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Шляхи впровадження  науково-професійної ступеневої освіти як 

складової   державного  управління  освітньою сферою 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

 

Вступ. Суттєвою ознакою сучасного етапу розвитку українського 

суспільства є його перехід до якісно нового стану. За таких умов підвищується 

значущість освіти як важливого фактору сталого соціально-економічного 

розвитку суспільства в цілому. Вирішення складних завдань економічної, 

суспільно-політичної, соціальної і культурної розбудови країни можливе лише 

за умови створення ефективно функціонуючої системи державного управління  

у сфері освіти, важливою складовою якої виступає науково-професійна 

ступенева освіта.  

Поточні зміни в суспільному житті України спричинили структурні 

зрушення в попиті на освітні послуги, працю і продукцію. Збільшення частки 

молодших вікових груп населення зумовили необхідність вирішення в першу 

чергу завдань, пов’язаних  з освітою останніх, зокрема на після середньому 

рівні. Значною є й роль даної системи у вирішенні проблеми навчання 

безробітних. З урахуванням таких соціально-економічних реалій система 

науково-професійної освіти стає найважливішою освітньою системою щодо 

вирішення завдань професійної підготовки величезної кількості фахівців для 

країни, адаптації до життя в нових умовах. З огляду на це варто прогнозувати 

значну зміну масштабів після обов язкового середнього навчання з орієнтацією 

на відповідні освітні стандарти.  

Визнання системи науково-професійної освіти як модернізаційного 

фактора суспільства, кризові явища в її функціонуванні у зв’язку із значним 

дефіцитом матеріальних, кадрових, фінансових ресурсів, зниження потенційної 

доступності освітніх послуг даного рівня, що спричинене поточною соціально-

економічною ситуацією, вимагають нових управлінських рішень. Їх зміст має 



бути пов’язаний з підвищенням ефективності діяльності освітньої системи, 

забезпеченням державних гарантій на якісну освіту в цілому, обґрунтуванням 

інвестицій у розвиток освітньої галузі. Усе це потребує відповідного 

вдосконалення державного управління науково-професійною освітою, зокрема 

розробки механізмів, що здатні забезпечувати адекватне реагування на зміни в 

зовнішньому середовищі системи й оптимальним чином спрямовувати її 

внутрішні ресурси. 

1.1. Науково-організаційні основи  та роль науково-

професійної  ступеневої освіти 

 

Система  державного управління  науково-професійною  ступеневою 

освітою є органічною складовою частиною економічної системи  

господарювання й тому трансформація економічних систем неминуче веде до 

істотних змін і в системах освітньої сфери. На рис.1 показана  концептуальна 

схема напрямків  і принципів  державного управління  науково професійною 

ступеневою освітою.  

Головним завданням державного управління  науково-професійною  

ступеневою освітою є не тільки вирішення  питань кадрового забезпечення  

підприємств (організацій, корпорацій) але й реальна інтеграція  позитивного 

міжнародного досвіду  в удосконаленні правової регуляторної політики  й 

реалізація  відповідних стратегій  розвитку. Діалектика розвитку  економічних 

систем  європейських країн, еволюції й  трансформації механізмів державного 

управління   дозволяє збільшити основні направлення інновацій та забезпечити 

органічне сполучення економічних інтересів суб’єктів господарювання. 

Суть державного управління науково-професійною  ступеневою освітою 

складається в застосуванні переважно економічних методів.  



 

 

Рисунок 1 .Концептуальна схема напрямків і принципів державного управління 

науково-професійною ситуативною освітою, де  

1.
 Пріоритетні соціально-економічні програми;  

2.
 Нормативне регулювання 

 

 

Роль централізованих методів  зменшується. Зростає роль 

макроекономічної стратегії і політики. Головна мета державного управління  

науково-професійною  ступеневою освітою полягає в забезпеченні умов для 

стабільного, безперервного процесу відтворення робочого потенціалу фахівців 

для об’єктів господарювання, як єдиного цілого, інтегрованої системи і 

досягнення на цій основі  росту економічної ефективності  на мікро рівні  (в 

межах навчального закладу) і на макрорівні - конкурентоспроможності об’єкту 

господарювання. 

Сучасні концепції макроекономічної рівноваги  і стабілізації в системі 

ринкового господарства вимагає підвищення  ролі фахової підготовки 

персоналу. Звідси висновок про пріоритетність освітньої сфери як 

вирішального фактору в умовах економічного розвитку. Диспропорції, що 
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виникають у процесі розвитку  суспільного виробництва і циклічний характер 

його розвитку  пояснюються тільки необізнаністю та фаховою  не 

підготовленістю персоналу.  

Освітній  потенціал може бути представлений  в трьох основних формах: 

освітніх умов, тобто факторів що обумовлюють ефективне виконання освітою 

своїх функцій і забезпечують досягнення освітніх цілей  суб’єктом;  освітніх 

ресурсів, тобто можливостей за допомогою отриманої освіти зайняти певне 

місце в соціальній ієрархії; освітніх досягнень, тобто сукупності результатів 

освітньої діяльності  і активності суб’єкта за удосконалення освітнього 

потенціалу  та розширення власних можливостей його використання в 

соціально економічній систем , на ринку праці та в інших сферах соціальних 

відносин. Всі ці форми взаємозалежні і припускають одна одну: реалізація  

освітнього потенціалу індивіда можлива за певних умов, створених як в 

середині системи освіти ( наприклад, необхідна якість підготовки, що 

забезпечує конкурентоспроможність і затребуваність спеціаліста  

роботодавцем) так і поза  ним, але безпосередньо з ним взаємопов’язаних ( 

необхідність робочих місць, соціально-економічна ситуація в цілому).  

Структура зайнятості за професійними групами доводить, що протягом 

трансформаційного періоду, навіть в період економічного зростання 

роботодавці віддавали перевагу працівникам з низькою кваліфікацією. 

Досвід багатьох розвинутих країн свідчить, що в сучасних умовах і в 

стратегічній  перспективі  ефективність функціонування національних 

економічних систем  у значній мірі  залежить від рівня  державного 

регулювання раціональності  й послідовності державного управління освітньої 

сфери. в цілому, від ефективності загальнонаціональних механізмів розвитку 

продуктивних сил, інноваційних механізмів  і формування соціально-

економічної інфраструктури. Отут виникає певне протиріччя між ринком 

освітніх послуг  і державного управління, але воно не є антагоністичним. 

Найбільш важливою рисою сучасної трансформації системи  державного 

управління  науково-професійною  ступеневою освітою є ріст особистої участі 



держави  як прямого суб’єкта виробничих відносин, в тому числі  й через 

збільшення  спектру освітніх послуг.  

Відносно новим напрямком  державного управління   у освітні сфері  є 

науково-професійна  ступенева освіта, яка  реалізується через  інтегровану 

освітню політику й проходить процеси інтернаціоналізації, навіть до 

глобального рівня. Науково-професійна  ступенева освіта  здобуває все більше  

рис прямої дії. Хочемо зазначити, що на відміну від командної системи  

державного централізованого регулювання, побудована  на системі 

економічних важелів, не руйнує і не виключає  ринкового механізму. У 

сучасних розвинутих системах державного управління   європейських країн  

уряди прагнуть раціонально об’єднати конкурентні ринкові й державні  

регулюючі сили в єдину інтегровану освітню систему. Посилення цієї тенденції 

означає поглиблення  усуспільнення  («соціалізації») виробництва і освіти. 

Впровадження  науково-професійної освіти як об’єкта управління в 

контексті модернізації освіти в Україні та входження до Болонського процесу, 

інтенсифікація відповідних інноваційних пошуків, поява значних можливостей 

для гуманізації, гуманітаризації, індивідуалізації навчання обумовлюють 

необхідність у новій якості управління. 

Вітчизняна наука державного управління за доволі короткий термін свого 

існування напрацювала значний теоретико-методологічний, методичний та 

довідковий матеріал. Різні аспекти державного управління в межах суб’єкт-

об’єктної парадигми досліджуються В.Авер’яновим, В.Бакуменком, 

В.Князєвим, В.Луговим, В.Маліновським, Н.Нижник, І.Розпутенком, 

В.Цвєтковим та ін. [1, 2, 3, 4]. 

Значний внесок у розробку теорії державного управління зробили такі 

зарубіжні вчені, як Г.Атаманчук, В.Афанасьєв, Д.Белл, М.Вебер, В.Граждан, 

Д.Зеркін, М.Кастельс, Г.Моска, Т.Парсонс, В.Парето, Ю.Тихомиров, Е.Тофлер, 

В.Чіркін [11, 10, 7,8, 9].  

Соціально-адекватне управління на макро-, мікро- та особистісному рівні 

досліджено в працях В.Буреги, які повною мірою використані у даній роботі 



при формуванні теоретико-методологічних засад розробки проблеми 

удосконалення державного управління науково-професійною освітою в Україні.  

Організаційно-економічні аспекти управління суспільним розвитком та 

освітою як його складовою досліджувалися Г.Балихіним, Н.Багаутдіновою, 

В.Гамаюновим, В.Дорофієнком, Г.Кологрєєвим, В.Пілюшенком, С.Поважним, 

О.Поважним та ін. [6, 7, 8].  

Чинники формування системи управління якістю освіти розглядалися 

Ю.Вишняковим, В.Кальней, В.Лобасом, Д.Матросом, С.Шишовим та ін. 

Розвитку науково-професійної освіти присвячені праці С.Вершловського,  

С.Крисюка, Л.Мітіної, А.Нікуліної, В.Олійника, Н.Протасової та ін. 

Аналіз дослідницької проблематики функціонування науково-професійної 

освіти дає можливість стверджувати, що найменш розробленою є проблема, 

пов’язана з управлінням на державному рівні, та запровадження науково-

професійної ступеневої освіти. 

Актуальність виконаної роботи обумовлюється необхідністю визначення 

наукових підходів до формування сучасної системи державного управління 

науково-професійною освітою в країні, розробки на цих засадах державної 

концепції по удосконаленню структури і термінології системи ступеневої 

науково-професійної освіти України, у якій зроблено акцент на функціонуванні 

управлінських механізмів, що адекватно відбивають специфіку освітньої 

системи та забезпечують гнучке реагування на зміни в суспільстві. 

Метою наших досліджень є теоретичне обґрунтування та розробка 

пропозицій щодо удосконалення  механізму державного управління науково-

професійною освітою в умовах трансформації суспільства та необхідності 

покращення якості  професійної освіти в системі освітніх закладів України, що 

сприятиме  підвищенню можливостей для працевлаштування молоді та 

покращення  професійної компетентності майбутніх працівників відповідно до 

розвитку продуктивних сил та науково-технічного прогресу. 

 Розробка ключових питань формування політики   державного управління 

системою освіти в Україні неможлива без глибокого дослідження запитів 



населення на підготовку, динаміки особистих цілей, що домінують у свідомості 

споживачів освітніх послуг відповідного рівня. 

Історично освіта  виступає у якості основного засобу відтворення і 

розвитку соціуму. При цьому, головного значення набуває зміст освіти, який 

повинен змінюватися у відповідності до трансформацій, що відбуваються у 

світі. Управління освітою на рівні держави має завдавати відповідні зміни у 

зміст і форму освітніх процесів. 

У наших дослідженнях розглядається реалізація науково-професійної 

ступеневої освіти  як інноваційний підхід до реформування системи  сучасної  

освіти у відповідності до вимог виробництва, окремих галузей промисловості 

та  українського соціуму. Змістовний аспект  науково-професійної ступеневої 

освіти   включає в себе соціальну місію, що проявляється у функціях  науково-

професійної ступеневої освіти.  Форма представлена освітніми, 

організаційними, економічними, психолого – педагогічними зв’язками, які 

забезпечують реалізацію місії  науково-професійної ступеневої освіти. Іншим 

важливим напрямком  науково-професійної ступеневої освіти   є спрямування 

ресурсів системи на досягнення соціальних цілей. 

1.2. Механізм впровадження  інтеграційних процесів у сферу освітніх 

послуг 

У демократичній правовій державі  функціонування органів  державного 

управління має бути відкритим і прозорим, тому при розгляді організаційно-

структурних особливостей  науково-професійної ступеневої освіти   потрібно 

передбачати впровадження таких форм, які акумулюють  позитивний світовий 

досвід у системі державного управління  освітньою сферою. Ми пропонуємо 

реалізацію  науково-професійної ступеневої освіти   здійснювати на основі 

моделі вдосконалення САF. 

Модель CAF (Common Assesment Framework – Загальна Схема 

Оцінювання) – інструмент загального управління якістю (TQM), що виник в 

результаті об’єднання моделі досконалості Європейського фонду управління 

якістю (EFQM) і моделі Німецького університету адміністративних наук у 



 м. Спайере. Фундаментальною основою моделі CAF є розуміння, що 

найкращі результати діяльності організації, результати для громадян/ 

споживачів, працівників та суспільства досягаються завдяки лідируючої ролі 

керівництва, яке реалізує стратегії і плани, надихає працівників, розвиває 

зв’язки з партнерами, ефективно розпоряджається ресурсами і забезпечує 

функціонування процесів.  

Модель CAF дозволяє побачити цілісну картину організації одночасно під 

різними кутами зору і надає комплексний підхід до аналізу її діяльності.  

Модель CAF – результат співпраці міністрів ЄС, які відповідають за 

питання державного управління в країнах – членах ЄС. Модель розроблялась 

під керівництвом Інноваційної групи з питань публічної служби і робочої групи 

національних експертів, сформованої Генеральним директоратом Європейської 

Комісії з метою стимулювання обміну та поширення кращого досвіду з 

модернізації систем надання державних послуг і послуг бюджетних організацій 

в країнах – членах ЄС,  

Експериментальна версія моделі CAF була представлена у травні 2000 

року, а перший перегляд модулі був проведений в 2002 році. Тоді ж в 

Маастрихті за рішенням Генерального директорату Європейської Комісії при 

Європейському інституті державного управління був створений Ресурсний 

центр CAF.  

 

Разом з мережею національних представників CAF, за підтримки 

Європейського фонду управління якістю і університету Спайера Ресурсний 

центр CAF організовує навчання з практичного застосування моделі та 

проводить оцінку результатів використання моделі CAF.  

Модель CAF дозволяє здійснити оцінювання якості управління в органах 

влади шляхом самооцінки або за допомогою зовнішніх аудиторів. Крім того, 

модель CAF використовується для порівняльного аналізу систем управління 

європейських держав, а також для виявлення і розповсюдження кращого 

досвіду. Вона перекладена 19 мовами. 



Сьогодні у 27 європейських країнах CAF є невід’ємним елементом 

державних програм реформування державного і муніципального управління.  

База даних застосування CAF, розроблена Європейським інститутом 

державного управління, дозволяє інтегрувати кращу практику місцевого 

самоврядування, накопичену у Європі та за її межами.  

Результати опитування організацій, які застосовують модель CAF, свідчать 

про те, що 90% з них удосконалюють свою діяльність за результатами 

самооцінки. 

Наразі нараховується понад 2000 користувачів цієї моделі з 38 країн та 

Європейських інституцій, найбільше користувачів у таких країнах як Італія 

(321), Бельгія (278) та Данія (250).  

До переваг моделі CAF належать: впровадження у державному секторі 

принципів управління якістю, проведення самооцінки з метою чіткого 

діагностування наявних проблем та узгодження коригувальних дій, посилення 

бенчмаркингу між організаціями державного сектору.  

Застосування моделі CAF допомагає певній організації вдосконалювати 

свою діяльність і систематизувати практику безперервного покращення в усіх 

напрямах. Ця модель пропонує систему оцінки за 9 критеріями моделі: 

1.Лідерство; 

 2. Стратегія та планування;  

3. Людські ресурси;  

4. Партнерство та ресурси;  

5. Процеси; 

 6. Результати, орієнтовані на громадян/споживачів;  

7. Результати, орієнтовані на людей;  

8. Результати, орієнтовані на суспільство; 

 9. Результати у ключових сферах діяльності.  

Кожен критерій має відповідні суб - критерії, які сприяють кращому 

розумінню ситуації при оцінюванні.  



Під час застосування моделі CAF оцінюються управлінські практики та 

результати, яких досягла певна установа. Найбільш важливим завданням є 

визначення сильних сторін і тих сфер, які недостатньо ефективні, та підготовка  

пропозицій щодо їх удосконалення.  

У контексті організаційно-структурної реалізації моделі САF є 

надзвичайно важливим питання забезпечення стабільності і надійності 

функціонування системи  науково-професійної ступеневої освіти, а також 

гнучкості реагування на соціальне замовлення, потреби корпоративних 

споживачів освітніх послуг. Заходи щодо вдосконалення структурних 

характеристик системи науково-професійної ступеневої освіти   вирішальним 

чином залежать від міри керованості процесів впровадження моделі САF. Тому 

великого значення набуває отримання достовірної інформації щодо соціальної 

та економічної ситуації, що склалася в соціумі  й впливає на функціонування 

освітньої системи. Це зумовлює необхідність впровадження моніторингу  як 

основної процедури реалізації  науково-професійної ступеневої освіти. 

Архітектура моніторингу передбачає послідовне, регулярне, своєчасне 

виявлення певних відхилень, ознак неадекватної освітньої системи  вимогам 

зовнішнього середовища, швидке реагування на них у вигляді зміни освітньої 

тактики  або корекції загальних напрямів  державного управління в освітній 

сфері. 

Критеріями проектування системи моніторингу науково-професійної 

ступеневої освіти являються: 

1.Експертне оцінювання результатів діяльності освітньої системи з усіх 

аспектів її функціонування. 

2. Відслідковування соціальної ефективності програм науково-професійної 

ступеневої освіти, що реалізуються за ініціативою різних роботодавців  

(корпорацій, підприємств), на основі урахування поточних та очікувальних 

результатів. 

3.Відстеження результативності науково-професійної ступеневої освіти, 

дотримання державних освітніх стандартів. 



4.Обслуговування системи управління якістю науково-професійної 

ступеневої освіти. 

5.Експертиза рівня професіоналізму кадрів системи, що забезпечують 

навчальний процес. 

6.Коректування діяльності тих чи інших ланок освітньої системи, 

прийняття відповідних рішень на різних рівнях державного управління на 

основі даних моніторингу. 

7.Прогнозування розвитку системи науково-професійної ступеневої освіти. 

8.Вирішення управлінських завдань на основі контрольних та 

прогностичних висновків підвищення рівня соціальної спрямованості 

управлінських завдань, що висуваються у системі науково-професійної 

ступеневої освіти. 

9.Забезпечення інноваційної діяльності на різних рівнях управляння 

інноваційним розвитком науково-професійної ступеневої освіти. 

Основними напрямками вказаного моніторингу являються: 

– аналіз соціальних умов функціонування освітньої системи науково-

професійної ступеневої освіти; 

– комплексний аналіз системи державного управління на різних рівнях 

функціонування науково-професійної ступеневої освіти   на основі кількісної 

оцінки за параметрами соціальної адекватності управління: 

– аналіз змісту науково-професійної ступеневої освіти, та її відповідності 

соціальним та науково-технологічним пріоритетам розвитку суспільства 

(галузі, виробництва); 

– діагностика якості науково-професійної ступеневої освіти; 

– діагностика готовності контингенту слухачів до реалізації науково-

професійного ступеневого    навчання; 

– дослідження подальшої професійної самореалізації  особистості, що 

отримала підготовку за будь-якою програмою відповідного рівня; 

– діагностика багатоаспектного впливу освітньої програми науково-

професійної ступеневої освіти    на розвиток особистості; 



– експертиза інноваційних пропозицій, інноваційної діяльності на різних 

рівнях  системи науково-професійної ступеневої освіти, відстеження соціальної 

ефективності інноваційних програм. 

Добре налагоджена процедура оцінки ступеня наявності соціальної 

адекватності державного управління системою науково-професійної ступеневої 

освіти у складі моніторингу набуває вирішального значення для впровадження 

пропонованої моделі удосконалення САF у системі державного управління. 

Оскільки вимірювання досягнення рівнів адекватності у кожній конкретній 

сфері управлінської діяльності має певні відмінності тому нами доповнена з 

урахуванням специфіки державного управління науково-професійної 

ступеневої освіти   значущими аспектами діяльн6ості, де вказані ознаки мають 

свій найбільший вияв. 

Використання запропонованої системи моніторингу науково-професійної 

ступеневої освіти дозволяє організувати наскрізний процес вимірювання 

ступеню наявності якості соціальної адекватності на всіх рівнях державного  

управління системою науково-професійної ступеневої освіти, використати 

здобуті результати вимірювання  як фактори впливу на управлінську систему, 

створити відповідне інформаційне забезпечення управління за певними 

цільовими напрямками. 

1.3. Кадрове забезпечення державного управління 

науково - професійною освітою 

 

Сучасний етап політичного та суспільно-економічного розвитку України 

позначений демократизацією державного управління в усіх сферах, що закладає 

основу для вироблення нового стилю управління й формування управлінських 

кадрів нового типу. Стиль управління – це єдине утворення, що сформувалося 

головним чином цілеспрямовано на основі певної ідеї – концепції державного 

управління, а також – практичного досвіду. У ньому синтезовані елементи 

різних методів і технологій, колективні та індивідуальні соціокультурні позиції 

і установлення.  



У контексті нашого дослідження по впровадженню моді досконалості у 

систему державного управління науково-професійною ступеневою освітою  

важливо перш за все виділити існування стилю колективного управління – 

державного органа, організації і індивідуального суб’єкта – конкретного 

керівника, посадової особи. Притаманні їм загальні ознаки конкретизуються і 

доповнюються індивідуальними, обумовленими як специфікою професійної 

діяльності на підприємстві, так і особистісними якостями. Стиль діяльності 

колективного суб’єкта державного управління науково-професійною 

ступеневою освітою  впливає на риси стилю індивідуального суб’єкта. Але 

останній в системі державного управління відіграє велику роль, особливо в 

періоди соціальної трансформації. Перехідний стан систем влади і управління 

обумовлює існування різновидів змішаних авторитарно-демократичних стилів. 

При цьому пропорції авторитарної та демократичної складових залежать від 

конкретних умов функціонування керуючої системи, конкретних управлінських 

ситуацій, що мають місце на різних рівнях державного управління [5].  

Тому правомірно поставити проблему соціальної адекватності управління 

науково-професійною ступеневою освітою на особистісному рівні, яка має 

забезпечуватися переліком професійно важливих якостей, що дозволили б 

фахівцю реалізувати свій індивідуальний потенціал в управлінні, забезпечити 

управління на певному рівні, виходячи з уявлень про соціальну адекватність. 

При цьому головною ознакою соціальної адекватності управління науково-

професійною ступеневою освітою  має стати отримання якісних змін у розвитку 

виробництва, суспільства, а його сутнісним виявом – реальне (не на рівні 

декларацій) висування людини у центр уваги, вирішення проблем пов’язаних з 

якістю життя, перетворенням соціального компонента в провідну  передумову 

життєдіяльності системи. Основою таких результатів уявляється забезпечення 

конкретних прагматичних дій щодо постановки та вирішення завдань, 

зорієнтованих на досягнення цілей, які відповідають пріоритетам соціального 

розвитку. Для сучасного професіонала управління постановка інших завдань 

просто не має сенсу [4]. 



Як вже було доведене, державне управління науково-професійною 

ступеневою освітою  має власну специфіку, урахування якої зумовлює розгляд 

особливостей лідерства в управлінні даною освітньою системою. Оскільки 

державне управління – це політична функція, що реалізується через владно-

організуючу діяльність, яка узгоджує спільну працю і побут людей з метою 

досягнення поставлених загальносуспільних цілей і завдань, то така діяльність 

в своїй основі спирається на відповідний потенціал фахівців. 

Особливості управлінської діяльності в системі державного управління 

науково-професійною ступеневою освітою  полягають у тому, що вона 

здійснюється у межах певного державного органа, організації, колективу, який 

має державну якість, розглядається як система й реалізується особливим 

суб’єктам – посадовою особою, яка використовує перш за все службові, тобто 

похідні від держави, повноваження, державні способи управління, що 

ґрунтуються на застосуванні різних форм і методів державної влади.  

Компетентний підхід є найбільш продуктивним для оцінки якості науково-

професійної ступеневої освіти.  

Ефектом інтеграції знань, умінь, навичок, звичок у професійному досвіді 

викладача є його професійна компетентність. 

Акцент на ціннісно-смислових орієнтаціях керівника в контексті основних 

ідей соціально-адекватного управління, на наш погляд, дозволяє більш повно 

реалізувати його потенціал за рахунок усвідомлення ним соціальної значущості 

управлінської діяльності, посилення соціальної спрямованості 

цілеспрямування. Розробка та використання адекватних методик оцінки 

компетентності керівних кадрів науково-професійної ступеневої освіти  на 

основі професіограми менеджера, на наш погляд, слугує більш повній реалізації 

особистісного потенціалу фахівців і є передумовою створення відповідного 

освітнього середовища, зокрема формування відповідного змісту навчання. При 

цьому потрібно передбачити трансляцію та “вкорінення” провідних ідей 

соціально-адекватного управління через зміст науково-професійної ступеневої 

освіти. Такий підхід зумовлює необхідність зосередження на 



міждисциплінарно-інтегрованих вимогах до результату освітнього процесу та 

узгодження цілей підготовки з конкретними ситуаціями її застосування в 

управлінській діяльності. 

Важливим аспектом впровадження компетентністного підходу щодо 

підготовки управлінських кадрів для науково-професійної ступеневої освіти  до 

реалізації соціально-адекватного управління є дослідження й урахування 

особливостей професійної деформації керівників.  

Таким чином, цілеспрямоване використання найновіших досягнень теорії 

управління, зокрема, ідей концепції соціально-адекватного менеджменту в 

процесі підготовки керівних кадрів післядипломної освіти слугуватиме 

забезпеченню відповідності змісту навчання вимогам сьогодення, сучасним 

стандартам управлінської діяльності, сприятиме поступовій зміні світоглядної 

позиції, подальшому професійному самовдосконаленню особистості керівника 

на основі творчого застосування отриманих знань і сформованих вмінь, 

підвищенню управлінської культури як важливої передумови ефективного 

управління. 

На основі систематизації сучасної теоретичної бази щодо визначення таких 

категорій, як науково-професійна освіта, освітня послуга, система освіти та 

ринок освітніх послуг, його основні властивості і складові елементи, автором 

запропоновано розглядати сферу освітніх послуг як сукупність системи освіти, 

ринку освітніх послуг та кон’юнктури, що склалась на цьому ринку. В 

результаті  еволюції теорій інтернаціоналізації освітньої сфери до сучасних 

інтеграційних процесів у сфері освітніх послуг було віднесено академічну 

мобільність, інтернаціоналізацію навчального процесу та транс націоналізацію 

освіти. 

Світова сфера освітніх послуг формує базу для розвитку нової моделі 

економічного зростання – економіки, що заснована на знаннях. Країни 

Європейського Союзу визначили процес “становлення економіки, що заснована 

на знаннях” як стратегічну мету свого розвитку до 2010 р. Економіка, заснована 

на знаннях, є економічною системою, в якій головним ресурсом є знання і 



освіта. В освітній сфері створюються і передаються нові знання, внаслідок чого 

з’являються нові товари і послуги, збільшується ефект від інституціональних 

перетворень, розвивається суспільний сектор, поліпшується інвестиційний 

клімат.  

Європейський Союз, як інтеграційне об’єднання, що у своєму становленні 

пройшло всі етапи інтеграційного процесу від зони вільної торгівлі до повної 

інтеграції, за більшістю напрямів діяльності проводить єдину політику, проте 

сфера освіти не відноситься до цієї більшості. Всі питання, що стосуються 

функціонування системи науково-професійної освіти, визначення напрямів її 

розвитку в окремих європейських країнах, регулюються на національному 

рівні. До компетенції наднаціональних органів регулювання відповідно до 

“Угоди про заснування Європейського Співтовариства” (149 ст.) відносяться 

лише питання, які пов’язані з розвитком якісної освіти на основі заохочення 

співробітництва між державами ЄС та, у разі необхідності, підтримки й 

доповнення дій національних органів за умов збереження прав кожної держави 

у визначенні змісту й організації освітнього процесу. 

У наших дослідженнях представлено  основну форму і напрям 

регулювання інтеграційних процесів у сфері освітніх послуг на основі моделі 

САF, проаналізовано діяльність міжнародних організацій і інтеграційних 

об’єднань як суб'єктів, що регулюють інтеграційні процеси у сфері освітніх 

послуг на наднаціональному рівні, розглянуто основні складові механізму 

регулювання інтеграційних процесів у сфері впровадження науково-

професійної ступеневої освіти. 

Проведений аналіз основних цілей і напрямів розвитку співробітництва в 

освітній сфері було зроблено висновок, що до основних суб’єктів, які 

регулюють інтеграційні процеси у сфері освітніх послуг, слід відносити 

інтеграційні об’єднання, міжнародні організації, національні уряди і навчальні 

заклади. Значну увагу слід приділити суб’єктам наднаціонального рівня, бо у 

загальному контексті саме вони визначають загальні напрями розвитку 

інтеграційних процесів у сфері освітніх послуг та виконують функції 



координування та узгодження національних і наднаціональних інтересів. 

Аналіз діяльності міжнародних організацій і інтеграційних об’єднань дозволив 

класифікувати їх на три групи в залежності від мети регулювання та 

трактування поняття “освіта”: до першої групи віднесено міжнародні 

організації та угруповання, які стратегічно визначають характер розвитку 

інтеграційних процесів у сфері освітніх послуг (ЄС, Рада Європи, Європейська 

асоціація університетів); до другої групи - міжнародні організації, які 

забезпечують фінансову підтримку розвитку інтеграційних процесів у сфері 

освітніх послуг (Світовий банк, ЮНЕСКО); до третьої групи віднесено 

міжнародні організації, які регулюють процеси купівлі-продажу освітніх послуг 

на світовому ринку (СОТ, ОЕСР). Розроблена класифікація дала можливість 

дослідити окремі складові механізму регулювання інтеграційних процесів у 

сфері освітніх послуг за такими визначеними напрямами, як фінансування, та 

правове забезпечення. 

На основі аналізу механізму регулювання інтеграційних процесів у сфері 

освітніх послуг було виявлено основні проблеми, які пов’язані з фінансовим 

забезпеченням та розвитком комерційних відносин в освітній сфері. 

Нами розроблено підходи до вирішення проблем фінансового 

забезпечення та розвитку комерційних відносин у сфері освітніх послуг, 

визначено перспективні напрями інтеграції України до світового освітнього 

простору. 

Проблема розвитку комерційних відносин у сфері освітніх послуг 

обумовлена поширенням тенденцій до товаризації знання і комерціалізації 

процесу надання освітніх послуг. Аналіз основних інтересів експортерів і 

імпортерів освітніх послуг дозволив виділити низку проблем у розвитку 

транснаціональної освіти та згрупувати їх відповідно до рівня їх вирішення.  

З урахуванням форм та напрямів регулювання інтеграційних процесів у 

сфері освітніх послуг у роботі було проведено аналіз сфери освітніх послуг 

України, що дозволило визначити передумови та сформувати перспективні 

напрями інтеграції України до світового освітнього простору: участь у 



Болонському процесі, участь у міжнародних та регіональних угодах з розвитку 

співробітництва між освітніми закладами, участь у транснаціональній освіті. 

Проведений аналіз дозволив заключити, що за першими трьома напрямами 

ведеться досить активна робота як з боку Міністерства освіти і науки України, 

так і окремих ВНЗ. Проте питанню розвитку транснаціональної освіти 

приділяється недостатньо уваги, хоча саме цей напрям інтеграції є найбільш 

прибутковим з економічної точки зору, бо забезпечує поширення можливостей 

українських ВНЗ експортувати освітні послуги на міжнародні ринки.  

Було розроблено модель інтеграції українських навчальних закладів  до 

ринку транснаціональної освіти, реалізація якої базується на використанні 

запропонованої моделі досконалості САF в інтеграційних процесах в освітній 

сфері, яка дозволяє на основі виявлення сильних і слабких позицій у 

міжнародній діяльності навчальних закладів  посилити можливості його 

інтеграції до світового освітнього простору, та визначенні ефективності участі 

навчальних закладів  у транснаціональній освіті. 

Результатом впровадження цієї моделі є підвищення ефективності 

діяльності навчальних закладів, як суб’єктів господарювання, за рахунок 

отримання додаткових коштів від експорту освітніх послуг на ринку. 

Інтеграція української сфери освіти послуг до світового освітнього 

простору за запропонованими у роботі напрямами забезпечить переваги як на 

мікро рівні: диверсифікація та зростання фінансових надходжень до бюджетів 

навчальних закладів  через залучення випускників шкіл для отримання робочої 

професії, модифікація навчальних планів з метою їх відповідності міжнародним 

вимогам, більш ефективне використання внутрішніх ресурсів, поширення 

академічної мобільності, підвищення якості освіти за рахунок участі науковців і 

викладачів у  процесі обміну знаннями; так і на національному рівні: 

підвищення якості національної  освіти на основі впровадження 

загальноєвропейських вимог до освітніх програм і процедур, критеріїв атестації 

і акредитації навчальних закладів, поширення можливостей щодо експорту 

українських освітніх послуг на основі визнання дипломів молодшого 



спеціаліста підвищення конкурентноздатності української системи освіти у 

світі, стимулювання розвитку національних освітніх ресурсів і ринків праці. 

В цілому реалізація викладених напрямків і заходів, які розроблено за 

результатами проведеного дослідження, буде сприяти удосконаленню 

функціонування механізму регулювання інтеграційних процесів у сфері 

освітніх послуг та активізації процесу інтеграції української освіти до світового 

освітнього простору. 
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