,  це приєднання до Болонського процесу є проміжний крок 

держави перед інтеграцією до Євросоюзу, що має кінцеву мету реалізації 

національного інтересу, проте не лише в освіті, як в попередній тезі, а в 
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значному спектрі сфер суспільного життя.  

Таким чином,  Болонський процес став оригінальним методом, за 

допомогою якого лідери проекту «Єдина Європа» істотно прискорюють 

уніфікацію Європейського співтовариства й вирішують як його зовнішні, 

геополітичні й геокультурні, так і внутрішні проблеми: кадрові, соціальні, 

молодіжні й освітні. Дана ініціатива є відповіддю Європи на 

американське-наявне  і – прийдешнє азіатське глобальне домінування. 

Суть відповіді в тім, щоб максимально замкнути власну освітню систему. 

Мінімальне завдання – знизити від’їзд вчених  з ЄС у США й ряд 

азіатських країн, «підтягнувши» при цьому якість освіти й зробивши її 

небагато більш ощадливою. У такий спосіб у рамках Болонського 

процесу відбувається кардинальний перегляд змісту й призначення вищої 

освіти. Ряд принципів і ідей якої є надзвичайно цікавими й корисними 

для розвитку української  вищої освіти . Як показує зроблений аналіз, за 

умов ратифікації Болонського договору буде можливим збереження 

фундаментальності національної системи освіти та її успішне 

функціонування. Справа в тому, що йде процес формування 

європейського освітнього простору з єдиною поки що найбільш 

загальною та структуризованою системою освіти, яка з часом поглине 

зітре національні особливості освіти країн-членів. В Болонській 

декларації уже розроблені єдині освітні стандарти: термін навчання, єдині 

критерії оцінки сукупності знань – ECTS, незалежні від держав комісії по 

акредитації навчальних закладів.[43, с.67] Також  розпочато роботу по  

сформованню єдиних навчальних профілів та способів їх викладання, що 

потребує єдиний європейський ринок  для зняття комунікаційних 

бар'єрів. Дані стандарти поступово зближуватимуть національні системи 

освіти і врешті-решт зітруть їх особливості через прагнення останніх до 

постійного підвищення конкурентоспроможності через наближення до 

стандартів. А конкурентоспроможність сприятиме більшій популярності 

вузу для студентів-іноземців – а значить приплив капіталу до нього. 
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Самоізоляція вузу в таких умовах та акцентування уваги ним на 

національних стандартах призведе до його непрозорості в світлі 

європейських стандартів, непопулярності для іноземних студентів, 

викладачів. 

Таким чином "вижити» та ефективно функціонувати в таких умовах 

зможуть вузи, які перед приєднанням до Болонської системи мали 

значний кадровий та матеріально-технічний потенціал та відразу 

сприйняли розроблені стандарти. В результаті, внаслідок міграційних 

процесів навколо них і надалі будуть концентруватися наукові кадри та 

матеріальні ресурси, а менш конкурентоспроможні освітні заклади 

відійдуть на периферію і будуть в скрутному становищі.  

В такому контексті неважко проаналізувати аспекти  включення  

єдиний європейський освітній простір.  

В першу чергу на передові місця вийдуть вузи, які мають значний 

ресурсний та викладацький потенціал і зможуть досить швидко 

підлаштуватися під вимоги декларації та єдиного європейського ринку. 

Таких вузів буде невелика кількість, зважаючи на сучасний економічний 

стан держави, в переважній більшості національні університети, як 

найпопулярніші заклади найвищого рівня акредитації та з найбільшим 

ресурсним потенціалом.  Інші ж вузи в державі, менш 

конкурентоспроможні, зможуть надавати освіту решті 

середньостатистичних випускників школи. Дипломи таких студентів 

будуть користуватися невеликим попитом на європейському ринку праці, 

через жорсткіші вимоги,  але повинні відповідати  запитам   вітчизняної 

економіки.   

 В результаті Болонського процесу освіта врешті-решт 

перетворюватиметься в світовий ринок, основним регулюючим важелем 

котрого буде принцип конкуренції. Якщо ж освіта перетвориться в 

ринкову цінність, то в освіті наперед вийдуть по важливості ті освітні 

функції, на які є запит ринку .  
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В умовах входження системи вищої освіти України до Болонського 

процесу значне місце відводиться адаптації традиційної системи оцінення 

знань студентів до загальноєвропейської системи контролю. Для 

розв’язання цієї проблеми  Міністерством освіти і науки, молоді і спорту  

України  у 2003 – 2005 рр. було проведено широкомасштабний 

експеримент щодо впровадження кредитно-модульної системи в 

національний простір вищої школи, в якому брали участь 50 провідних 

ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації різних напрямів підготовки. Також  

проведений  цикл  науково-практичних конференцій і видана низка 

наукових і  навчально-методичних праць з цієї проблеми [48, 61, 62, 149, 

с. 59–61].    

Запровадження кредитної системи, подібної до ECTS, є одним з 

ключових питань Болонського процесу. Кредитна система, як система 

виміру навчального навантаження, та кредитно-модульна система 

організації навчального процесу – зовсім не синоніми. Якщо кредитно-

модульна система організації навчального процесу потребує докорінної 

перебудови організаційних засад навчання, то кредитна система 

оцінювання трудомісткості навчання може існувати і в межах традиційної 

лекційно-семінарської системи організації навчального процесу. За Л.Л. 

Товажнянським, перебудова організаційних засад навчального процесу 

має здійснюватися дуже обережно, поступово, особливо у технічній 

освіті. 

Система кредитів - це систематичний спосіб опису освітньої 

програми за допомогою присвоєння кредитів кожному її компоненту. 

Визначення кредитів в системі вищої освіти може базуватися на різних 

параметрах, типу навантаження студента, результатів навчання і обсягу 

аудиторного навантаження. 

Європейська система переведення і накопичення кредитів (ECTS) - 

система, яка розроблена в інтересах студентів і базується на визначенні 

навантаження студентів, необхідного для досягнення цілей програми. 
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Необхідно здійснювати уточнення цих цілей, а саме результатів навчання 

і набутих умінь. 

ECTS було розроблено у 1989 році в рамках програми Erasmus, що в 

даний час є частиною програми Socrates. ECTS – єдина успішно 

протестована система кредитів, використовувана по всій Європі. 

Спочатку ECTS призначалася тільки для переведення кредитів. Система 

сприяла заліку освіти, що була здобута за кордоном, і, таким чином, 

підвищувала якість і кількість мобільних студентів в Європі. Останнім 

часом ECTS перетворюється на систему накопичення, яку запроваджують 

по всій Європі на інституційному, регіональному і національному рівнях. 

Це одна з ключових цілей Болонської декларації 1999 року.  

ECTS спрощує розуміння і порівняння навчальних програм для всіх 

студентів (вітчизняних і іноземних). ECTS стимулює мобільність і 

академічне визнання. Вона допомагає університетам організовувати і 

переглядати їх навчальні програми. ECTS може бути використана для 

різних програм і форм навчання. Ця система робить здобуття вищої  

освіти в Європі привабливішим для студентів з інших континентів.  

Головні особливості ECTS: 

• ECTS базується на угоді про те, що 60 кредитів складають 

навантаження студента очної форми навчання впродовж академічного 

року. В більшості випадків навантаження студента очної форми навчання 

в Європі дорівнює 36/40 тижням в рік, і в цих випадках один кредит 

дорівнює 24-30 робочим годинам. Навантаження означає приблизний час, 

який потрібно середньому студенту для досягнення необхідних 

результатів навчання. 

• Кредит це також спосіб перевести в кількісне відношення 

результати навчання. Останні є комплексом умінь, що означають, що 

повинен знати, розуміти і бути здатним зробити студент після завершення 

навчання, незалежно від його тривалості. ECTS кредити можуть бути 
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отримані тільки після завершення необхідної роботи і відповідного 

оцінювання досягнутих результатів навчання. 

• Розподіл ECTS кредитів ґрунтується на офіційній тривалості 

циклу програми навчання. Загальне навантаження, необхідне для 

здобуття ступеня бакалавра, яке вимагає 3-4 роки навчання, дорівнює 

180-240 кредитам. 

• Навантаження студентів в ECTS включає час, що проводиться 

за слуханням лекцій, семінарів, самостійного навчання, підготовки і 

складання іспитів і т.д. 

• Кредити розподіляються по всіх освітніх компонентах 

програми навчання (модулі, дисципліни, стажування, дипломна робота 

тощо) і відображають кількість роботи, необхідної для виконання 

кожного компоненту у зв'язку із загальною кількістю необхідної роботи 

для завершення повного року навчання в даній програмі. 

• Успішність студента характеризують локальними   

національними оцінками. Бажаними, особливо для випадку переведення 

кредитів, є додаткові ECTS оцінки. Оцінна шкала ECTS ранжирує 

студентів на статистичній основі.  

За підсумками експерименту і науково-практичних конференцій 

встановлено, що запровадження європейської  кредитно-модульної 

системи контролю знань має низку переваг перед традиційною системою 

контролю [49].  Водночас провідні вітчизняні вчені в галузі управління і 

педагогіки відзначають, що в її основу покладена кредитно-модульна 

(дворівнева) система оцінення знань і професійних умінь студентів, яка 

не повністю відповідає концептуальним засадам модернізації 

національної системи вищої освіти і методологічним підходам до 

організації навчального процесу, його методичного  забезпечення [235, 

с.8, 322].  

 Аналіз науково-методичних праць з питань видів контролю  у 

системі вищої освіти [322, 328 ] показав, що його розподіляють на такі 
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три види: поточний, періодичний і підсумковий. Слід зазначити, що в  

чинних нормативних документах не передбачено проведення проміжного 

контролю в системі вищої освіти. У 70–80 роках ХХ сторіччя такий 

контроль передбачався через проведення  колоквіумів або ректорських 

контрольних робіт. Він проводився після закінчення декількох тем за 

допомогою письмових контрольних робіт, домашніх завдань і 

контрольних вправ.  

Зараз з традиційної системи вилучили підсистему проміжного 

контролю знань студентів –  колоквіум. Це  призвело до того, що 

традиційна  система трансформувалась  у зовсім іншу –  двохелементну 

систему контролю, якій властиві принципові недоліки теоретико -

методологічного характеру, внаслідок  недосконалої  структури її 

побудови. 

Однак проведений аналіз  впровадження кредитно-модульної 

системи знань показав, що комплексна рейтингова оцінка знань студента 

за заліковий кредит визначається як середнє арифметичне результату 

тестування і результату поточного контролю за практичні заняття та 

самостійну роботу 

 Рейтингова оцінка знань студента з дисципліни за семестр 

визначається як середнє арифметичне комплексних рейтингових оцінок за 

кожний кредит. 

Після успішної здачі студентом  усіх залікових кредитів, 

передбачених навчальним планом, завершується вивчення навчальної 

дисципліни. Проведений аналіз свідчить що, заліковий кредит  можна 

віднести до підсистеми  проміжного  контролю.  

 Запровадження кредитно-модульної системи дає можливість 

вирішити такі завдання: [44, с. 49]. 

  підвищувати мотивацію студентів до систематичної активної 

роботи упродовж навчального року, переорієнтацію їхніх цілей з 

отримання позитивної оцінки на формування стійких знань, умінь та 
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навичок; 

  систематизація та активне знань засвоєння упродовж 

навчального року; 

  відкритість контролю: ознайомлення студентів на початку 

вивчення дисципліни з контрольними завданнями та всіма формами 

контрольних заходів і критеріями їх оцінювання;  

  подолання елементів суб'єктивізму при оцінюванні знань, що 

забезпечується складанням контрольних завдань та іспитів у письмовій 

формі, із застосуванням досить широкої шкали оцінювання: від  10-ти до 

100 балів; 

  забезпечення належних умов вивчення програмного матеріалу і 

підготовки до контрольних заходів, що досягаються чітким їх 

розмежуванням за змістом і в часі; 

  розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей 

студентів, розвитку їхнього творчого мислення та підвищення 

ефективності роботи викладацького складу.  

Водночас, кредитно-модульна система контролю має і низку 

принципових недоліків теоретико-методологічного характеру, які поки  

не знаходяться в полі зору науково-педагогічної  спільноти і суб 'єктів 

державного управління вищою школою.  

По-перше, кредитно-модульна система  спроможна провести 

контроль знань студента лише основних частин дисципліни (змістовних 

модулів), без урахування оцінки  її загального змісту або взаємозв'язків 

між частинами. 

 По-друге, введення у залікові кредити деяких різнохарактерних 

питань, переважно практичного спрямування, не дає можливості  

комплексно подати найважливіші теоретичні аспекти дисципліни, що не 

відповідає нахилам українських студентів до узагальнюючого, 

філософського, системного типу мислення.  
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По-третє, проведення залікових кредитів  у письмовій формі не 

сприяє  розвитку у студентів комунікативних здібностей, які є 

невід’ємною умовою професійної  діяльності фахівців у галузі 

державного управління. 

Таким чином, незалежно від змісту, характеру або  обсягу 

дисципліни,  кредитно-модульну систему контролю не можна віднести до 

числа інноваційних через принципові недоліки методологічного 

характеру. 

Отже, вітчизняна система контролю знань студентів управлінських 

спеціальностей порівняно з Європейською, яка покладена в основу 

Болонського процесу, поряд зі спільними рисами має деякі  відмінності у 

деяких із важливих позицій: складу і призначенню  основних елементів 

оціночної системи, порядку і періоду проведення контролю, характеру 

відповідей, шкалі оцінки знань, кількості і співвідношенню запитань 

теоретичного і практичного спрямування, рівнях їх складності тощо. 

Таким чином, незалежно від змісту, характеру або обсягу дисципліни, як 

традиційну систему контролю, так і кредитно-модульну не можна 

віднести до числа інноваційних через принципові недоліки 

методологічного характеру[117].   

 Традиційна і кредитно-модульна системи контролю знань мають 

спільні недоліки методологічного характеру, пов’язані з їх 

недооформленістю, відсутністю цілісності і завершеності систем.  Такий 

стан справ зумовлює об’єктивну необхідність створення під патронажем 

органів державної влади управління вищою освітою, більш досконалої 

концептуальної моделі контролю , яка б відповідала  вимогам  

Болонського процесу і враховувала позитивний досвід національної 

системи оцінювання знань. Це буде сприяти формуванню інноваційного 

механізму державного впливу на інтегрування національної системи 

контролю знань студентів, зокрема управлінського спрямування  в 

Болонський процес. 
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 Але при детальній розробці програми впровадження Болонського 

процесу виникали і суттєві питання щодо якісної підготовки майбутніх 

фахівців. Так Болонський процес передбачає впровадження трирічної 

навчальної програми на етапі бакалаврата, що ускладнює завдання 

придбання високого рівня фундаментальної й профільної освіти й 

достатньої для присвоєння кваліфікації компетентності, тому більшість 

країн вибрали чотирирічну програму навчання бакалавра.  Перехід на 

двоступінчасту систему вищої освіти повинен вимагати переліцензування 

всіх вищих навчальних закладів, вироблення нових критеріїв реалізації 

бакалаврських і магістерських програм, розрахунку конкретної вартості 

підготовки бакалаврів і магістрів по різних напрямках підготовки, 

організації реального конкурсного відбору на магістерську підготовку з 

наданням рівних прав випускникам інших вузів, визначення необхідного 

обсягу підготовки магістрів. Із введенням двоступінчастої системи 

виникає штучне розходження в паралельних програмах. Тому в процесі 

адаптації повсюдно реалізовувалася своєрідна вибіркова система з 

наступними особливостями: однакова підготовка на перших чотирьох 

курсах і за фахом, і по напрямку; майже всі випускники-бакалаври 

надходять на п'ятий курс; у магістратуру надходять як бакалаври, так і 

дипломовані фахівці [130, с.54].  

У період введення в Україні системи «бакалаврат – магістратура», 

ця двохступенева система в університетах була зорієнтована на 

підготовку науковців і викладачів вищої школи. Приєднавшись до 

Болонскому процесу, Україна активно розвиває цю систему. Як показав 

зроблений аналіз, існує пропозиції вчених розглядати навчання на 

бакалавра у базовому форматі, після якого учень працює там, де його 

диплом визнають, або доучується на фахівця або магістра, до тогож має 

місце недостатнє визнання у суспільстві рівня “бакалавр” як 

кваліфікаційного рівня.  На основі нових нормативних документів 

здійснюється перегляд програми, навчальних планів й методичних 
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ресурсів, розглянуто можливості інтенсифікації й оптимізації 

навчального процесу, складання освітніх програм здійснюється за 

допомогою кредитної системи.  Кредитна система робить прозорими, а 

головне, – порівняними навчальні програми, що дозволяє підвищувати 

академічну мобільність студентів. Кредити – важлива складова 

загальноєвропейської системи освіти в рамках Болонського процесу. 

Відповідно до цього принципу для кожної навчальної дисципліни, 

залежно від обсягу роботи, її значимості з погляду освоєння майбутньої 

професії, експерти визначають кредитний бал, оцінку. У випадку 

успішного освоєння кожної дисципліни студент «набирає» кредити, 

загальна сума яких дозволяє йому одержати ступінь бакалавра або 

магістра. Порівнянність навчальних планів дозволяє студентам вибирати 

програми в різних вузах, що відповідають одержуваній ними кваліфікації, 

які, за умови їхнього успішного завершення, зараховуються як пройдений 

матеріал у своєму університеті. Кредити відбивають обсяг роботи, що 

вимагається для завершення кожного курсу, стосовно загального обсягу 

роботи, необхідної для програми повного академічного року в 

університеті, включаючи семінари, лекції, практичні заняття, самостійну 

роботу, іспити й тести. У європейській системі перезаліку кредитів – 60 

кредитів по обсязі навантаження представляють один академічний рік, 30 

– семестр, 20 – триместр. Для участі в системі університети готовлять 

щорічно обновлювані інформаційні пакети з повним описом змісту, вимог 

до підготовки, системи оцінки, методики навчання, кафедр, здійснюючих  

підготовку [245]. Інформація включає також повний план по даному 

рівню підготовки й відомості про адміністративні процедури для 

реєстрації на програму . 

Інновації Болонського процесу також націлені і на особистностно -

орієнтовану  освіту.  Кредитно-модульна система припускає надання 

викладачам більшої волі в організації навчального процесу й продуманих 

мір відповідальності за кінцевий результат. Болонський процес при цьому 
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виходить із розуміння того, що інтегрований простір «Європи знань» має 

два взаємозалежних структурних блоки: загальноєвропейський простір 

вищої освіти (ЕНЕА) і загальноєвропейський простір досліджень (ЕКА). 

Якісна характеристика диплома про вищу освіту при цьому є своєрідним 

пропуском у велику науку. Загальноєвропейський простір досліджень у 

контексті болонських ідей націлено насамперед на зміцнення 

співробітництва при виконанні програм, спрямованих на одержання 

докторського ступеня й підготовку молодих учених. Але цей простір 

конструюється певними науковими співтовариствами, які прагнуть до 

домінування.  У практиці дослідницької роботи за кордоном неминуче 

домінує адаптаційна складова [206, с.58]. 

Таким чином, Болонський процес та ініційовані ним структурні 

трансформації української вищої освіти вимагають психологічної 

перебудови як викладачів, так і студентів. Її необхідність обумовлена не 

тільки необхідністю аналізу мотивації навчання за кордоном, вироблення 

певних вмінь і навичок. Підвищення рівня мобільності студентів і 

молодих учених може викликати після первісної ейфорії фрустрацію. 

Адже декларовані,  як наслідок Болонського процесу, перспективи 

відкриття ринків праці в Європі, надії на  працевлаштування суперечать 

реальному положенню справ. Існує жорстка система селекції студентів на 

різних етапах навчання, що у ході освітньої євроінтеграції стає 

звичайною процедурою. В західних університетах домінує не гуманно-

просвітительське відношення до студентів, а прагматичний підхід, тверда 

селекція на всіх етапах навчання. Для більш дійового впровадження  

Болонського прожесу в систему підготовки студентів управлінських 

спеціальностей, на основі зробленого аналізу ми пропонуємо такі 

напрями:   

1. Удосконалення системи підготовки студентів управлінських 

спеціальностей. 
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2. Активізація і розвиток інноваційних механізмів державного 

управління управлінською освітою на основі системи акредитації і 

системи державних стандартів. 

3. Створення макро- і мікрорівневих систем і моделей для 

управлінської освіти. 

4. Запровадження системи інформаційного забезпечення 

управління, інформаційних технологій, комп’ютеризації і дистанційного 

навчання в системі управлінської освіти. 

5. Формування інноваційних механізмів управління знаннями 

студентів управлінських спеціальностей. 

Для реалізації зазначених напрямів необхідно виконання таких 

завдань.  

  Створення в Україні єдиного освітньо-професійного простору 

державно-управлінської освіти на підставі багаторівневості, 

варіативності, та  навчання управлінського персоналу протягом життя.  

  Визначення перспективних напрямів вищої державно-

управлінської освіти на основі узгодження національних і регіональних 

інтересів, перепрофілювання та створення нових типів ВНЗ 

управлінського профілю відповідно до  потреб основних сфер  управління 

і органів державної влади.  

  Забезпечення відкритості управлінського освітнього простору 

в Україні через широке провадження прогресивних форм навчання та 

входження до  загальноєвропейського  і світового освітнього простору. 

  Оптимізація мережі закладів вищої управлінської освіти 

різних типів, рівнів і форм власності з орієнтацією на загальнодержавні  

та регіональні потреби перспективного розвитку  основних сфер 

управління. 

  Підвищення якості професійної підготовки державно-

управлінського персоналу переважно у  ЗВО університетського типу, 
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через створення загальнонаціональних і регіональних систем контролю 

якості, розвитку відповідних фахових асоціацій та зміцнення взаємодії  

ЗВО управлінського профілю та споживачів професійної управлінської 

освіти. 

  Реалізація стратегії управління якістю вищої управлінської 

освіти на основі використання міжнародних стандартів у системах  

акредитації  і стандартизації, проведення систематичних моніторингів 

якості кадрового потенціалу, змісту освіти, інформаційного, фінансового, 

кадрового та методичного забезпечення. 

  Входження вищої управлінської освіти у 

загальноєвропейський і світовий освітній простір, просування процесу 

погодженості національних освітніх програм підготовки управлінського 

персоналу з освітніми програмами  ЗВО розвинених країн.  

  Запровадження механізмів державного управління і систем 

підготовки фахівців з урахуванням національних особливостей 

(духовності, ментальності тощо)  українського студентства [163]. 

 Використання наведених принципів  виявляється далеко не 

останнім інструментом при досягненні європейської якості. У 

європейських університетах вважається анахронізмом організація 

навчального процесу за принципом роз'яснення матеріалу й натаскування. 

Показово, що тверда селекція як механізм досягнення високої якості 

освіти краще працює там, де навчання є платним. На це, зокрема, 

указують автори, що досліджували відставання німецької системи освіти 

від британської  

Також важливими складовими інноваційних механізмів державно-

управлінського впливу на систему підготовки студентів управлінських 

спеціальностей є система стандартів вищої державно-управлінської 

освіти і система акредитації. В основу  обґрунтування цього покладена   

класифікація, яка дозволяє до класу інноваційних відносити ті механізми, 



125 

 

що здатні відтворювати п'ять найхарактерніших ознак інноваційних 

механізмів державного управління: функціональне призначення 

механізмів, ознаки державного управління, кількість підсистем в системі 

управління, ступінь системності механізмів, інноваційний потенціал 

механізмів.  

Важливо те, що система стандартів  вищої освіти  і система 

акредитації відносяться до інноваційних механізмів . Так,  система 

стандартів вищої освіти включає  державний стандарт, галузевий 

стандарт і стандарт ВНЗ.  

Запропоновані наукові засади інноваційних механізмів системи 

акредитації, які відображають два аспекти . Перший аспект - акредитація  

подається як інноваційний механізм державно-управлінського впливу 

атрибутивного типу у складі трьох  підсистем: ліцензування, діяльність 

ліцензованого  ЗВО і акредитація[298, с 79].  

  Для визначення стану традиційної системи контролю знань 

студентів-управлінців і удосконалення її відповідно до вимог 

Болонського процесу проведений порівняльний аналіз  традиційної і 

кредитно-модульної системи контролю знань студентів управлінських 

спеціальностей . Аналіз показав, що традиційна (вітчизняна) система  

контролю знань складається з двох підсистем: поточного та підсумкового 

контролю, що можна вважати її  методологічним недоліком, також 

виявлені позитивні і інші негативні сторони системи контролю знань.  

Аналіз показав, що  кредитно-модульна  система контролю знань  також 

складається з двох підсистем: первинного і проміжного контролю, що 

також є іі принциповим недоліком. Встановлено, що кредитно-модульна 

система дозволяє вирішити  низку  завдань, які не спроможна досягти 

традиційна система контролю знань.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

 

У магістерській роботі розв’язано актуальну наукову проблему, що 

полягає у здійсненні аналізу державного управління підготовкою студентів 

управлінських спеціальностей в умовах модернізації управлінської освіти. 

Здобуті у процесі дослідження результати підтверджують загальну 

методологію, покладену в його основу і дають можливість зробити такі 

висновки:  

1. Докорінні зміни в основних сферах розвитку українського 

суспільства зумовлюють необхідність підготовки нової генерації фахівців, 

зокрема управлінських спеціальностей, здатних ефективно працювати в 

різноманітних сферах управління і органах державної влади. В дисертації 

показано, що діюча система державного управління підготовкою студентів 

управлінських спеціальностей має істотний недолік - відсутність сучасних 

механізмів державного впливу, а отже незадовільне управління процесом їх 

підготовки. Малодослідженими залишаються теоретико-методологічні 

питання, пов'язані з визначенням суті і особливостей інноваційних 

механізмів державного управління підготовкою цієї категорії студентів, їх 

структури, основних ознак, меж функціонування і системоутворюючих 

факторів. . 

В цілому, у вітчизняній та зарубіжній літературі відсутній цілісний 

аналіз досліджуваної проблеми, що поєднував би в собі висвітлення її 

науково-практичних засад у контексті комплексного і системного наукових 

підходів.  

 2.  Удосконалено класифікацію інноваційних механізмів, яка дає змогу 

відносити до класу інноваційних ті механізми державного управління 

управлінською освітою, що мають низку характерних ознак: найхарактерніші 

ознаки державного управління, розгалужену систему механізмів державного 
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впливу, досконалу систему державного управління, та визначено високий 

ступінь системності та високий інноваційний потенціал.  

Оптимізація механізмів державного управління підготовкою студентів 

управлінських спеціальностей на інноваційній основі можлива за умови 

створення єдиного, цілісного механізму з використанням ідентичних 

наукових підходів і методів дослідження. Це створює реальні можливості 

досягнення високих кінцевих результатів і отримання необхідного ефекту. 

3. З метою формування механізмів інтегрування національної системи 

контролю знань студентів в Болонський процес проведено порівняльний 

аналіз   традиційної і кредитно-модульної системи контролю знань студентів 

управлінських спеціальностей. Виявлено, що зазначені системи контролю 

мають принципові недоліки методологічного характеру, пов'язані із їхньою 

процесуальною незавершеністю. Це зумовлює необхідність створення під 

керівництвом державних органів управління вищою освітою досконалішої 

системи контролю знань студентів.  

4.. Обґрунтовано теоретико-методичні підходи визначення 

ефективності впровадження результатів дослідження, які дають можливість 

на основі правильного вибору критерію інноваційності визначити механізми, 

що належать до класу інноваційних.  

В цілому, систематизація знань про комплексний, системний і   наукові 

підходи дає змогу використовувати їх для підвищення ефективності 

управлінських систем різної природи, зокрема й інноваційних механізмів 

системи державного управління підготовкою студентів управлінських 

спеціальностей.  
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