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ВСТУП 
 
Успіх соціально-економічних і політичних перетворень в Україні визна-

чальною мірою залежить від ефективної діяльності органів державної влади 
всіх рівнів в умовах інноваційних змін.  

Пошук і запровадження інновацій перетворюються на норму сучасного 
життя. Здатність до інноваційної діяльності стає значущим компонентом про-
фесійної компетентності у будь-якій сфері, однак особливо важливою є 
інноваційна підготовка фахівця у сфері державного управління. Значущість 
інновацій в діяльності державних службовців настільки велика, що йдеться про 
становлення нової моделі їх підвищення кваліфікації, яка б передбачала зміну 
концепції, організації, змісту, форм, методів і технологій навчання, системи 
оцінювання, нормативно-правового забезпечення.  

Нові вимоги, що пред’являються до працівників в інноваційній сфері 
державного управління, невід’ємно потребують й трансформації системи 
економічної освіти і підготовки економічних кадрів. Суттєвим компонентом 
такої підготовки має бути формування особистісної готовності державних 
службовців до інноваційної діяльності.  

Тому, забезпечення ефективності державного управління в умовах 
інноваційних змін пов’язане з вирішенням проблеми компетентності та 
професіоналізму державних службовців.  

Професійна компетентність державних службовців розглядається як 
сукупність ключових, операційних й інтелектуально-професійних складових. 
До ключових складових професійної компетентності відноситься сукупність 
професійних знань і вмінь фахівця відповідного рівня його категорії; до 
операційних – професійні навички, пов’язані з колом питань, у яких конкретна 
посадова особа володіє знаннями і досвідом (компетенціями від лат. 
сompetentia – належність, згідно з правами); до інтелектуально-професійних – 
мотиви професійної діяльності й особисті якості, які сприяють розвитку 
індивідуальних здібностей, неперервній самоосвіті і самовдосконаленню, 
творчому й індивідуальному ставленню до справи. 

Метою сучасної кадрової політики України є вирішення питань комп-
лектування органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
висококваліфікованими, професійно компетентними кадрами, спроможними 
визначити стратегію модернізації українського суспільства, забезпечити гло-
бальні трансформаційні перетворення та розвиток незалежної демократичної 
держави. Специфіка та особливості діяльності державних органів різних рівнів 
передбачають наявність у них різнобічних знань та професійно значущих для 
роботи на державній службі умінь і навичок. 

Перспективні можливості (opportunity) даної системи освіти криються у 
запровадженні основ педагогічної інноватики і прогресивного вітчизняного і 
зарубіжного досвіду; інтеграції у світовий і Європейський освітній простір. 
Важливим для розвитку даної системи є Указ Президента України про визнання 
Національної академії державного управління при Президентові України 
провідним вищим навчальним закладом в державі з підготовки, перепідготовки 
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і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів 
місцевого самоврядування. 

Однак, незважаючи на позитиви і перспективи розвитку вітчизняної 
системи підвищення кваліфікації державних службовців, все ж залишаються деякі 
загрози (threats) і протиріччя. Зокрема, до основних протиріч слід віднеси 
протиріччя між: потребами суспільства і держави щодо якості підвищення 
кваліфікації державних службовців та можливостями діючої системи підвищення 
кваліфікації; досить високими результатами наукових досліджень і недостатнім 
рівнем їх упровадження у практику діяльності державних службовців; бажанням 
державних службовців оволодіти інноваційними формами і методами управління і 
недостатніми умовами їх реалізації на практиці.  

Аналіз досвіду провідних зарубіжних країн (Німеччина, Великобританія, 
Франція, Іспанія та ін..) свідчить про те, що система підвищення кваліфікації 
державних службовців цих країн є ефективною і відрізняється забезпеченням 
безперервності та наступності. Навчання державних службовців в країнах 
Європейського Союзу здійснюється протягом значної частини їх трудового 
життя за різними програмами підвищення кваліфікації, які враховують особ-
ливості навчальних потреб, пов’язаних з досвідом, стажем державної служби, 
посадовими завданнями і функціями. Навчальні заклади країн європейської 
спільноти постійно впроваджують нові навчальні програми, які забезпечують 
поступове ускладнення завдань і змісту підвищення кваліфікації, його 
практичну спрямованість.  

Отже, навчання, орієнтоване на формування та розвиток професійної 
компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самовря-
дування, здійснюється ефективно за умови налагодження продуктивного 
взаємозв’язку між викладачем та слухачами, позитивного психологічного 
клімату, рівноправного партнерства, побудованого на діалозі, спільній роз-
вивальній діяльності, запровадженні інноваційних технологій навчання та його 
організації. Тому традиційні види підвищення кваліфікації доцільно 
доповнювати інноваційними – заочно-дистанційними, пролонгованими, особис-
тісно-орієнтованими. При цьому організаційні форми і методи навчання в 
синергетичному освітньому процесі мають відповідати дидактичним вимогам 
андрагогіки, педагогічної інноватики, акмеології, аксіології, враховуючи не 
тільки освітній рівень викладача, його досвід, вік, здібності, але й сприяти 
активній взаємодії викладача зі слухачами. 
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1. АНАЛІЗ СТАНУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ  
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ 

 
Постійний еволюційний процес у системі державного управління, зміни 

форм і методів виконання державними службовцями та посадовими особами 
місцевого самоврядування завдань і функцій держави, поступове входження до 
Болонського процесу вітчизняного освітнього простору, втілення в практику 
державних, регіональних та галузевих цільових програм потребує координації 
зусиль суб’єктів системи підвищення кваліфікації державних службовців, 
посадових осіб місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, 
установ і організацій. 

Практика показує, що на сучасному етапі наявні повноваження та надані 
функції суб’єктів системи підвищення кваліфікації кадрів не забезпечують 
ефективного її функціонування. Проявляється це в тому, що навчальні заклади 
системи підвищення кваліфікації кадрів самі вивчають потребу у їх навчанні, 
самі практично розробляють вимоги щодо компетентності фахівців державного 
управління та місцевого самоврядування і підвищують їх кваліфікацію. Тому, 
як результат зазначеного, державно-управлінських кадрів до теперішнього часу 
навчають тому, що треба робити, а не як робити.  

Бракує також державних стандартів щодо матеріально-технічного та 
науково-методичного забезпечення навчального процесу у навчальному закладі 
(яким має бути стандартний навчальний заклад системи підвищення квалі-
фікації), зокрема відсутні механізми підвищення кваліфікації науково-педаго-
гічних працівників, що працюють у системі підвищення кваліфікації кадрів за 
сумісництвом.  

Немає чіткого розподілу компетенцій (обов’язків) між органами, що 
задіяні у системі підвищення кваліфікації працівників органів державної влади і 
місцевого самоврядування. Отже, важливого значення набуває перегляд 
повноважень та функцій суб’єктів системи підвищення кваліфікації державно-
управлінських кадрів з метою подальшого розвитку та ефективного 
функціонування професійного навчання. 

Все це зумовлює необхідність аналізу стану функціонування системи 
навчання державних службовців щодо забезпечення ефективності підвищення 
кваліфікації, враховуючи сучасні засади і принципи державної служби, служби 
в органах місцевого самоврядування та вищої освіти. 

Такий аналіз передбачає: 
− виявлення внутрішньої неузгодженості дій (у т.ч. управлінських) 

суб’єктів системи підвищення кваліфікації державно-управлінських кадрів, що 
негативно впливають на ефективність функціонування системи;  

− внесення змін до компетенцій та закріплення їх за суб’єктами системи 
підвищення кваліфікації державно-управлінських кадрів щодо надання освітніх 
послуг.  

Щодо першої складової аналізу стану системи підвищення кваліфікації 
керівних кадрів, то важливою є координуюча функція державного управління, 
яка сприяє забезпеченню упорядкованих взаємозв’язків і взаємодій суб’єктів 
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системи підвищення кваліфікації державно-управлінських кадрів з метою 
узгодження їх дій щодо реалізації рішень, об’єднання спільних зусиль у 
реалізації державної кадрової політики. 

За своїм характером існує чотири види такої координації: 
− превентивна – спрямована на передбачення проблем і складностей;  
− корегуючи – усуває недоліки, що виникли в системі; 
− регулятивна – покращує діяльність в роботі;  
− стимулююча – вдосконалює діяльність системи або здійснює 

оптимізацію навіть при відсутності конкретних проблем.  
Основними формами координації системи підвищення кваліфікації дер-

жавно-управлінських кадрів є: 
• централізація – охоплює зусилля центру, спрямовані на забезпечення 

того, щоб складові системи активно співпрацювали між собою; 
• децентралізація – структурно пов’язані підрозділи застосовують полі-

тику уникнення з метою зменшення тертя; 
• селекція – націлена на вирішення певного питання і концентрується на 

певних управлінських стадіях.  
Аналіз умов функціонування системи підвищення кваліфікації державно-

управлінських кадрів свідчить про те, що наявна система поєднує в собі всі 
зазначені види і форми координації. 

При всій прогресивності нормативно-правових документів, прийнятих в 
останні роки і спрямованих на розвиток системи підвищення кваліфікації 
державно-управлінських кадрів, для них характерні певні протиріччя і неузго-
дженість, неоднозначність тлумачення однакових понять, однакових повно-
важень різних за функціональними обов’язками суб’єктів тощо. Все це впливає 
на якість підвищення кваліфікації і викликає низку проблем, які потребують 
термінового вирішення, а саме: 

− створення мотиваційного механізму, включаючи кар’єрний ріст, який 
стимулював би державного службовця постійно оновлювати свої професійні 
знання, вміння та навички; 

− підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, які не є 
штатними працівниками закладів підвищення кваліфікації державно-управ-
лінських кадрів (далі - заклади), а працюють на засадах сумісництва; 

− підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування І категорії посад; 

− оптимізації структури системи підвищення кваліфікації державно-
управлінських кадрів з метою раціонального розподілу державного замовлення 
на підвищення кваліфікації кадрів та посилення контролю за якістю освітніх 
послуг у галузі державного управління; 

− недотримання деякими місцевими органами державної влади визна-
чених планами-графіками термінів навчання та як результат – низький 
чисельний склад навчальних груп та надвисока собівартість навчання; 

− легалізації (Національним агентством України з питань державної 
служби чи Міністерством освіти і науки України) діяльності громадських 
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організацій, засновниками яких є фізичні особи (в тому числі й іноземні), 
фонди тощо, що займаються підвищенням кваліфікації державно-управлінських 
кадрів на території України; 

− доцільності застосування рейтингової оцінки діяльності регіональних 
закладів Національним агентством України з питань державної служби в умовах 
відсутності стандартів щодо закладу підвищення кваліфікації, обсягу витрат на 
підвищення кваліфікації однієї особи, а також матеріально-технічного та науково-
методичного забезпечення підвищення кваліфікації однієї особи тощо; 

− орієнтації навчальних програм закладів післядипломної освіти на 
європейські стандарти, особливо у розрізі підвищення рівня володіння 
державними службовцями іноземних мов;  

− запровадження інноваційних методів навчання; 
− підвищення кваліфікації викладачів, що задіяні у навчальному процесі 

суб’єктів системи підвищення кваліфікації кадрів;  
− запровадження системи управління якістю у закладах системи 

підвищення кваліфікації державно-управлінських кадрів. 
Дискусійними залишаються питання фінансування підвищення квалі-

фікації кадрів органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 
місцевому рівні, зокрема джерело, механізм і оптимальна вартість навчання. 

За час функціонування діючої системи підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та органі-
зацій визначилися основні напрями управління в системі підвищенням квалі-
фікації державних службовців як складової частини зазначеної системи. Вони 
ґрунтуються на загальнотеоретичних положеннях державного управління, а 
також на засадах національного досвіду та світової, насамперед європейської, 
практики управління навчанням державних службовців. Насамперед, це: 

− прогнозування і планування підвищення кваліфікації; 
− розробка нормативно-правової бази функціонування системи підви-

щення кваліфікації державних службовців; 
− визначення мережі навчальних закладів, які здійснюють підвищення 

кваліфікації, їх ліцензування і акредитація; 
− визначення цілей, пріоритетів, принципів, термінів та змісту профе-

сійного навчання; 
− визначення та впровадження новітніх освітніх технологій, форм і 

методів, засобів навчання; 
− контроль за виконанням державного замовлення в системі підвищення 

кваліфікації державних службовців; 
− сприяння розвитку міжнародного співробітництва навчальних закладів 

системи, що здійснюють підвищення кваліфікації державних службовців; 
− організація матеріально-технічного та науково-методичного забезпе-

чення підвищення кваліфікації тощо. 
Діюча система підвищення кваліфікації управлінських кадрів має 

забезпечувати потребу всіх гілок влади, органів місцевого самоврядування, 
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інших органів і організацій, на які поширюється чинність Законів України “Про 
державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування” у 
працівниках з високим рівнем професіоналізму та культури, здатних компе-
тентно і відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні 
технології, сприяти інноваційним процесам тощо, відповідно до потреб 
розвитку держави.  

Разом з тим, аналіз теоретичного і практичного матеріалу засвідчив про 
недостатнє нормативно-правове врегулювання цього питання, а також питання 
забезпечення підготовки кадрів різних управлінських рівнів, через що важливі 
сегменти державного управління, які потребують спеціально і ґрунтовно 
підготовлених фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, на сьогодні 
залишаються без належного освітнього супроводу. 

Так, без спеціальної професійної підготовки залишаються фахівці, які 
працюють у таких важливих сферах державного управління, як, законо-
творення, судочинство, попередження і ліквідація наслідків надзвичайних 
ситуацій, податкова адміністрація, митна служба, організація транспортних 
сполучень тощо. Окремі із спеціалізованих на потреби певних відомств вищі 
навчальні заклади, зокрема, академії податкової та митної служби, орієн-
туючись на кон’юнктуру ринку праці, віддають перевагу підготовці фахівців з 
відповідних масових спеціальностей (фінанси і кредит, правознавство, 
менеджмент організацій, бухгалтерський облік і аудит тощо). В інших випадках 
завдання фахової підготовки у сферах діяльності, віднесених до компетенції 
держави (правоохоронна, державна безпека, казначейство, юрисдикція, 
оборона, міжнародні відносини, управління галузями тощо), реалізуються в 
контексті корпоративних інтересів або перекладаються на структури 
підвищення кваліфікації.  

Цілеспрямоване оновлення та удосконалення науково-методичного 
забезпечення професійного навчання працівників різних управлінських рівнів у 
межах діючої системи ускладнюється через відсутність базових принципів для 
здійснення координації їх підготовки з огляду змісту, форм і методів навчання в 
Національній академії і провідних навчальних закладах України, які мають 
державне замовлення на підготовку фахівців за спеціальностями освітньої 
галузі 8.15.0000 “Державна служба”. 

Потребують більш чіткого правового унормування статус навчальних 
закладів системи підвищення кваліфікації державних службовців, а також 
визначення статусу викладачів, які залучаються до навчального процесу в 
системі. 

Не визначено належним чином головні функції та структура управління 
підвищенням кваліфікації державних службовців, відсутнє чітке розмежування 
компетенції центральних і місцевих органів державної влади у його здійсненні. 

Вдосконалення управління підвищенням кваліфікації державних 
службовців передбачає, насамперед, такі основні напрями: 

− впровадження системності в професійно-освітній процес на базі 
забезпечення єдиної державної політики через визначення змісту професійно-
кваліфікаційних характеристик державного службовця для посад державної 
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служби всіх категорій, цілей, пріоритетів і принципів професійного навчання, 
розробки та введення єдиних державних стандартів і критеріїв їх реалізації з 
урахуванням різноманітності термінів, форм і методів навчання; 

− створення сучасного інформаційного простору в галузі “Державне 
управління”; надання державної, а також інноваційної донорської підтримки 
навчальним закладам системи у формуванні відповідної навчально-методичної 
та матеріально-технічної бази; 

Стратегія управління системою має носити комплексний характер, що 
потребуватиме співпраці, відповідно до їх компетенції, всіх гілок державної 
влади та органів місцевого самоврядування, а також інших органів та структур, 
відповідальних за розробку освітніх та наукових стандартів, ліцензування, 
акредитацію тощо, зокрема: законодавчої влади – Верховної Ради України; 
багатьох управлінських структур – Кабінету Міністрів України, Національного 
агентства України з питань державної служби, основних міністерств та відом-
ств України у вирішенні нормативно-організаційних питань функціонування 
системи (Мінфіну, Мінекономіки, Мінпраці, МОН тощо), інших центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; 
координаційно – та консультаційно-дорадчих органів, починаючи від Ради по 
роботі з кадрами при Президентові України, Державної комісії з проведення в 
Україні адміністративної реформи, Державної акредитаційної комісії України, 
Національної академії державного управління при Президентові України та 
інших навчальних закладів системи, а також представництв програм допомоги 
міжнародних організацій та окремих зарубіжних країн. 

Успішне вирішення проблеми подальшого вдосконалення управління 
підвищенням кваліфікації державних службовців, забезпечення його ефек-
тивності вимагає: 

− чіткого визначення цілей і завдань управління підвищенням квалі-
фікації державних службовців; 

− визначення головних функцій та структури управління підвищенням 
кваліфікації; 

− визначення функцій та чітке розмежування компетенції центральних і 
місцевих органів державної влади в управлінні підвищенням кваліфікації; 

− визначення умов та основних факторів, що безпосередньо впливають 
на ефективність управління підвищенням кваліфікації державних службовців; 

− визначення комплексу контрольних параметрів оцінки роботи органів 
державної влади та навчальних закладів системи підвищення кваліфікації 
державних службовців щодо ефективності виконання відповідних рішень з 
питань навчання кадрів. 

У світовій практиці здійснюється перехід до вироблення норм цивілі-
заційних взаємовідносин ринку і влади. Очевидно, саме Національна академія 
державного управління при Президентові України, Інститут підвищення квалі-
фікації керівних кадрів, регіональні інститути, центри підвищення кваліфікації 
повинні стати тим місцем, де мають формуватися високоцивілізовані стандарти 
управлінської еліти.  
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Гуманіст може визначити навчання як результат (процес) поєднання 
індивідуальних особистих знань з цінностями та переконаннями слухача. Це, 
насамперед, – пізнання і засвоєння в педагогічному процесі істинно людського; 
усвідомлення себе як людини; збіг інтересів слухача з загальнолюдськими 
інтересами; неприпустимість використання інформації, здатної спровокувати 
слухача на антисоціальні дії; надання слухачеві необхідного простору для 
найкращого виявлення своєї індивідуальності.  

Цікавими у цьому відношенні є підсумки анкетування слухачів Інституту 
підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного 
управління при Президентові України за 2009-2010 роки. Серед слухачів 
Інституту, які відповіли на запитання анкети стосовно потреби в підвищенні 
кваліфікації, найбільший інтерес до цього виявили магістри державного 
управління та слухачі з другою вищою освітою. 

Тобто, фактор відповідної професійної підготовки є мобілізуючим щодо 
розвитку потреби в самоосвіті та поєднання інтересів особистості державного 
службовця з державними інтересами. 

Навчання в соціальній, економічній і політичній галузях повинні готувати 
громадян до участі в демократичному процесі, до управління справами 
суспільства на всіх рівнях, до розуміння тих доктрин і теорій, які висуває життя.  

Існуючі на сьогодні теорії навчання дорослих, а саме біхевіоризму, 
когнітивізму та гуманізму відбивають основні підходи до цієї проблеми. На 
практиці не буває так, що викладач віддає перевагу якійсь із запропонованих 
теорій. Як правило, педагоги завжди працюють за такою схемою викладання, 
яка поєднує і біхевіористичний, і когнітивний, і гуманістичний підходи, оскіль-
ки останні переплітаються і доповнюють, а не виключають один одного. Якщо 
це лекція чи практичне заняття з проблем законодавства, наприклад, чи 
механізму дії економічних законів, то, звичайно, не може бути й мови про 
застосування елементів когнітивної теорії. Це область дії лише біхевіо-
ристичного підходу. І, навпаки, якщо йдеться про висвітлення питань державо-
творення, гуманітарної, соціальної політики, проблем розвитку ринкової 
економіки тощо, то простір відкривається для використання всіх переваг 
когнітивного підходу. Що ж стосується використання елементів гуманістичної 
теорії, то її принципи мають “пронизувати” будь-яке аудиторне заняття. 

Для того, щоб досягти ефективності навчання, викладач, враховуючи 
специфіку дорослих слухачів, а саме наявність вже отриманої раніше освіти, 
життєвий та практичний досвід роботи, повинен поряд з такими традиційними 
методами навчання, як інформаційно-презентаційний та алгоритмічно-дійовий 
прагнути у своїй роботі значну увагу приділяти самостійно-пошуковим 
методам із застосуванням нових інтерактивних технологій навчання (ІАТН), що 
передбачають комплексні програми взаємодії викладача та слухача у 
навчальному процесі. ІАТН базуються на використанні методичної системи, 
основу якої становлять активні методи навчання, що забезпечують формування 
особистості, професійно та соціально значущих якостей тих, хто навчається, за 
рахунок спеціально створених умов навчального середовища. 
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Польські вчені запропонували класифікацію методів активізації 
навчального процесу, наведену на Рис. 1. 

 

 

 

 

 
 

 

Пов’язані з поясненням матеріалу Стимуляційні 

Групові       Управлінські 

Круглого столу      Психологічні 

Штурм мозку 

Панельні (загальні) 

Мета-план 

 
Рис. 1. Методи активізації навчального процесу 

 
Чому сьогодні має надаватися перевага саме цим методам навчання? 
По-перше, як показують дослідження, максимальне засвоєння матеріалу 

досягається лише завдяки активній участі слухачів у навчальному процесі.  
За даними науковців: 
− при одноразовому прослуховуванні у пам’яті залишається до 5-10% 

обсягу інформації; 
− при самостійному читанні – до 30%; 
− при активному спостереженні (дискусії) – до 50%; 
− при самостійному засвоєнні дій (практичному вивченні) – до 75%; 
− при навчанні інших, активній участі у діалозі, використанні засвоєного 

матеріалу – до 90%. 
По-друге, потрібно враховувати і той факт, що в наш час нагромадження 

інформації відбувається дуже стрімкими темпами. Розвинені країни відчули ці 
процеси дещо раніше і тому реакція була однозначною. 

По-третє, ці методи навчання набувають особливої актуальності, коли 
мова йде про навчання державних службовців, підвищення їх фахового рівня, 
яке дуже обмежене в часі. А тому їх навчання має бути передусім спрямоване 
на ефективне засвоєння та практичне використання знань і вмінь, охоплення 
всіх аспектів ділової компетентності. 

Професійне підвищення кваліфікації є чи не єдиним місцем, де слухачі 
мають можливість не лише оновити знання чи отримати нові, а й перевірити 
правильність своїх поглядів, обмінятися досвідом. Вони приходять на курси з 

Інсценізації Метод випадків Метод ситуацій 

Метод дискусій 
дидактичних 

Ігри дидактичні 
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“життя”, яке сьогодні багате на протиріччя, негаразди і торкаються вони, як 
правило, кожного. 

Навчання тому, як вчитися, обов’язково повинно включати навчання 
того, як поділитися знаннями. Так, за педагогікою Д.Тростеньяка, основним 
принципом є принцип “навчити вчитися”, виховування творчого підходу та 
самостійності, а не пасивне нагромадження інформації. Іншими словами, час 
потребує дуже серйозного опрацювання, осмислення і запровадження 
елементів навчання дорослих. 

Навчання не повинно лишити слухача байдужим. Його позиція має бути 
активною, і роль викладача полягає в стимулюванні її. На глибоке переконання 
П.Нойкова, без активного навчання не може бути ефективного навчання, а 
лише механічна акумуляція знань, свого роду “муштра”. 

Активні форми навчання зарекомендували себе як найбільш ефективні, 
оскільки передбачають і самостійну, і одночасно обов’язкову участь кожного 
слухача у сумісному вирішенні поставленого перед ними завдання.  

Арсенал активних методів навчання досить різноманітний і достатньо 
відомий. І проблема полягає в тому, щоб вдало вибрати найбільш ефективну 
форму (при формуванні професійних умінь управлінських кадрів) навчання для 
висвітлення необхідної теми заняття. 

Вибраний метод та форма навчання повинні готувати управлінців до 
розв’язання складних неординарних ситуацій. Але передусім кожен повинен 
побачити себе як керівника, з притаманними йому перевагами чи хибами.  

Сьогоднішні управлінці мають самостійно приймати рішення, втілювати 
їх в життя і здійснювати контроль за їх виконанням. А це можливо лише за 
умови, якщо однодумцями стане весь колектив. Тому перше й найголовніше, 
що повинен сьогодні вміти керівник, – навчитися розуміти людей, заслужити їх 
довіру, здобути авторитет.  

Поняття про авторитарний, колегіальний, кооперативний та демокра-
тичний стилі керівництва стануть не лише зрозумілими, а й наочно дадуть уяву 
про переваги та недоліки кожного з них, якщо вони будуть (за допомогою 
сценарію) озвучені самими учасниками заняття. Весь сюжет гри записується на 
відеоплівку, після перегляду якої передбачається час для дискусії. Ефективність 
методу інсценізації залежить не лише від “акторів”, а й активної участі у 
обговоренні “глядачів”. За допомогою даного методу навчання відбувається 
процес формування необхідних професійних якостей особистості управлінця, 
який був би готовий у складних, неординарних ситуаціях проявити свій талант 
керівника, передусім у процесі спілкування. Якщо викладач вдало побудує 
сценарій, то таке заняття надовго залишиться у пам’яті слухачів і що 
найголовніше – не пройде безслідно, а примусить чи не кожного задуматися 
над власним стилем керівництва. 

Важливий результат щодо подальшої роботи з певною категорією 
державних службовців дає такий метод активізації навчально-пізнавальної 
діяльності слухача, як управлінська гра “Менеджер”. Цьому має передувати 
велика підготовча робота.  
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У відповідності зі специфікою роботи управлінських кадрів мають бути 
розроблені методика проведення гри, підібрані відповідні питання, проблемні 
ситуації, неоднозначні відповіді на питання з правових, економічних, кадрових, 
організаційних тощо проблем, вдале поєднання яких у формі гри з поділом 
слухачів на групи (тобто певні структури, з якими має працювати менеджер) 
дасть можливість виявити ступінь їх обізнаності, підготовки, а отже, зорієн-
тувати викладачів, які представляють відповідні кафедри (їх присутність на грі 
обов’язкова), у необхідності тих чи інших знань, які вони в процесі навчання 
повинні дати слухачам.  

Дуже широкі аспекти використання має такий метод активізації на-
вчально-пізнавальної діяльності слухачів, як метод ситуацій. Цей метод є 
найбільш ефективним при проведенні занять з навчальних тем “Конституційно-
правові засади державного управління”, “Актуальні питання роботи апарату 
органів державного управління”, “Проблеми соціальної політики та трудових 
відносин в Україні”, “Організація роботи кадрових служб державних установ” 
тощо, які наскрізь (на практиці) “пронизані” проблемними ситуаціями в силу 
недосконалості нормативного законодавства. Цей метод навчання можна 
широко використовувати при обговоренні проектів нових законодавчих актів та 
постанов, вивчення та обговорення яких сприяє виявленню як сильних, так і 
слабких їх місць. 

Такого роду обговорення може проходити і з використанням методу 
дидактичних дискусій, зокрема, у формі “круглого столу”. Тоді доцільно, крім 
слухачів, запросити для обговорення в якості опонентів вчених, авторів 
законопроектів чи посадових осіб високого рангу. 

За такої форми навчання як слухачам, так і запрошеним доповідачам та 
опонентам має бути запропонований (заздалегідь) орієнтовний план дискусії. 
Наприклад, за темою “Пенсійна реформа в Україні” на обговорення доцільно 
винести кілька питань: 

− необхідні передумови для успішного проведення пенсійної реформи 
в Україні; 

− кінцева мета, основні напрями та етапи проведення пенсійної 
реформи в Україні; 

− першочергові заходи, яких необхідно вжити для проведення 
пенсійної реформи в Україні. 

Aбо “круглий стіл” з актуальної економічної тематики: “Україна на 
міжнародних ринках: проблеми та перспективи”. Наприклад, може включати 
такі питання: 

− експортний потенціал і поточний стан зовнішньої торгівлі України; 
− фактори, що стримують розвиток експортного потенціалу і 

призводять до втрати позицій України на міжнародних ринках; 
− основні пріоритети, стратегічні напрями і першочергові заходи, 

спрямовані на зміцнення позицій України на міжнародних ринках тощо. 
Їх спільне обговорення збагатить кожного працівника державної служби 

додатковою інформацією, озброїть знаннями з практичної діяльності. 
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Однією з найбільш ефективних форм методу дидактичних дискусій є 
групова форма навчання. Її суть полягає у вирішенні проблеми завдяки 
зусиллям кількох малих груп (4-5 чоловік), на які поділяються викладачем всі 
слухачі. На їх обговорення виноситься кілька проблем однієї тематики або одна 
проблема з аналізом різних аспектів. Зокрема, особливий інтерес у 
сьогоднішніх слухачів при читанні курсу з економічного блоку дисциплін 
викликає обговорення таких питань: 

− шляхи виходу української економіки з кризи; 
− податкова система: якою вона повинна бути в Україні? 
− особливості формування національної економічної системи та меха-

нізми забезпечення її безпеки; 
− регіони та центр – шлях до гармонізації інтересів; 
− реформування агропромислового комплексу: проблеми та подальші 

напрями розвитку; 
− політика реформування енергетичного сектора економіки; 
− мале підприємництво та його роль в ринковій економіці; 
− міжнародні пріоритети та моделі зовнішньоекономічної діяльності; 
− Україна та її сусіди: бути схожими на них чи відрізнятися від них? 
− міст до Європи і ринкова економіка; 
− інвестиційний клімат в Україні та шляхи його покращання; 
− відмінності процесу реформування у перехідних та розвинутих країнах 

тощо. 
Не обов’язково викладач повинен визначати такий перелік питань само-

стійно. Кожна група готує одну або кілька проблемних ситуацій для іншої. 
Виконуючи завдання, вони моделюють економічні задачі, наводять приклади 
економічних ситуацій, розробляють алгоритми вирішення складних проблем 
тощо. Викладач повинен зорієнтувати на викладенні думок за певною схемою, 
наприклад: 

− недоліки; 
− переваги; 
− шляхи вирішення; 
− рекомендації тощо. 
Головне – навчитися не нав’язувати відкрито слухачам свої власні думки, 

погляди, а лише дати явищам, проблемам свою власну інтерпретацію.  
Важливо завжди пам’ятати, що результати цих дискусій будуть корис-

ними лише тоді, коли запропонована тематика буде не лише актуальною, а й 
наближеною до професійної діяльності слухачів.  

Як показує набутий досвід саме Інститут підвищення кваліфікації керів-
них кадрів Національної академії державного управління при Президентові 
України підтверджує статус головного навчального закладу при обговоренні 
актуальних проблем державного управління, відпрацюванні законопроектів, 
нормативних актів як до їх прийняття, так і після – з узагальненням як 
недоліків, так і рекомендацій щодо їх покращення.  

Ця практика могла б стати неоціненною, враховуючи унікальність 
аудиторії. З одного боку, відбувається примноження знань працівників 



16 
 

державної служби, з іншого – виробляються практичні рекомендації для 
Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України чи вчених, які безпосередньо розробляють та вносять поправки до 
законодавства, а тому мають віддати належне такій ефективній формі співпраці 
та активно її підтримувати. На цьому до речі, неодноразово наголошували і 
слухачі Інституту, зокрема голови районних державних адміністрацій та голови 
районних (міських) рад, зауваживши, що підготовлені проекти законів стосовно 
проблем державного управління доцільно обговорювати саме за їхньою 
безпосередньою участю під час підвищення кваліфікації разом з авторами. 

До групи основних активних методів навчання належить також метод 
випадків (Incident method). Його суть зводиться до аналізу та наступного 
обговорення випадку з виробничої діяльності учасників навчання. При 
використанні цього методу новий навчальний матеріал не подається, а 
представляється можливість освітити та проаналізувати випадки виробничої 
діяльності, що ґрунтуються на раніше здобутих знаннях і творчому їх 
використанні на практиці. 

Таким чином здійснюється обмін досвідом роботи, взаємне збагачення. 
Орієнтацію та завдання щодо проведення такого заняття слухачі отримують від 
викладача заздалегідь. Тематика занять може охоплювати різне коло проблем, 
досвід вирішення яких буде цікавим та необхідним для кожного з учасників 
навчання, наприклад:  

− основні пріоритети соціальної політики в регіоні та методи їх реалізації; 
− робота обласних державних адміністрацій щодо погашення заборго-

ваності з виплати заробітної плати, пенсій, допомоги; 
− перспективи розвитку підсобних господарств в районі; 
− практика розвитку “зеленого туризму” та “сімейного відпочинку”;  
− досвід надання адресної соціальної допомоги і підтримка малозабез-

печених громадян та сімей з дітьми тощо. 
Серед проблем підвищення рівня підготовки депутатів та посадових осіб 

місцевого самоврядування є ще один важливий аспект, а саме – вдосконалення 
професійного рівня представників місцевого самоврядування України, які 
беруть участь у роботі міжнародних органів. Важливість цього аспекту не 
потребує додаткових доказів та обґрунтувань. 

Всі описані вище методики навчання державних службовців є тради-
ційними. Але сьогодні вони вже не можуть забезпечити масове підвищення 
кваліфікації державних службовців, оскільки потребують значних фінансових 
витрат і, на жаль, не забезпечують обізнаність державних службовців з 
прогресуючим потоком науково-технічної інформації. 

Вирішити проблему можна при застосуванні нових інформаційних 
технологій, що дозволять інтенсифікувати навчання і максимально наблизити 
його до місця роботи державного службовця. 

Сучасні інформаційні технології надають інтегрований доступ до 
багатьох інформаційних джерел. 
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Перехід до інформаційного суспільства висуває завдання формування 
засад інформаційної культури державного службовця, яка визначає його вміння 
використати весь арсенал інформаційних технологій у повсякденній діяльності. 

Сьогодні відчувається складність при виділенні корисної інформації з 
великих потоків і масивів різної інформації. Ця проблема вирішується із 
застосуванням інтелектуальних інформаційних технологій, у тому числі й у 
справі підвищення кваліфікації фахівців. 

Серед нових, але надзвичайно перспективних напрямів, одне із чільних 
місць посідає дистанційне (очно-дистанційне, заочно-дистанційне) навчання, 
оскільки традиційна система підвищення кваліфікації спеціалістів передбачає 
відволікання службовця на певний час від основної роботи.  

При традиційній централізованій системі підвищення кваліфікації кадрів 
перехід на нову програму навчання передбачає виконання двох вимог: 
перепідготовки викладачів і навчання слухачів з технології дистанційного 
навчання. В умовах нової децентралізованої системи підвищення кваліфікації 
державних службовців дистанційні технології дозволяють використовувати 
навчальні програми одночасно в усіх центрах і відразу забезпечувати єдиний 
стандарт навчання в усій системі підвищення кваліфікації державних служ-
бовців у цілому. Широке застосування комп’ютерних і комунікаційних 
технологій розширило можливості децентралізації системи підвищення 
кваліфікації державних службовців. 

Використання цих досягнень зробило можливим перехід до навчання на 
робочому місці, дозволило службовцям за допомогою комп’ютерних засобів і 
контролюючих систем підвищити кваліфікацію без відриву від основної роботи 
й спілкуватися з викладачем за допомогою комп’ютерних телеконференцій. 

Технологія дистанційного навчання в мережі відкриває нові перспективи 
для підвищення якості й досягнення світових стандартів у підготовці й 
підвищенні кваліфікації спеціалістів. Це досягається за рахунок використання 
навчальних матеріалів і засобів, перевірених світовою практикою, а також 
шляхом забезпечення ефективного доступу до баз даних і баз знань у зручний 
для користувача час, незалежно від його місцезнаходження.  

Але без створення правових, організаційних та фінансових основ 
державної політики не можна розраховувати на успіх глибинних реформ, які 
необхідно здійснювати на практиці у всіх сферах життя українського 
суспільства, на цьому наголошував у своєму виступі на засіданні Ради регіонів 
24 червня 2010 року Президент України. Це безпосередньо стосується 
вдосконалення законодавства про державну службу, систему навчання і 
підвищення кваліфікації державних управлінців. 

Проблемні питання у системі підвищення кваліфікації, які впливають на 
її подальший розвиток і потребують негайного вирішення: 

• Відповідність періодичності навчання швидким змінам законодавства, 
соціального та економічного розвитку держави (зараз діє норма: не менше 1 раз 
на 5 років; пропонується передбачити підвищення кваліфікації за професійною 
програмою 1 раз на 3 роки);  
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• Відсутність мотивації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування до постійного підвищення своєї кваліфікації, неврахування 
факту підвищення кваліфікації під час проведення атестації державних 
службовців, щорічної оцінки та кар’єрного зростання тощо; 

• Визначення та законодавче закріплення координуючої ролі Національної 
академії в системі підвищення кваліфікації державних службовців, посадових 
осіб місцевого самоврядування та осіб, зарахованих до кадрового резерву, з 
окресленням складових системи, управлінської підпорядкованості, завдань та 
взаємодії; 

• Нормативне закріплення обов’язковості погодження Національною 
академією навчально-методичного забезпечення (професійних програм, 
навчально-методичних посібників та матеріалів) організації навчального 
процесу в галузевих та регіональних закладах підвищення кваліфікації;  

• Узгодження діяльності кадрових підрозділів органів державної влади в 
частині добору, розстановки, оцінки, атестації, кар’єри з професійним 
навчанням кадрів, передбачивши обов’язковість проходження підвищення 
кваліфікації, як необхідної передумови кар’єрного просування державних 
службовців.  
 

Запитання для самоконтролю 
1. Що таке активні методи навчання у підвищенні кваліфікації? 
2. Чим активні методи навчання відрізняються від інноваційних методів 

навчання?  
3. Які проблемні питання вітчизняної системи підвищення кваліфікації 

керівних кадрів потребують вирішення?  
 

Використана література 
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року  

№ 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки 
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери”. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167 
“Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний 
порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників 
державних підприємств, установ і організацій”. 

3. Постанова Кабінету Міністрів від 14 липня 1999 р. № 1262 “Про 
фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів 
військового управління Збройних Сил”.  
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2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 
МОДЕЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ 
 
Трансформація сучасної парадигми неперервної освіти дорослих має 

особливе значення як для професійного розвитку особистості зокрема, так і для 
розвитку держави загалом. Для виконання цієї місії система підвищення 
кваліфікації зобов’язана не просто відповідати на швидкоплинні соціально-
політичні та економічні суспільні зміни, а й прогнозувати та випереджати їх.  

У зв’язку з цим, пропонується розглянути концептуальні засади впро-
вадження інноваційних моделей підвищення кваліфікації державних служ-
бовців і посадових осіб місцевого самоврядування, реалізованих в Інституті 
підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного 
управління при Президентові України.  

Зокрема, з метою якісної підготовки державних службовців і посадових 
осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад з питань державного 
управління та місцевого самоврядування передбачено розробку та запро-
вадження інноваційних моделей підвищення кваліфікації слухачів, здатних 
ефективно здійснювати професійну діяльність в ситуації економічної та 
політичної нестабільності, невизначеності, постійних змін.  

Про це свідчать створені належні навчально-методичні умови для 
неперервного особистісного й професійного навчання державних службовців і 
посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад, зміни у змісті, 
структурі, формах і методах навчання, що забезпечуються інноваційними 
принципами, підходами, технологіями у навчальному процесі.  

В Інституті в основу розробки інноваційних моделей підвищення 
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 
як одного з видів освіти впродовж життя покладено пріоритети, визначені 
основними на Меморандумі Європейської Комісії у 2000 році, а саме: 

1. Визначення цінності здобуття професійних знань та вмінь (осмислення 
важливості та необхідності професійного навчання, моніторинг потреб та 
діагностування приросту знань). 

2. Інформаційно-комунікаційне та консультативне забезпечення принци-
пів індивідуалізації, диференціації та ефективності навчання (система непе-
рервного доступу до якісної інформації та консультування щодо можливостей 
вибору навчальних дисциплін зі змісту варіативної складової професійної 
програми). 

3. Інвестиції в підвищення кваліфікації (значне збільшення інвестицій в 
людські ресурси для їх професійного розвитку). 

4. Наближення можливостей навчання для тих, хто бажає постійно 
навчатися (розробка організаційно-педагогічних умов та навчально-мето-
дичного забезпечення за заочно-дистанційною, кредитно-модульної та 
кредитно-трансферної формами) навчання. 

5. Професійні уміння (гарантія набуття і постійного оновлення профе-
сійних умінь, необхідних ефективно здійснювати професійну діяльність з 
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питань державного управління та місцевого самоврядування, заснованих на 
професійних знаннях). 

6. Інноваційні педагогічні технології навчання (впровадження іннова-
ційних ефективних методів навчання). 

Принципи та розвиток концептуальних засад впровадження інноваційних 
моделей підвищення кваліфікації базуються на основі наукових досліджень 
українських вчених – А.М.Алексюк, В.П.Андрущенко, В.І.Астахова, Н.М.Бібік, 
В.І.Бондар, М.Й.Боришевський, Л.І.Даниленко, В.Г.Кремень, С.В.Крисюк, 
В.І.Луговий, В.С.Лутай, В.В.Олійник, Н.Г.Протасова, Є.Полат, В.А.Семиченко, 
В.В.Сороко, Т.І.Сущенко та ін.[1].  

Методологічною та теоретичною основою впровадження інноваційних 
моделей підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування є теорія наукового пізнання та синергетика, 
філософські закони, закономірності і тенденції соціально-культурних процесів, 
освітніх явищ та їх взаємовпливів, взаємодій, взаємовідносин, взаємо-
залежностей, теорія державного управління, положення системного підходу до 
способів, форм й методів пізнання та розвитку особистості державного 
службовця, його професійної, соціально спрямованої компетентності, теорія 
навчання дорослих. 

У теоретичних розробках вітчизняних науковців виокремлено відповідну 
сукупність наукових підходів і принципів, які є визначальними для 
забезпечення концептуальних засад впровадження інноваційних моделей 
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування [2].  

Основні принципи функціонування і розвитку системи післядипломної 
освіти, до якої належить підвищення кваліфікації державних службовців і 
посадових осіб місцевого самоврядування, визначено Н.Г.Протасовою: 
загальнометодологічні (принципи загальноекономічної детермінованості, си-
стемності, наступності, послідовності, комплексності, науковості, прогнос-
тичності) та андрагогічні (принципи індивідуального розвитку та розвитку 
індивідуальних освітніх потреб, рівневі – кваліфікаційний, життєво і 
перспективно-посадовий, вікового підходу, створення умов та свободи вибору, 
проблемно-ситуативної організації навчання, стимулювання самоосвіти та 
самостійного навчання, спільної діяльності в навчальному процесі, розвитку 
творчого потенціалу та морально-вольової сфери особистості, актуалізації 
результатів навчання)” [3]. 

Загальнометодологічні принципи відповідають за стабільне функціо-
нування системи післядипломної освіти, андрагогічні – за її розвиток.  

До загальнометодологічних принципів віднесена методологія 
синергетичного світогляду, яка відкриває можливість підійти до вирішення тих 
суперечностей сучасної освіти, які існують між авторитарним і вільним, 
доросло-центристським і позацентристським типами педагогічної діяльності; 
сприяє подоланню суперечностей між теоріями спадковості і виховання, 
формування людини та іншими, що стали аксіомами людського буття. 



21 
 

Н.Г.Протасова проаналізувала ключові положення синергетичної 
методології і визначила, що: 

• складно організованим системам, до яких відноситься і система 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, не можна нав’язувати 
шляхи розвитку, а необхідно сприяти їхнім власним тенденціям розвитку; 

• хаос може бути конструктивним джерелом, з нього може 
народжуватися нова організація системи; 

• у певні моменти нестабільності малі збурення можуть мати 
макронаслідки й розвиватися у макроструктури, зокрема, дії однієї конкретної 
особи можуть впливати на макросоціальні процеси; 

• для складних систем існує кілька альтернативних шляхів розвитку, але 
на певних етапах еволюції проявляє себе певна переддетермінованість 
розгортання процесів і теперішній стан системи визначається не лише її 
минулим, а й майбутнім; 

• складно організована система вбирає в себе не лише простіші 
структури і не є звичайною сумою частин, а породжує структури різного віку у 
єдиному темпо-світі; 

• у конструктивному включенні нестабільності в картину універсума (як 
зовнішнього, так і внутрішнього світу людини) спостерігається зближення 
внутрішнього і зовнішнього світів, тобто людина, її неповторна особистість 
розвивається не окремо від зовнішнього світу і не стоїть над природою, а є 
одним цілим з нею, що революціонізує за єдиними законами світобудови [3].  

Андрагогічний підхід є також пріоритетним для сучасного розвитку 
системи підвищення кваліфікацій державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування. Він найбільш повно розкриває сутність підвищення 
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 
та дозволяє усвідомлювати цю ланку неперервної освіти фахівців як процес 
розвитку професійної компетентності державного службовця, його фахової та 
загальної культури. У такому формулюванні категорія “професійна компе-
тентність” набуває власної якісної визначеності, що особливо важливо для 
концепції впровадження інноваційних моделей підвищення кваліфікації. 

Принципами, що забезпечують впровадження інноваційних моделей 
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування є: прогностична спрямованість, науковість, неперервність, ці-
лісність, наступність, інтегративний характеру інформації, моніторинг фахових 
знань, корекція, індивідуалізація, диференціація професійного навчання, а 
також андрагогічні та акмеологічні принципи.  

Основою для впровадження інноваційних моделей підвищення 
кваліфікації становлять андрагогічні принципи, які передбачають: 

• пріоритет самостійності навчання (самонавчання як специфікована 
організація процесу навчання слухача); 

• спільну проективну діяльність слухача і викладача з планування, 
реалізації, оцінки і корекції процесу навчання; 



22 
 

• опору на соціально-професійний досвід слухачів в процесі підвищення 
їх кваліфікації; 

• індивідуалізацію навчання (створення індивідуальної програми 
навчання, орієнтованої на реалізацію конкретних освітніх потреб і цілей 
навчання, на врахування досвіду, рівня підготовки, психолого-фізіологічних і 
когнітивних особливостей слухачів); 

• системність навчання як відповідність мети, змісту, форм, методів, 
умов навчання і оцінки результатів навчання; 

• актуалізацію результатів навчання (оперативне застосування на 
практиці набутих професійних якостей, знань, умінь, навичок); 

• ефективність навчання (свобода вибору мети навчання, змісту, форм, 
методів, джерел, термінів, часу, змісту навчання); 

• розвиток освітніх потреб (виявлення реального ступеню засвоєння 
навчального матеріалу і визначення обсягу і організації матеріалу, без 
засвоєння якого неможливо досягти поставленої мети навчання; формування у 
слухачів нових освітніх потреб в процесі навчання, конкретизація яких 
здійснюється після досягнення визначеної мети навчання); 

• усвідомлене навчання (усвідомлення, осмислення слухачами і 
викладачами всіх параметрів процесу навчання). 

Аксіологічний підхід розглядається в науці як сукупність принципів 
смислу життя, залучення оцінки до розумової діяльності, перегляду 
обґрунтування етичних критеріїв, зв’язків пізнання не тільки з інтелектом, а й з 
волею; визначає раціональне і духовне ставлення до світу, до людини; потребує 
звернення до рефлексії різноманітного буття людини, у якому вона живе і 
рухається шляхом освітньо-культурного зростання.  

Його змістовими компонентами за В.Гінецинським, є: 
Ä “демонстрація багатоманітності наявних систем ціннісних орієнтацій; 

реальний плюралізм спрямованості людей, що взаємодіють у процесі 
виховання; розробка й обґрунтування системи методичних процедур, які дають 
змогу виявляти й ураховувати системи ціннісних орієнтацій реального життя; 
розробка й обґрунтування науково-методичного інструментарію, який умож-
ливлює пояснення системи диспозицій, що реально регулюють інтерпер-
сональні стосунки” [5].;  

Ä основними характеристиками – відмова від описово-статичного 
підходу в педагогіці та змістовне й процесуальне наповнення освітньої сфери 
ціннісними настановами; виявлення природи і джерел цінностей і 
закономірностей їх формування; розкриття діалектики загальнолюдських і 
національних цінностей; усвідомлення людиною свого місця в природному 
середовищі.  

Особистісно-орієнтований підхід до навчання слухачів курсів 
підвищення кваліфікації передбачає застосування: 

− особистісно-орієнтованих технологій навчання, таких як інтерактивні 
та імітаційні ігри, тренінги, розвивальні психодіагностики тощо; 
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− когнітивно-орієнтованих технологій навчання, таких як діалоги, 
семінари-дискусії, проблемні і тематичні зустрічі, когнітивні та 
інструментально-логічні тренінги, тренінги з рефлексії тощо; 

− діяльнісно-орієнтованих технологій навчання, таких як метод проектів і 
спрямовуючих текстів, організаційно – діяльнісні ігри, комплексні дидактичні 
завдання, технологічні картки, імітаційно-ігрове моделювання технологічних 
процесів тощо. 

Особистісно-орієнтоване навчання передбачає активізацію навчальної і 
самостійної діяльності слухачів. Репродуктивне засвоєння ними знань від-
ходить на задній план. За таких умов викладач виступає в ролі менеджера, 
консультанта, тьютора, порадника, ніж ретранслятора знань. Він більше працює 
в команді викладачів – тренерів; є автором відповідних “майстер-класів”, 
спецкурсів, тренінгів, навчальних модулів, інноваційних проектів і програм. 

Особистісно-орієнтоване навчання передбачає перегляд нормативів 
чисельності слухачів на одного викладача в інститутах підвищення кваліфікації 
керівних кадрів залежно від форми навчання (конференція, діалог, дискусія 
тощо), структури навчання (інваріантні і варіативні навчальні модулі) і змісту 
навчання (сучасні досягнення науки і практики педагогічної діяльності). 

Компетентнісний підхід в організації підвищення кваліфікації управ-
лінських кадрів ґрунтується на сукупності їхніх знань, умінь, мотивації, 
особистісних якостях і поведінці (культурологічному аспекті діяльності 
особистості).  

Актуалізація проблеми впровадження інноваційних моделей системи 
підвищення кваліфікації управлінських кадрів (державних службовців і 
посадових осіб місцевого самоврядування), необхідність побудови сучасної 
моделі змісту та організації навчального процесу обумовлені змінами в 
методологічних і концептуальних засадах її розвитку. 

Розглянемо мету і завдання концепції реформування системи підвищення 
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 
(концепція – в перекладі з лат. мови – conception, розуміння, поняття, ідея, 
загальне уявлення – система поглядів, що визначає розуміння явищ і процесів, 
об’єднаних провідною ідеєю [3]) – (Див. додаток А).  

Мета концепції: обґрунтувати та визначити основні напрями 
впровадження інноваційних моделей підвищення кваліфікації державних 
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням 
можливостей, особливостей та умов навчання за їх освітньо-кваліфікаційними 
характеристиками. 

Завдання концепції: 
1. Забезпечити розробку та апробацію інноваційних моделей підвищення 

кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 
та визначити сукупність завдань для подальшого впровадження в навчальну 
діяльність закладів післядипломної освіти. 

2. Розробити систему організаційно-педагогічного і навчально-мето-
дичного забезпечення впровадження інноваційних моделей підвищення квалі-
фікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. 
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Зміст Концепції як системи поглядів і заходів впровадження інноваційних 
моделей підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування включає:  

• вступ; 
• аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її 

розв’язання; 
• мету; 
• визначення оптимального варіанту розв’язання проблеми на основі 

порівняльного аналізу можливих варіантів;  
• шляхи вирішення завдань реформування системи підвищення 

кваліфікації; 
• очікувані результати, визначення ефективності;  
• оцінку фінансових і трудових ресурсів. 
Передбачувані результати реалізації Концепції включають підвищення 

якості надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади та місцевого самоврядування для роботи на посадах  
І-ІV категорій посад і відповідного кадрового резерву. 

Концептуальні засади впровадження інноваційних моделей підвищення 
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 
визначають нові напрями розвитку системи підвищення кваліфікації, зокрема, 
запровадження кредитно-модульної [2], заочно-дистанційної форм організації 
навчання (Додаток Б), стимулювання інноваційної діяльності науково-
педагогічних працівників системи підвищення кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування [1].  

 
Запитання для самоконтролю 

1. Які нововведення (інновації) передбачені Концепцією реформування 
системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування? 

2. Які основні завдання передбачені Концепцією реформування системи 
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування та Положенням про організацію заочно-дистанційного 
підвищення кваліфікації керівних кадрів? 

3. Охарактеризуйте якість інноваційних змін, що відбуваються останнім 
часом у системі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування. 
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3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ В УМОВАХ 

ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН 
 
Підвищення кваліфікації керівних кадрів є однією із складових після-

дипломної освіти, визначеної Законом України “Про вищу освіту” (ст.10) [1], 
що характеризується спеціалізованим видом освіти і забезпечує їх: 

– новими знаннями і вміннями у рамках здобутого раніше освітньо-
кваліфікаційного рівня (ОКР);  

– перспективним досвідом роботи на відповідній посаді; 
– розвитком професійної компетентності.  
Сучасний етап розвитку системи підвищення кваліфікації в Україні 

характеризується освітніми інноваціями, спрямованими на збереження 
досягнень минулого й, водночас, на модернізацію системи освіти відповідно до 
вимог часу, новітніх надбань науки, культури і соціальної практики.  

Характерною особливістю цього періоду розвитку даної системи є: 
Ø пошук нових змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання, 

управління в інститутах підвищення кваліфікації керівних кадрів;  
Ø розгортання широкої експериментальної роботи, спрямованої на впро-

вадження інновацій на засадах сучасної філософії освіти, яка суттєво відріз-
няється від попередньої, а саме: сучасна філософія освіти пропонує замість 
діалектико-матеріалістичної методології застосовувати системно-синергетич-
ний, структурно-функціональний, логіко-когнітивний, неопозитивістський, 
феноменологічний, антропологічний, теологічний, аксіологічний наукові 
підходи і принципи. 

Виходячи з цього, в основу модернізованої системи підвищення кваліфікації 
керівних кадрів покладено принципи: демократизації (характеризується 
рівноправністю, партнерством, вибором); гуманізації (ґрунтується на взаємо-
допомозі, взаєморозумінні, співпереживанні); інтенсифікації (забезпечується 
шляхом застосування сучасних комп’ютерних, телекомунікаційних, мульти-
медійних, дистанційних, ігрових, проектних технологій); національної спрямо-
ваності (ґрунтується на традиціях народу); інтеграції (забезпечується вивченням 
процесів і явищ через призму різних наукових теорій і течій); валеологізації 
(утверджується пріоритетність здорового способу життя); відкритості 
(забезпечується прозорість прийнятих рішень); інноваційності (утверджуються 
постійні зміни, що спрямовують систему на постійний розвиток) [2].  

Застосування принципу інноваційності при моделюванні нової системи 
підвищення кваліфікації характеризується отриманням економічного‚ соціаль-
ного‚ науково-технічного‚ організаційного, екологічного та іншого ефекту.  

З економічної точки зору дана система перестане фінансуватися лише з 
одного державного джерела, матиме варіативну систему фінансування 
(грантову, спонсорську, особисту тощо); з соціальної – керівні кадри матимуть 
більший соціальний захист щодо об’єктивного оцінювання рівня їх професійної 
компетентності у зв’язку із наближенням результатів навчання в закладах 
підвищення кваліфікації до результатів професійної атестації; з науково-
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технічної – дана модель матиме максимальне наповнення сучасними 
комп’ютерними і комунікаційними технологіями навчання, освітніми 
інноваціями у вигляді оновленого змісту, форм і методів навчання, з 
організаційної – керівні кадри матимуть самостійний вибір власного темпу 
навчання і траєкторії професійного розвитку; з екологічної – матимуть 
максимально зручні умови для самостійного навчання.  

В оновленій системі підвищення кваліфікації очікується: 
Ø у навчальному процесі – підвищення рівня мотивації керівних кадрів 

до навчання (інтерес, потреба, мотив), зміна їх ставлення до загальнолюдських 
цінностей, розвиток позитивних особистісних якостей;  

Ø в управлінському процесі – забезпечення організаційних умов для 
прийняття самостійних рішень під час навчання на курсах підвищення 
кваліфікації та демократичних засад у системі відносин між викладачами і 
слухачами.  

Оновлена система підвищення кваліфікації керівних кадрів 
базуватиметься на кредитно-модульній організації навчального процесу, 
аналогічній до тієї, що застосовується у вищих навчальних закладах. Проте, 
вона матиме і свої характерні особливості. А саме, в ній: 

Ø навчальний план підвищення кваліфікації слухачів складатиметься не з 
навчальних дисциплін, а з основних блоків-модулів [3], які, в свою чергу, 
складатимуться із навчальних модулів, що відповідатимуть їх професійній 
компетентності (див. Додаток В); 

Ø кожний навчальний модуль складатиметься із змістових модулів, що 
включатимуть різні теми і види навчальних занять (аудиторні, поза аудиторні, 
самостійні); 

Ø деякі змістові модулі підлягатимуть обов’язковій системі контролю, що 
відповідає вимогам Європейської системи оцінювання ЕСТС (так звані залікові 
модулі); 

Ø залікові модулі оцінюватимуться різноманітними технологіями – 
заліковими, тестовими, рейтинговими, кваліметричними тощо [6]. 

Складнощі запровадження такої системи підвищення кваліфікації 
керівних кадрів полягають у недостатній їх готовності щодо власного вибору 
змісту, форми і темпу підвищення кваліфікації, а також у недостатньому 
розумінні науково-педагогічними працівниками структури і змісту професійної 
компетентності керівних кадрів. 

Більшість науково-педагогічних працівників інститутів підвищення 
кваліфікації керівних кадрів не сприймають професійну компетентність 
державних службовців як складну багатогранну систему професійної діяльності 
фахівців, яка характеризується сукупністю їхніх професійних знань і вмінь, 
набутим професійним досвідом, мотивацією до високоякісної управлінської, 
правової і політичної праці і позитивними загальнолюдськими і професійними 
якостями (див. Рис. 1).  
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Рис.1. Модель розвитку професійної компетентності в системі освіти 
 
Як видно з Рис.1., перше коло розвитку професійної компетентності 

фахівців відповідає рівню, здобутому ними під час навчання у вищих 
навчальних закладах (ВНЗ) і отриманню відповідного освітньо-кваліфіка-
ційного рівня; наступні концентричні кола на Рис.1 свідчать про розширення 
змісту кожної складової професійної компетентності у процесі підвищення 
кваліфікації в закладах системи післядипломної освіти до якої належать і 
інститути підвищення кваліфікації керівних кадрів [7]. 

На теоретичному рівні більшість науково-педагогічних працівників даних 
інститутів усвідомлюють, що навчальні і навчально-тематичні плани підви-
щення кваліфікації керівних кадрів мають ґрунтуватися на компетентнісному 
підході, проте, у своїй більшості вони розвивають лише систему їх професійних 
знань, умінь і навичок і недостатньо приділяють уваги розвитку мотивації, 
особистісним якостям, загальнолюдським цінностям. 

Причина такого стану справ полягає в тому, що науково-педагогічні 
працівники даних інститутів не бачать шляхів зміни системи цінностей, потреб, 
мотивів й особистісних якостей слухачів за короткий термін навчання на курсах 
підвищення кваліфікації. Тому важливим постає : 

Ä по-перше, віддавати пріоритет пролонгованим у часі формам 
підвищення кваліфікації (наприклад, у Національній академії державного 
управління при Президентові України діє заочно-дистанційне навчання, яке 
продовжується протягом календарного року); 

Ä по-друге, запровадити обов’язкове тестування з виявлення рівня 
розвитку професійних мотивів, цінностей і якостей слухача (нажаль, таке 
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компетентність 

Особисті якості Знання 

Вміння 

Досвід Мотивація 

Базова вища           
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тестування практично не здійснюється на загальноінститутському рівні і 
залишається лише на рівні викладачів змістових модулів); 

Ä по-третє, максимально передбачити у навчальному плані інтерактивні 
методи навчання, такі як кейс-технології, Інтернет-конференції, дистанційні 
чати, тренінги, спецкурси за вибором тощо; 

Ä по-четверте, вивести самостійну роботу слухачів в окремий заліковий 
кредит. 

При формуванні моделі компетентності управлінця виділяють три рівні: 
1. Інтегративна компетентність – властивість до інтеграції знань і навиків 

та їх використання в умовах швидко змінюючих вимог зовнішнього 
середовища; 

2. Психологічна компетентність – в емоційній сфері, в поведінці людей; 
3. Компетентність в конкретних сферах діяльності, вміння працювати з 

людьми, нахил до лідерства, вміння надавати допомогу і делегувати повно-
важення, вміння реалізовувати намічені плани. 

Запровадження кредитно-модульної системи навчання у підвищення 
кваліфікації як інноваційної потребує від науково-педагогічних працівників 
інститутів та їх керівників додаткових зусиль: 

− в оволодінні комп’ютерною технікою і відповідними програмними 
засобами (Word, Exel, Internet тощо); 

− в оволодінні технологіями якісного оцінювання навчальних досягнень і 
рівнів професійного зростання слухачів; 

− у розробці навчальних занять у нових формах – тренінгах, ділових і 
рольових іграх, комп’ютерних конференціях (чатах, форумах); 

− у формуванні навчального плану, в якому враховується не лише вимоги 
професіограми відповідної категорії слухачів, а й професійний досвід і рівень 
професійної компетентності (їх рівень знань основ наук, умінь їх застосовувати 
на практиці, мотивації якісного виконання своїх обов’язків, особисті якості). 

Такий підхід до організації навчання на курсах підвищення кваліфікації 
керівних кадрів в інститутах підвищення кваліфікації сприяє розвитку в них 
самостійності у прийнятті правильних рішень щодо власного професійного 
зростання і наближує вітчизняних слухачів до критеріїв “транскультурного” 
рівня людини “модерна”, що визначена науковцями Стенфордського 
університету і характеризується: 

− активністю і зацікавленістю у справах громадянського суспільства; 
− вираженістю у почуттях особистості і громадянської гідності; 
− причетністю до подій у світі з високим ступенем внутрішньої 

незалежності й інтелектуальної самостійності; 
− відкритістю до нових ідей і нового досвіду, небайдужість до новинок 

науки і техніки, в тому числі досліджень раніше заборонених, або таємничих 
тем і явищ.  

Управлінські кадри в Європі розглядають, як висококваліфіковані, 
мобільні, такі, що потребують неперервного навчання і базуються на 
партнерстві.  
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До ключових компетентностей керівників різних рівнів відносять: 
− уміння працювати диференційовано, працювати у групі і в команді;  
− мати навчальну гнучкість й інноваційний спосіб мислення;  
− вміти контролювати і стимулювати.  
Ключові компетентності керівних кадрів сприяють розвитку їх 

професіоналізму і забезпечують новими якостями, такими як уміння думати 
самостійно, критично і творчо мислити, володіти багатим словниковим 
запасом, уміти здобувати нові знання і самонавчатися. 

“Високий професіоналізм, мовна підготовка, знання комп’ютера, 
реалістичний світогляд і моральні якості людини розглядаються сучасними 
науковцями як фундаментальні чинники прогресу” [3] і тому вони мають бути 
враховані при складанні змісту підвищення кваліфікації у новій моделі системи 
підвищення кваліфікації. 

Модернізована система підвищення кваліфікації керівних кадрів спрямо-
вана на підвищення рівня їх відповідальності за кінцевий результат навчання, 
сприяє формуванню нових моделей спілкування – реальних і віртуальних, є 
більш адаптованою до Європейських моделей підвищення кваліфікації. 

Зокрема, досвід зарубіжних країн світу (Нідерланди, США, Італія, 
Франція, Велика Британія та ін.) підтверджує, що основними їх пріоритетами у 
підвищенні кваліфікації є:  

− право на вибір кожним педагогічним працівником конкретного закладу 
післядипломної педагогічної освіти з вивчення сучасних наукових галузей і 
технологій;  

− тісний зв’язок результатів підвищення кваліфікації з встановленням 
рівня професійної кваліфікації;  

− право на вибір форми навчання (очна, дистанційна, заочна, очно-
дистанційна) в закладі післядипломної педагогічної освіти;  

− гарантована оплата підвищення кваліфікації і право на здобуття різного 
виду гранту для додаткового навчання (державного, місцевого, інвестиційного 
тощо) [4]. 

Вітчизняна система підвищення кваліфікації керівних кадрів набли-
жається до такого рівня. В ній враховані сучасні вимоги до реформування 
освіти, у тому числі і нове бачення Гордона Драйдена і Джаннетт Вос [5], які 
полягають у: створенні Школи для безперервної освіти всіх громадян, розробки 
глобальної концепції для громадян Світу, гарантій задоволення вимог “клієнтів 
системи освіти ”, пристосування до всіх складів розуму та стилів навчання, 
використання кращих світових методик викладання, інвестування у науково-
педагогічних працівників, створення системи “викладач-слухач”, створення 
програми навчання з чотирьох взаємопов’язаних частин: 

− програма особистісного розвитку, яка включає розвиток самоповаги та 
впевненості в собі; 

− програма необхідних життєвих навичок, яка включає творчий підхід до 
вирішення проблем і самоуправління;  
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− програма з “навчання тому, як треба вчитися” і “навчання тому, як 
треба думати”, щоб навчання могло продовжуватись усе життя і приносити 
радість;  

− “змістовна” програма навчання, що складається з інтегрованих тем), 
зміни системи оцінок, застосування технологій завтрашнього дня, викорис-
тання суспільства як освітнього ресурсу, створення кожному умов для вільного 
вибору [2]. 

Цікавою для вітчизняної системи підвищення кваліфікації є модель 
державного службовця, розроблена вченими Російської академії державної 
служби і Північнокавказької академії державної служби, яка поєднує в собі: 

• професійні вимоги до діяльності і коло обов’язків (функціональні 
вимоги); 

• професійні знання; 
• професійні вміння і навики; 
• професійні здібності і загальнолюдські цінності [11]. 

Перший блок містить позиції, зміст яких поєднує в собі: 
• неухильне виконання Конституції, законів, наказів і розпоряджень; 
• дотримання службового регламенту; 
• своєчасний розгляд звернень громадян; 
• збереження державної таємниці; 
• звітність перед вищими інстанціями; 
• сумлінне й творче виконання посадових обов’язків; 
• підтримка кваліфікації на належному рівні; 
• підвищення рівня управлінської культури; 
• повага до особистості; 
• дотримання норм службової етики та виключення дій, що підривають 

авторитет державних органів. 
Другий блок передбачає знання державними службовцями посадових 

обов’язків і науки про державне управління. До посадових обов’язків 
відносяться побудова й удосконалення системи управління, планування й 
контроль, організація управлінської праці, розподіл обов’язків, інструктування 
й консультування підлеглих, підбір і розстановка кадрів, підвищення 
кваліфікації, удосконалення управлінської діяльності. 

Третій блок містить позиції такого змісту: 
• керуватися у своїй діяльності етичними цінностями, вимогами 

державної моралі й урядовою політикою; 
• ставити перед собою і підлеглими напружені, але реальні цілі; 
• інструктувати, координувати і контролювати дії підлеглих; 
• стимулювати їх діяльність; 
• не брати все на себе, делегувати повноваження нижчому рівню 

управління; 
• питання підбору і розстановки кадрів ставити на наукову основу; 
• уміти бачити перспективу; 
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• заохочувати все нове, передове; 
• піклуватися про постійне підвищення кваліфікації колективу й насам-

перед – самого себе; 
• вивчати, узагальнювати й впроваджувати передовий досвід в управлінні; 
• цінувати робочий час; 
• уміти виділити головний напрямок у роботі. 
Зміст четвертого блоку розкриває здібності та якості особистості 

державного службовця: 
• аналітичність, масштабність і системність мислення; 
• готовність взяти на себе відповідальність; 
• уміння бачити виниклу проблему в цілому й головну її ланку – окремо; 
• здатність бути твердим у відстоюванні своїх переконань та позиції; 
• організаторські здібності, здібності до лідерства, уміння працювати з 

людьми, людяність у поєднанні з вимогливістю [11]. 
Найважливіші із цих якостей – це загальнолюдські цінності: відповідаль-

ність, відданість своїй справі, принциповість, дисциплінованість, порядність як 
сталість у дотриманні етичних норм, непідкупність, справедливість, заповзятість, 
почуття нового, доброзичливість і вимогливість, терпіння, послідовність, стри-
маність, непримиренність до лестощів, підлабузництва, неприйняття панібратства.  

До основних якостей державних службовців і осіб органів місцевого 
самоврядування відносять: 

а) у загальнокультурному аспекті: 
• загальну підготовку; 
• цільові і ціннісні життєві орієнтації; 
• досвід спілкування з людьми; 
• певні етичні і естетичні навички; 
• культуру мови; 
б) у діловому (професійному) аспекті: 
• компетентність у питаннях управління у відповідній сфері громад-

ського життя; 
• трудова активність, перевірена практикою; 
• досвід суспільної і державної діяльності; 
• дисциплінованість; 
• сформоване почуття відповідальності за результати праці; 
• уміння підвищувати свою кваліфікацію; 
в) в особистісному аспекті: 
• моральна стійкість; 
• чесність; 
• самостійність; 
• професійна доброчинність; 
• рішучість; 
• ініціативність; 
• комунікабельність; 
• надійність. 
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Цікавим та обґрунтованим є аналіз принципів проходження державної 
служби, розроблених авторським колективом науковців під керівництвом 
доктора соціологічних наук, професора М.Т. Мельника, де на основі положень 
Конституції України чітко відображена державна потреба в ефективній, 
професійній діяльності державних службовців: 

1. Законність. Цей принцип є універсальним і не має жодних виключень. 
Органи державної влади, всі посадові особи зобов’язані дотримуватися 
Конституції та законів України, діяти лише на їх підставі, в межах повноважень 
та в спосіб, що передбачений ними (ст. 19). 

2. Обов’язковість до виконання на території України законів, указів і 
розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету 
Міністрів України, рішень представницького органу та уряду Автономної 
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також обов’язковість 
рішень органів виконавчої влади вищого рівня для органів виконавчої влади 
нижчого рівня (ст. 106, 117, 136,144). 

3. Підконтрольність і підзвітність державних органів і діяльність 
посадових осіб (ст. 85, 86,98,101, 116, 118, 137, 143). 

4. Позапартійність державної служби. Оскільки не допускається 
створення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах 
виконавчої влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, а також на 
державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних і 
комунальних установах та організаціях (ст.37), державні службовці при 
виконанні посадових обов’язків не мають права керуватися рішеннями 
партійних органів і громадських об’єднань, а зобов’язані діяти лише на підставі 
та в межах закону. 

5. Рівний доступ до державної служби у відповідності зі своїми здіб-
ностями та професійною підготовкою без будь-якої дискримінації. Право 
обмеження зумовлюється фактом здійснення службовцями владних повно-
важень щодо керівництва діяльності людей і специфіки конкретних службових 
функцій, які характерні для тієї чи іншої категорії державних і муніципальних 
службовців. Громадянину, який претендує на державну посаду, потрібно мати 
відповідну освіту й підготовку, що відповідала б змістові й обсягу повноважень 
на даній посаді (ст. 23, 24, 38, 43,103,141). 

6. Відповідальність державних службовців за невиконання або 
неналежне виконання своїх повноважень. Вона займає особливе місце серед 
заходів, що спрямовані на удосконалення системи виконавчої влади. Досвід 
свідчить, що головна причина перебоїв у цій системі не тільки в недостатньому 
правовому регулюванні, а й у тій безвідповідальності, що тягне за собою 
порушення норм діючого права (ст. 40, 42, 56. 120). 

7. Соціальна захищеність державних службовців, коли їм гарантується 
грошова винагорода, відпустки, пенсійне забезпечення тощо. Службовцям на 
окремих видах служби передбачено надання певних пільг. 

8. Стабільність державної служби. Становище службовця не повинно 
залежати від політичної кон’юнктури, необґрунтованих організаційних 
імпровізацій [10]. 
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Всі ці принципи покладені в основу Закону України “Про державну 
службу” та спеціальних правових актів, що регулюють діяльність державних 
службовців. 

Головною метою державної кадрової політики є формування такого 
кадрового потенціалу, який може забезпечувати ефективне функціонування і 
розвиток державного апарату на професійному, кваліфікаційному та діловому 
рівнях. 

Зміна парадигми державного управління змінює ідеологію державної 
служби. Сьогодні кожен державний службовець повинен усвідомлювати, що 
його завдання полягає не в тому, щоб вказувати людям, що їм треба робити, а в 
створенні таких умов, у яких вони самі зможуть знайти найвигідніше для себе 
рішення. Тобто держава цілеспрямовано мінімізує своє втручання в 
життєзабезпечення громадян і бере на себе лише ті послуги, які в даний період 
розвитку суспільства в змозі гарантувати й які неможливо знайти на ринку 
послуг. Вона постійно прагне дерегулювання, тобто передачі своїх функцій 
механізмам ринкової саморегуляції і недержавним інституціям. 

Ці вимоги до якостей державних службовців сьогодні мають правовий 
характер, оскільки виходять із основних принципів державної служби, 
встановлених ст. 3 Закону України “Про державну службу”: 

• служіння народу України; 
• демократизм і законність; 
• гуманізм і соціальна справедливість; 
• пріоритет прав людини і громадянина; 
• компетентність, ініціативність, чесність, відданість справі; 
• персональна відповідальність за виконання службових обов’язків; 
• дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і 

регіонального самоврядування; 
• дотримання прав підприємств, установ і організацій, об’єднань 

громадян. 
У своїй сукупності ці вимоги відображають потенціал творчих сил, 

професійних здібностей державних службовців, розкривають рівень професійної 
культури та характеризують їх уміння повніше використовувати в своїй 
практичній діяльності передові управлінські знання й досвід, прогресивні методи, 
прийоми, раціональні форми й організаційно-технічні засоби управління. В 
даному випадку професійна культура виступає основною якісною категорією 
державного службовця, визначає результативність роботи і його кар’єру. 

Тому особливістю формування професіоналізму державних службовців є 
глибоке розуміння ними поняття професійної культури, яке не є простим 
механічним поєднанням понять “професіоналізм” та “культура”, а є синтезом, 
органічним сплавом, який створює нове соціальне явище, де проходить злиття 
високої майстерності з загальною культурою людини [12]. 

Суттєвою особливістю сьогодення та позитивним фактором формування 
професіоналізму державних службовців України є Концепція розвитку 
законодавства про державну службу, схвалена Указом Президента України № 
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1/2005 від 05.01.2005 року, яка охоплює широкий комплекс заходів з правового 
забезпечення: 

• подальшу розробку нормативно-правової бази щодо формування 
кваліфікованих кадрів державної служби; 

• створення необхідних умов для реалізації рівних прав громадян на 
доступ до державної служби у відповідності з професійною підготовкою; 

• постійне оцінювання стану та змісту професійної підготовки 
державних службовців на основі ретельного вивчення потреб державних 
службовців; 

• координацію діяльності державних органів влади, які вирішують 
завдання щодо забезпечення професіоналізації державної служби; 

• контроль діяльності всіх суб’єктів реалізації кадрової політики в сфері 
державної служби, включаючи при цьому заклади освіти; 

• розвиток інфраструктури, яка забезпечує освітній процес державних 
службовців, а також системи навчально-методичного забезпечення всіх форм 
навчання; 

• організацію розробок та реалізацію регіональних та загальнодержавних 
програм професіоналізації державної служби; 

• поєднання фундаментальних і прикладних наукових досліджень в 
галузі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 
службовців, розробку навчальних програм та інноваційних технологій; 

• забезпечення підготовки педагогічних кадрів для навчання державних 
службовців за всіма її формами та вимогами; 

• постійний контроль за ефективним використанням матеріальних і 
фінансових ресурсів у сфері підготовки державних службовців та якісного 
рівня діяльності навчальних закладів; 

• вивчення міжнародного досвіду з проблем розвитку професіоналізму 
державних службовців та використання цієї практики в нашій державі. 

Урахування цих особливостей та пропозицій сприятиме вдосконаленню 
системи формування професіоналізму державних службовців, у т.ч. підвищення 
їх кваліфікації в Інститутах підвищення кваліфікації керівних кадрів. 

 
Запитання для самоконтролю 

1. Які наукові підходи є визначальними для забезпечення концептуальних 
засад впровадження інноваційних моделей підвищення кваліфікації державних 
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування? 

2. Які ключові положення синергетичної методології?  
3. Які ключові принципи забезпечують впровадження інноваційних 

моделей підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування? 

4. Яка основна мета і завдання концепції реформування системи підви-
щення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого само-
врядування, запропонована Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів 
Національної академії державного управління при Президентові України? 
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5. Які складові професійної компетентності?  
6. Чому модель нової системи підвищення кваліфікації керівних кадрів є 

інноваційною?  
7. Які основні характеристики професійної компетентності державного 

службовця? Назвіть їх і проаналізуйте.  
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4. ІННОВАЦІЙНИЙ ЗМІСТ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ 

 
Інноваційний зміст та технології підвищення кваліфікації управлінських кад-

рів забезпечуються принципами їх відбору, до яких в теорії віднесені – 
актуальність, стандартизація, структурованість, варіативність, диференціація.  

Охарактеризуємо їх коротко. 
Актуальність змісту підвищення кваліфікації має віддзеркалювати но-

вітні тенденції розвитку системи освіти, її інноваційну спрямованість, перехід 
на нову структуру та зміст, створювати передумови для опанування вчителями 
нових педагогічних технологій.  

Враховуючи можливість запровадження різних моделей підвищення 
кваліфікації управлінських кадрів, участь в організації цього процесу різних 
навчальних закладів, методичних установ та громадських організацій, потребує 
запровадження стандартних (або типових) професійних програм підвищення їх 
кваліфікації.  

Структурованість змісту навчальних планів підвищення кваліфікації 
управлінських кадрів передбачає наявність чіткого його розподілу на окремі 
галузі знань, розділи, теми, що є важливим для визначення змістових модулів, 
блок-змістових модулів та залікових кредитів. 

Варіативність змісту навчальних планів підвищення кваліфікації 
полягає у тому, що крім обов’язкової складової змісту підвищення кваліфікації, 
зазначеної в інваріантній частині навчальних планів, має бути передбачений 
той обсяг змісту, який можуть замовляти органи державної влади, окремі 
навчальні заклади, а також вибирати викладачі та слухачі з урахуванням 
регіональних або особистісних потреб суб’єктів професійного розвитку. 

Диференціація змісту навчальних планів підвищення кваліфікації 
характеризується врахуванням освітніх потреб та наявного рівня 
професіоналізму різних категорій управлінських кадрів, зокрема, стаж, досвід, 
атестаційну категорію, напрями діяльності тощо. 

Здійснивши аналіз принципів, покладених в основу змісту підвищення 
кваліфікації управлінських кадрів, ми їх класифікували на ті, що:  

• сприяють інноваційному розвитку системи підвищення кваліфікації 
керівних кадрів на сучасному етапі (див. Табл. 1); 

• сприяють розвитку кредитно-модульної форми організації навчання 
на курсах підвищення кваліфікації управлінських кадрів (див. табл. 2). 
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Таблиця 1 
Принципи, що сприяють інноваційному розвитку системи 

підвищення кваліфікації керівних кадрів 
 

№ Назва принципу Відображення даного принципу у: 
змісті навчання структурі навчання 

1 Глобалізму Ознайомлення з 
сучасними проблемами 
інтеграції 

Запровадження 
додаткових семінарів і 
спецкурсів 

2 Гуманізму Розвиток гуманістичних 
якостей особистості 

Вибір спецкурсів у 
варіативній складовій 

3 Інноваційності Ознайомлення з 
освітніми інноваціями 

Застосування 
інноваційних форм, 
методів і засобів 
навчання та організації 
навчання  

4 Інформаційності Оволодіння ІК-
технологіями 

Застосування ІК- 
технологій для 
індивідуальної форми 
навчання 

5 Науковості Ознайомлення із 
сучасними надбаннями 
науки і освіти 
 

Співвідношення 
теоретичних і 
практичних занять 

 
Як видно з Таблиці 1, у змісті підвищення кваліфікації керівних кадрів 

принцип глобалізму забезпечується ознайомленням слухачів з проблемами 
інтеграції; принцип гуманізму – розвитком гуманістичних якостей особистості; 
принцип інноваційності – ознайомленням з освітніми інноваціями; принцип 
інформаційності – оволодінням інформаційно-комп’ютерними технологіями; 
принцип науковості – ознайомленням із сучасними досягненнями науки і освіти.  

У структурі підвищення кваліфікації: принцип глобалізму сприяє запро-
вадженню додаткових семінарів і спецкурсів; принцип гуманізму – вибору 
змісту навчання у варіативній складовій; принцип інноваційності – засто-
суванню інноваційних форм, методів і засобів навчання та організації навчання 
(у т.ч. кредитно-модульна, очно-дистанційна, пролонгована тощо); принцип 
інформаційності – застосуванню інформаційно-комп’ютерних технологій для 
індивідуальної форми навчання; принцип науковості – співвідношенню 
теоретичних і практичних занять. 

Важливими принципами організації навчального процесу в інститутах 
підвищення кваліфікації управлінських кадрів є принципи:  

• провідної ролі самостійності у навчанні, які проявляються у змісті 
навчання через активні й інтерактивні форми і методи; у структурі навчання – 
через очно-дистанційну форму організації навчання; 

• проблемно-пошукової організації змісту навчання – через створення 
проблемних ситуацій організації на заняттях і введення нових форм 
підвищення кваліфікації таких як лабораторні заняття, тренінги тощо; 

• індивідуалізації і диференціації – через розробку індивідуальних планів 
підвищення кваліфікації і кредитно-модульної форми навчання слухачів; 
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• гуманізації і поваги до суб’єктів навчального процесу – через 
діагностування особистісних якостей та захист керівниками під час навчання в 
інститутах підвищення кваліфікації випускних творчих робіт у формі 
навчальних проектів; 

• елективності – через вільний вибір теми випускної творчої роботи і 
спецкурсів та виконання завдань тестового контролю (вхідного, поточного, 
вихідного); 

• мотивації і розвитку творчого потенціалу – через активну участь 
слухачів курсів підвищення кваліфікації на семінарських і практичних заняттях 
та у спільному складанні комплексного заліку чи іспиту; 

• варіативності – через задоволення індивідуальних запитів, пізна-
вальних та інтелектуальних інтересів і можливостей слухачів у підвищенні 
кваліфікації; 

• науковості – через наповнення новим змістом навчальних занять на 
засадах андрагогіки, синергетики, інноватики, менеджменту, парламентаризму 
тощо (табл. 2). 

Таблиця 2 
Основні принципи організації курсів  

підвищення кваліфікації керівних кадрів  
 

№ Назва принципу Відображення у змісті 
навчання 

Відображення у 
структурі навчання 

1 Принцип самостійності Активні й інтерактивні 
методи навчання 

Заочно - 
дистанційне 
навчання 

2 Принципи індивідуалізації та 
диференціації 

Індивідуальний 
навчальний план-графік 
підвищення кваліфікації 
слухача 

Кредитно-модульна 
система навчання 

3 Принцип елективності Вільний вибір теми 
випускної творчої роботи 
і спецкурсів 

Тестовий контроль 
 

4 Принцип мотивації у 
навчанні  

Виступи на семінарських 
і тренінгових заняттях 

Комплексний залік 

5 Принцип варіативності 
змісту та форм навчання 

Самостійний і свідомий 
вибір тем навчання в 
умовах кредитно-
модульної системи 

Врахування 
інтересів слухачів у 
введенні тем 
спецкурсів та 
факультативів 

6 Принцип поваги до суб’єктів 
навчання 

Діагностування 
особистісних здібностей 
і якостей 

Діагностування 
особистісних 
здібностей і якостей 

7 Принцип проблемності у 
навчанні 

Створення проблемних 
ситуацій на заняттях 

Введення 
лабораторних та 
тренінгових занять 

 
Дана система принципів відбору змісту навчання й організації 

навчального процесу сприяють забезпеченню цілісності, наступності і 
безперервності професійного розвитку управлінських кадрів. Для цього 
використовуються можливості навчання як на курсах підвищення кваліфікації в 
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інститутах, так і в міжкурсовому періоді – на різноманітних семінарах, тре-
нінгах, зустрічах тощо.  

Зміст підвищення кваліфікації керівних кадрів, як правило 
відображається у таких нормативно-методичних документах.  

На державному рівні – навчальною професійною програмою підвищення 
кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого 
самоврядування, затвердженою Міністерством освіти і науки України; 
Національною академією державного управління при Президентові України. 

На регіональному рівні – навчальними планами курсів підвищення 
кваліфікації керівних кадрів, затвердженими Національною академією 
державного управління при Президентові України, регіональними інститутами 
підвищення кваліфікації. 

До основних складових змісту підвищення кваліфікації керівних кадрів в 
інститутах підвищення кваліфікації мають відносити змістові модулі:  

Ø законодавчої, культуротворчої та українознавчої спрямованості;  
Ø світоглядної (сучасної методологічної), психологічної й фасилітативної 

підготовки;  
Ø з філософії, політики, парламентаризму, державного управління, права, 

інноватики, інформатики тощо. 
Визначення змісту підвищення кваліфікації керівних кадрів відбувається 

під впливом політичних і соціально-економічних змін, які відбуваються в 
суспільстві; виявляє тенденцію орієнтації не лише на вимоги держави, а й на 
особистісні і професійні запити слухачів; спрямовується на оновлення всієї 
системи безперервного професійного розвитку керівних кадрів, а саме: на 
врахування тенденцій розвитку суспільства, на опанування нового змісту та 
освітніх технологій, на впровадження інновацій, на розвиток уміння зіставляти 
локальні проблеми своєї професійної діяльності із загальнодержавними 
пріоритетами, на вмотивованість власного професійного зростання. 

До основних принципів відбору змісту підвищення кваліфікації керівних 
кадрів віднесено такі: 

− пріоритет самостійного навчання (в сенсі самостійної організації 
слухачами процесу свого навчання; 

− пріоритет спільної діяльності (спільна діяльність слухача з 
викладачем, а також іншими слухачами з планування, реалізації, оцінювання і 
корекції процесу навчання); 

− опора на досвід слухача (використання побутового, соціального та 
професійного досвіду слухача як джерела навчання); 

− індивідуалізація навчання (спільна розробка слухачем і викладачем 
індивідуальної програми навчання, яка зорієнтована на конкретні освітні 
потреби і цілі навчання, а також враховує досвід, рівень підготовки, 
психофізіологічні, когнітивні особливості слухача); 

− системність навчання (відповідність цілей, змісту, форм, методів, 
засобів навчання і оцінювання його результатів); 

− контактність навчання (з одного боку, спрямовується на конкретні, 
життєво важливі для слухача цілі, орієнтовані на виконання соціальних ролей 
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або вдосконалення особистості, а з іншого – будується з врахуванням 
професійної, соціальної і побутової діяльності слухача і його просторових, 
часових і побутових факторів, умов); 

− актуалізація результатів навчання (невідкладне застосування на 
практиці отриманих слухачами знань, умінь, навичок, якостей); 

− ефективність навчання (надання слухачам певної свободи вибору 
цілей, змісту, методів, джерел, термінів, часу, місця і оцінювання результатів 
навчання, а також самих викладачів); 

− розвиток освітніх потреб (оцінювання результатів навчання 
здійснюється шляхом виявлення реального рівня засвоєння навчального 
матеріалу; при цьому процес навчання будується з метою формування у 
слухачів нових освітніх потреб, конкретизація яких здійснюється після 
досягнення певної мети навчання);  

− інноваційність (застосування інтерактивних форм, методів і засобів 
навчання); 

− усвідомленість навчання (усвідомлення й осмислення слухачами всіх 
параметрів процесу навчання і своїх дій з його організації); 

− інтеграція – ключовий принцип сучасних політичних, економічних, 
соціокультурних процесів у провідних Європейських країнах, що визначає 
характер реалізації всіх елементів навчального процесу: цілей, змісту, 
організації тощо. 

У зв’язку з тим, що навчання в системі підвищення кваліфікації ґрун-
тується на сукупності перелічених принципів навчання, постає завдання 
створення абсолютно нових навчальних планів і програм підвищення 
кваліфікації керівних кадрів в інститутах. Вони мають бути модульними, 
гнучкими, технологічними. Їх основу мають становити сучасні вимоги до 
посади керівника, його професійних категорій та компетентності. 

Відбір змісту навчання до начальної програми для конкретної категорії 
слухачів має відбуватися за такою логікою: 

Ä спочатку необхідно визначити професійні компетентності даної 
категорії слухачів; 

Ä потім для розвитку чи формування будь-якої складової професійної 
компетентності відбирати зміст, форми і методи навчання; 

Ä потім визначати у кожному навчальному модулі теми для інваріантного 
і варіативного вивчення; 

Ä потім кожний навчальний модуль обліковувати, визначати обсяг 
кредитів, визначати теми занять для залікового кредиту; 

Ä потім формувати зміст освітньо-професійної програми підвищення 
кваліфікації для конкретної категорії слухачів, який складається з набору 
інваріантних і варіативних модулів, має достатню кількість годин, відведених 
для самостійного вивчення матеріалу, обліковується кількістю кредитів і балів 
для отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації. 

Зміст навчання на курсах підвищення кваліфікації має забезпечуватись 
відповідними науково-методичними матеріалами, до яких віднесено:  

− навчальні плани і програми змістових модулів; 
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− програми навчальної, виробничої й інших видів практичних занять; 
− підручники, посібники; 
− інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних, 

лабораторних занять; 
− індивідуальні завдання для самостійної роботи; 
− контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних 

занять; 
− контрольні тести з начальних модулів; 
− методичні матеріали для самостійної роботи з літературою, написання 

випускної роботи, складання заліку. 
До сучасних технологій навчання в інноваційній системі підвищення 

кваліфікації керівних кадрів віднесені: 
− електронний підручник (програмно-методичний комплекс, який дає 

можливість самостійно засвоїти навчальний курс або його певний розділ і 
об’єднує в собі властивості звичайного підручника, довідника, збірника задач і 
лабораторного практикуму);  

− ТВ-технологія – вид дистанційної технології навчання, що базується на 
використанні систем телебачення для доставки слухачам навчально-методич-
них матеріалів та організації регулярних консультацій у викладачів (тьюторів); 

− мережева технологія – вид дистанційної технології навчання, що 
базується на використанні мереж телекомунікації для забезпечення слухачів 
навчально-методичними матеріалами та інтерактивної взаємодії між викла-
дачем (тьютором); 

− кейс-технологія – вид дистанційної технології навчання, яка заснована 
на використанні наборів (кейсів) текстових, аудіовізуальних та мультимедійних 
навчально-методичних матеріалів для їх самостійного вивчення слухачами при 
організації регулярних консультацій у викладачів (тьюторів) традиційним або 
дистанційним способом [1]. 

Розглянемо більш детально метод кейс-технології, або ситуаційні методи 
навчання (case-study). 

Суть даного методу полягає у використанні конкретних випадків 
(ситуацій, історій, тексти яких називаються “кейсом”) для спільного аналізу, 
обговорення або вироблення рішень слухачами з певного розділу навчання. 

Цінність кейс-методу полягає в тому, що він одночасно відображає не 
тільки практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, який 
необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми, а також вдало суміщає 
навчальну, аналітичну і виховну діяльність, що безумовно є діяльним і 
ефективним в реалізації сучасних завдань системи освіти. 

Цілі, на які спрямовано використання кейс-метод, залежить від типу 
конкретної ситуації, у зв’язку з чим виділяють: кейс-потреби, кейс-вибір, 
кризовий кейс, конфліктний кейс, кейс-боротьба, інноваційний кейс тощо. 

За допомогою кейс-методу можна вирішувати такі навчальні завдання: 
Ø набуття слухачами навичок використання теоретичного матеріалу для 

аналізу практичних проблем; 
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Ø формування у слухачів навичок оцінювання ситуації, вибору та 
організації пошуку основної інформації; 

Ø вироблення вмінь формулювати питання і запити; 
Ø вироблення умінь розробляти багатоваріантні підходи до реалізації 

плану дії; 
Ø формування вмінь самостійно приймати рішення в умовах неви-

значеності; 
Ø формування навичок та прийомів всебічного аналізу ситуацій, 

прогнозування способів розвитку ситуацій; 
Ø формування вмінь та навичок конструктивної критики тощо. 
Дослідження науковців свідчать, що цей метод не потребує великих 

матеріальних і часових витрат й допускає варіативність навчання. Проблемна 
ситуація може бути висвітлена як при вивчені нової теми у викладенні 
теоретичного матеріалу, так і може використовуватися з метою узагальнення та 
систематизації матеріалу. Як інтерактивний метод навчання кейс-метод 
ефективний у використанні вивченні економічних, суспільних і соціальних 
наук, мови й літератури та професійних дисциплін. 

Робота над кейсом передбачає: 
− розбір конкретної ситуації з певного сценарію, який включає 

самостійну роботу; 
− “мозковий штурм” в мережах малої групи; 
− публічний виступ із представленням та захистом запропонованого 

рішення; 
− контрольне опитування учасників на предмет знання фактів кейсу, що 

розбирається. 
Роботу над кейсом поділяють на два основні етапи: домашня самостійна 

робота й робота в аудиторії. 
Алгоритм проведення занять із застосуванням кейс-методу передбачає: 
Ø І етап – заздалегідь складені кейси викладач роздає студентам не 

пізніше як за день до заняття. Слухачі самостійно розглядають кейс, 
підбирають додаткову інформацію і літературу для його вирішення. 

Ø ІІ етап – заняття розпочинаються з контролю знань, з’ясування 
центральної проблеми, яку необхідно вирішити. Потім – розподіляє групу 
слухачів на малі групи для вирішення різних ситуацій (кейсу). Викладач 
контролює роботу малих груп, допомагає, уникаючи прямих консультацій. 
Слухачі можуть використовувати допоміжну літературу, підручники, 
довідники. На етапі підведення підсумків викладач інформує про вирішення 
проблеми в реальному житті або обґрунтовує власну версію і обов’язково 
оприлюднює кращі результати, оцінює роботу кожної малої групи і кожного 
слухача. 

Для ефективного використання кейс-методу необхідно створювати 
спеціальні умови: 

− забезпечення достатньо високої складності пізнавальних проблем, які 
потрібно вирішувати студентам; 
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− створення в аудиторії атмосфери психологічного комфорту, яка має 
сприяти вільному висловлюванню слухачами думки, не боячись помилки; 

− відведення спеціального часу на осмислення способів вирішення 
проблеми; 

− організація спеціальної підготовки викладачів до запровадження 
методики. 

Як зазначають вітчизняні дослідники, застосування викладачем кейс-
методу з одного боку стимулює індивідуальну активність слухачів, формує 
позитивну мотивацію до навчання, зменшує масив “пасивних” і невпевнених у 
собі слухачів, забезпечує високу ефективність навчання і розвитку майбутніх 
фахівців, формує певні особистісні якості і компетенції, а з іншого – дає 
можливість викладачу самовдосконалюватись [2]. 

Навчальна діяльність керівних кадрів в інститутах підвищення 
кваліфікації включає як групові заняття відповідно до запитів слухачів, так і 
індивідуально-консультативні з проектування, корегування та реалізації 
індивідуальних програм професійного розвитку. Фактично йдеться про 
нормування самостійної роботи слухача, яка б полягала не в традиційному 
виконанні навчальних завдань, визначених викладачем, а в реальному 
формуванні власного навчального простору. 

Тому навчальний план підвищення кваліфікації керівних кадрів має 
максимально бути орієнтованим на реалізацію формули “Я вчуся”, яка 
орієнтована на формування суб’єктності позиції слухача у системі навчання. 
Така модель складається з декількох етапів. 

І етап (підготовчий). Попередня підготовка до курсів підвищення квалі-
фікації повинна вестись самостійно і полягати у спробі адекватно продіаг-
ностувати, комплексно осмислити досвід власної професійної діяльності, 
визначити рівень її загальної продуктивності, а також відповідності сучасним 
стандартам.  

ІІ етап – початковий етап роботи на курсах. Оскільки робота з 
самоаналізу власної професійної діяльності не є для керівника звичною (значна 
їх кількість це буде робити вперше), у них з’явиться потреба в отриманні 
консультацій, колективному обговоренні з колегами процедури проведення 
діагностики, інтерпретації отриманих результатів та ін. Тому важливо на цьому 
етапі організувати роботу так, щоб слухачеві була надана можливість ці функції 
реалізувати (загальні лекції з теми, круглі столи, презентації власних 
технологій діагностики та проектування пріоритетних напрямів саморозвитку, 
індивідуальні консультації). 

Слухачам також можна запропонувати пакети діагностичних методик, за 
якими вони будуть мати можливість визначити рівень сформованості осо-
бистісних якостей, необхідних в професійній діяльності, рівень сформованості 
ключових складових компетентності, професійних умінь тощо. 

ІІІ етап стосується визначення слухачем проблеми наукового дослі-
дження. Дослідницька діяльність повинна стати наскрізним видом роботи 
впродовж всього періоду навчання. Не применшуючи значення досліджень з 
конкретних проблем за фахом або з питань професійної діяльності 
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(традиційний варіант), у даному випадку предметом дослідження повинна стати 
власна професійна діяльність: її концепція, технологія, стиль. Саме дослід-
ницька робота такого рівня має найвищий потенціал як у інтеграції всієї 
системи навчання і спрямування її на вдосконалення досвіду власної профе-
сійної діяльності, так і формування позиції слухача як реального суб’єкта 
професійного розвитку. Таким чином, визначивши одну обов’язкову проблему 
дослідження для всіх слухачів курсів, можна суттєво цілеспрямувати всю 
систему навчання, забезпечивши її орієнтованість на конкретні, професійно 
значущі цілі. Продуктивна робота у даному контексті має високий емоційний 
потенціал, вона може стати реальною сферою самореалізації педагога як у 
процесі дослідницької роботи, так і професійного спілкування. 

IV етап – традиційний, що реалізує сформовану систему теоретичної та 
практичної підготовки керівників відповідно до інноваційних освітніх 
тенденцій, а також конкретного фаху спеціаліста. Попередні етапи формують 
позицію керівника, за якої він сприймає інформацію в контексті власного 
досвіду діяльності, що не лише підвищує позитивну мотивацію даного виду 
діяльності, а і спонукає до осмислення і, відповідно, “привласнення” отриманої 
навчальної інформації.  

V етап – завершальний. Презентація результатів навчання та дослід-
ницької роботи, що об’єктивуються в сформованій (удосконаленій) моделі 
власної професійної діяльності, програмі особистісного та професійного 
саморозвитку на перспективу. Важливо, що процес творення (оптимізації) 
концепцій, моделей, програм супроводжується теоретичним обґрунтуванням і 
саме в такий спосіб забезпечується інтеграція теоретичної та практичної 
складової професійного розвитку керівника, а також формується ставлення до 
теорії як плідної основи формування продуктивної практичної діяльності. 

За таких умов системна професійна післядипломна освіта управлінських 
кадрів набуває принципово іншого статусу: вона не забезпечує знанням, яке 
передбачається, що буде далі “експлуатуватись” у подальшій практичній 
діяльності, а є свого роду “стартовим майданчиком”, що задає стандарти, 
формує платформу і проектує програму професійного саморозвитку керівника 
на відповідну перспективу. І головне – формує його позицію як суб’єкта 
власного професійного самотворення. 

Процес забезпечення інноваційних змін у навчальному процесі Інститутів 
підвищення кваліфікації керівних кадрів сприяє формуванню нової моделі 
професіоналізму державних службовців, суть якої полягає у мотивації 
професійного зростання службовців.  

Отже, формування нової моделі професіоналізму державних службовців 
залежить від рішення кількох взаємопов’язаних між собою професійно-етичних 
проблем, що знайшло своє відображення в пріоритетних напрямках адаптації 
інституту державної служби до Європейських стандартів з урахуванням 
національних особливостей [3; 4]. 

З цією метою необхідно забезпечити: 
− комплексний розвиток законодавчої бази державної служби як 

професійного засобу реалізації завдань і функцій держави, передбачивши при 
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цьому нормативно-правове врегулювання проходження державної служби та 
процедур її реалізації; 

− посилення правової та соціальної захищеності державних службовців, 
їх політичної незалежності щодо виконання своїх професійних обов’язків; 

− стимулювання професійного зростання на засадах рівності оплати за 
однаковий обсяг, інтенсивність роботи та рівень відповідальності; 

− формування в суспільстві відповідного ставлення до державної служби 
як до необхідної частини суспільного механізму; 

− розвиток системи професійного навчання державних службовців з 
урахуванням подальшої професіоналізації корпусу державних службовців, 
засад освітнього простору Європейського Союзу; 

− впровадження європейського рівня правових гарантій, матеріальної і 
моральної захищеності державних службовців; 

− підготовка й добір кадрів, які повністю відповідають вимогам і 
завданням, що стоять перед даним органом державного управління; 

− використання в діяльності державного службовця всіх сучасних 
досягнень науки й техніки; 

− формування нового стилю керівництва в органах державного 
управління, який ґрунтувався б на основі професійно-етичних норм; 

− підготовка й навчання керівників як лідерів та впровадження цього 
стилю в практичну роботу державної служби [3; 4; 5]. 

Ось чому нагальною потребою, зумовленою адміністративною реформою 
в Україні та Програмою розвитку державної служби на 2005-2010 роки, є 
формування нової моделі професійного кадрового потенціалу, що слугував би 
народові, кваліфіковано та компетентно захищав його права [3].  

Виходячи з потреби забезпечення цілісності та єдності державної служби, 
її стабілізації і структурної оптимізації, надання їй більшої соціальної 
зорієнтованості, ключовими орієнтирами розвитку професіоналізму державних 
службовців мають бути: 

− підняття в суспільстві престижу державної служби, а також рівня 
правової та соціальної захищеності державних службовців, у тому числі від 
будь-якого втручання в їхню діяльність поза межами законодавчо визначених 
державно-службових відносин; 

− досягнення максимальної об’єктивності, відкритості й прозорості 
процесів відбору, прийому та просування державних службовців щаблями 
службової кар’єри на основі їх ділових, професійних та моральних якостей; 

− організація систематичного професійного навчання та безперервного 
підвищення державними службовцями професійної кваліфікації з метою фор-
мування стабільного пласту управлінців-професіоналів, які є основою спадко-
ємності високого рівня кваліфікації державної служби будь-якої держави. 

Водночас система професійного навчання має стати важливим чинником 
у вирішенні кадрових питань інших суб’єктів господарювання, що, в свою 
чергу, створить підвалини до переходу на державну службу високопрофесійних 
працівників з недержавного сектора економіки. В основу функціонування цієї 
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системи мають бути покладені принципи, що визначають умови забезпечення 
проведення в Україні єдиної державної кадрової політики, а саме: 

− обов’язковість професійного навчання; 
− взаємозв’язок професійного навчання державних службовців із 

загальною системою безперервної професійної освіти; 
− відповідність професійного навчання державних службовців держав-

ним вимогам та потребам у кадровому забезпеченні державного управління; 
− зв’язок професійного навчання з процесами ринкових перетворень, 

трансформаційними процесами в суспільстві і державі, які відображені в 
Концепції адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів 
Європейського Союзу; 

− наповнення всіх структур влади спеціально підготовленими для них 
кадрами з високим рівнем культури та професіоналізму, здатними сприяти 
інноваційним соціальним процесам, компетентно виконувати державні функції, 
генерувати нові ідеї та управлінські рішення; 

− адаптованість до змін у структурі та функціональній спрямованості 
органів влади й управління, наближення професійних характеристик функ-
ціонування кадрового корпусу державної служби до стандартів світового рівня, 
що має сприяти інтеграції України до світової спільноти [6]. 
 

Запитання для самоконтролю 
1. Які інноваційні методи навчання застосовуються у системі підвищення 

кваліфікації керівних кадрів? 
2. В чому полягає сутність методу кейс-стаді? 
3. Як відображаються основні принципи організації підвищення 

кваліфікації керівних кадрів на змісті їх навчання?  
4. Які принципи функціонування системи підвищення кваліфікації 

керівних кадрів сприяють її інноваційному розвитку?  
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5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ІДЕЙ 
ПОЗИТИВНОГО ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ 
 
Накопичений європейськими країнами досвід організації післядипломної 

освіти педагогів, без сумніву, є цінним для осмислення і творчого використання 
українськими педагогами в умовах оновлення системи післядипломної освіти 
педагогів в Україні. Потреби інтеграції України до світового освітніх простору 
зумовлюють необхідність розв’язання ряду складних проблем щодо 
модернізації сфери післядипломної освіти і системи підвищення кваліфікації 
керівних кадрів. Суттєвою складовою необхідних змін є реалізація 
міжнародних зобов’язань України щодо інтеграції в загальноєвропейський 
освітній простір та забезпечення якості освіти європейського рівня. Все це 
актуалізує потребу у вивченні, осмисленні, оцінці та поширенні в нашій країні 
продуктивних ідей розвитку зарубіжної післядипломної освіти керівних кадрів 
у нових умовах. 

Динамізм змін у суспільстві ХХІ століття потребує розбудови в Україні 
гнучкої системи державного управління, яка буде здатною до самовідтворення і 
саморегуляції. До пріоритетних напрямів модернізації системи підвищення 
кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого 
самоврядування в Україні з урахуванням прогресивних ідей зарубіжного 
досвіду щодо підняття соціального статусу професії державного службовця в 
суспільстві та поліпшення умов його праці відносимо:  

1. Формування нових механізмів фінансування сфери підвищення квалі-
фікації. 

2. Збільшення асигнувань на освіту державних службовців в Україні, яка 
має орієнтуватись на відсоток ВВП, що виділяється на освіту в розвинених 
країнах світу. 

3. Широке залучення на ринок освітніх послуг приватного та комер-
ційного сектора. 

4. Запровадження партнерства інститутів підвищення кваліфікації дер-
жавних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування і вищих 
навчальних закладів. 

5. Розвиток професійного співробітництва державних службовців, яке 
повинно отримати новий поштовх і набути нових організаційних форм, по-
требує залучення додаткових ресурсів, зокрема, отримання позики від заці-
кавлених державних та недержавних організацій. 

6. Розбудова гнучкої системи підвищення кваліфікації керівних кадрів, 
що підтримується державою, приватними та неурядовими організаціями; 
надання більшої державної підтримки в системі їх післядипломної освіти, 
професійний розвиток яких в умовах інформаційного суспільства повинен 
набувати безперервного характеру (комп’ютеризація навчального процесу в 
закладах підвищення кваліфікації, розгортання дистанційної форми навчання, 
створення тренінгових центрів тощо). 
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7. Запровадження стандартів професійної діяльності для різних категорій 
управлінських кадрів як інструмента професійного розвитку у контексті 
парадигми освіти, що орієнтується на результат. 

8. Сутнісні ідеї та стратегії стандартизації державного управління в 
Україні та зарубіжних країнах мають певні спільності та відмінності. Спільною 
особливістю запровадження стандартно-орієнтованих освітніх реформ у 
світовому освітньому просторі. При цьому прослідковуються принципові 
відмінності в стратегіях: якщо в ряді розвинених країн Заходу, зокрема, у 
Великій Британії і Франції стандартизація професійної підготовки і діяльності 
фахівців стала основою для запровадження стандартів змісту освіти і 
навчальних результатів учнів (студентів, слухачів), то в Україні ці процеси 
йшли паралельно і тому стандарти післядипломної освіти і підвищення 
кваліфікації управлінських кадрів мають багато неузгодженостей і 
невідповідностей.  

9. Однією з особливостей процесів стандартизації післядипломної освіти 
в цілому в Україні в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. є їх проведення в умовах 
фінансового дефіциту. У такому контексті великої ваги набувають вміння 
освітніх політиків та адміністраторів до перерозподілу фінансових та часових 
ресурсів, змістових пріоритетів діяльності, на які повинна бути звернена 
першочергова увага освітніх адміністраторів та практиків. Англійський досвід 
реформування освіти показав, що освітні політики та керівники освіти на 
центральному і місцевому рівнях змогли сконцентрувати фінансові ресурси на 
пріоритетних напрямах роботи, зокрема стандартизації та розподілити їх 
найбільш ефективно. 

10. Спільним для всіх країн є те, що в ході процесів стандартизації освіти 
загострюється суперечність між об’єктивними потребами оновлення освітньої 
системи і протистоянням змінам з боку традиційної культури вищого 
навчального закладу, у т.ч. Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, 
з боку викладачів. Причинами такого протистояння в зарубіжних країнах та в 
Україні є: суттєве зростання навантаження викладачів у процесі і в результаті 
проведення реформ, недостатнє залучення викладачів та їх професійних 
організацій до розробки та апробації стандартів. Тому спільною проблемою для 
всіх країн є формування оптимального співвідношення засобів політично-
адміністративного тиску і моральної та матеріальної підтримки процесів 
стандартизації освіти. 

11. Важливим недоліком процесів стандартизації освіти як в зарубіжних 
країнах, так і в Україні є відсутність повномасштабної наукової експертизи 
результатів запровадження стандартів. Наукові дослідження результатів ре-
форм не ініціюються та не фінансуються державою. Оцінка результатів запро-
вадження стандартів потребує залучення до цього процесу потенціалу науки на 
рівні сучасних методологічних та методичних підходів; формування готовності 
вітчизняних фахівців до сприйняття європейських і світових гуманістичних 
цінностей за допомогою активного залучення загальноєвропейських програм і 
проектів, використання європейської тематичної мережі в галузі освіти 
(ІНТЕРНЕТ) тощо. 
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