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ВСТУП
Важливість післядипломної освіти на багато разів

зростає в період зміни суспільного ладу в країні, коли
від кваліфікованих рішень залежить ефективність гло-
бальних економічних процесів. Нові державно-полі-
тичні й соціально-економічні умови існування українсь-
кого суспільства обумовили необхідність створення й
застосування різних підходів до державного управлін-
ня післядипломною освітою. У першу чергу це пов'яза-
но зі зміною структури фінансових потоків і виникнен-
ням нових джерел фінансування професійної освіти.

Таке поняття, як "організаційно-економічний ме-
ханізм державного управління післядипломною осві-
тою" так само, як і взяті окремо поняття організацій-
ний механізм управління післядипломною освітою"
або "економічний механізм управління післядипломною
освітою", представляють наукову абстракцію, оскільки
в дійсності подібні процеси регулюються безліччю більш
конкретних механізмів. Тим не менш, застосування роз-
глянутої категорії до наявної сьогодні трансформації
сфери післядипломної освіти виправдовується можли-
вістю представити процес, що визначає майбутню долю
України, як деяку цілісність, що охоплює як управлінсь-
кий вплив державної влади, так і спонтанні дії різних
суб'єктів економічних відносин, що реалізуються в сфері
вищої освіти.

Актуальність сказаного вище в даний час для Украї-
ни збільшилася в багато разів. Не можна сказати, що
українське суспільство в умовах перебудови державних
і суспільних формацій враховувало це повною мірою.
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соціально-економічними перетвореннями на основі
зміни форми власності і переходу на ринкові відносини
без урахування неминучих витрат в таких сферах, як
освіта, вимагаючи державної уваги в організаційному і
економічному плані, привело до помітної втрати завойо-
ваних раніше позицій, до різкого зниження рівня
освіти.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Визначити основні напрями вдосконалення органі-

заційно-економічного механізму державного управлі-
ння післядипломною освітою.

РЕЗУЛЬТАТИ
Проблема дослідження механізму функціонування

післядипломної освіти важлива з огляду на нагальну не-
обхідність створення ефективної моделі державного
управління галуззю. Вказана модель має базуватись на
вивченні та використанні економічних законів сучасно-
го розвитку суспільства, а також вирішенні проблем
організації та функціонування системи післядипломної
освіти в умовах динамічних змін на ринку праці в сьо-
годнішньому глобалізованому суспільстві [1]. Механізм
функціонування післядипломної освіти не може бути
дискретним, він має охоплювати всю систему освіти і
пронизувати всі галузі економіки, і водночас мати свої
специфічні особливості. Системі післядипломної осві-
ти, так само, як і кожній господарській системі, прита-
манна своя внутрішня структура. Відповідно структуру
механізму функціонування системи післядипломної
освіти можна систематизувати за напрямами законодав-
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чого, економічного та організаційного забезпечення
діяльності системи післядипломної освіти. Впроваджен-
ня механізму відбувається через сукупність форм, ме-
тодів і важелів управління системою післядипломної
освіти [2].

Державне регулювання створює середовище функ-
ціонування, в якому працюють заклади післядипломної
освіти, при цьому результат діяльності залежить від
гнучкості та їх здатності адаптуватись до змін. Законо-
давче забезпечення встановлює загальний правовий ре-
жим функціонування системи післядипломної освіти в
цілому, її окремих закладів та підрозділів [4; 5].

Економічні важелі спрямовані на ефективне функ-
ціонування системи післядипломної освіти, вони реалі-
зуються через відносини закладів освіти з бюджетом за
допомогою системи податків, пільг, бюджетних асигну-
вань, ціноутворення, маркетингової політики, а також
через встановлення умов і правил діяльності закладів
освіти як суб'єктів господарювання [3].

Організаційні важелі передбачають створення ефек-
тивно функціонуючої системи закладів післядипломної
освіти, управління системою через впровадження
інформаційного забезпечення та удосконалення основ-
них функцій управління післядипломною освітою, спри-
яння організації науково-прикладних досліджень, за-
безпечення гнучкості структури в процесі функціону-
вання системи післядипломної освіти.

Вимагає особливої уваги в процесі функціонування
організаційно-економічного механізму післядипломної
освіти впровадження основних принципів державної
політики в сферу її діяльності. Принципи державної
політики реалізуються шляхом доступності до удоско-
налення попередньої освіти системою закладів після-
дипломної освіти згідно потреб спеціаліста, які визна-
чаються необхідністю професійного зростання відпов-
ідно до життєвого циклу (онтогенезу) фахівця.

Державна політика спрямована на забезпечення
безперервності і наступності процесу отримання знань
системою післядипломної освіти шляхом формування
потенціалу особистості та врахування особливостей
його розвитку на різних стадіях життєвого циклу.

Важливим принципом організації діяльності систе-
ми післядипломної освіти є врахування її особливостей
в сфері надання освітніх послуг відповідно до потреб та
запитів їх споживачів — слухачів закладів післядиплом-
ної освіти та роботодавців.

Необхідною умовою ефективного функціонування
механізму післядипломної освіти має бути науковість
та технологічність організації діяльності закладів осві-
ти та врахування поряд з сучасними потребами ринку
праці в перепідготовлених спеціалістах їх потреби в
майбутньому.

Цей принцип важливий ще й тому, що державна по-
літика в галузі освіти передбачає інтеграцію українсь-
кої системи освіти до світових освітніх систем шляхом
участі в Болонському процесі.

Державній політиці в сфері післядипломної освіти
мають бути притаманні принципи прозорості і гласності,
які реалізуються участю, поряд з науково-педагогічни-
ми кадрами, слухачів та роботодавців у процесі визна-
чення форм і методів організації та функціонування
післядипломної освіти.

Комплексний підхід до аналізу організаційно-еко-
номічного механізму та моделювання процесів функ-
ціонування системи післядипломної освіти обов'язко-
во включає традиційні та нові методики економічного
аналізу системи, а результати оцінки складають основу
прийняття стратегічних і оперативних рішень, спрямо-
ваних на удосконалення ефективного управління галуз-
зю.

Основними напрямами удосконалення організацій-
но-економічного механізму державного регулювання
післядипломної освіти мають бути: уточнення понятій-
ного апарату (кадри, професійна освіта, післядиплом-

на освіта тощо); удосконалення законодавчого забез-
печення: прийняття ЗУ "Про післядипломну освіту";
посилення організаційно-економічного аспекту функ-
ціонування ринку праці щодо послуг, пов'язаних з після-
дипломною освітою; удосконалення фінансового за-
безпечення та надання пільг закладам післядипломної
освіти; розробка методичних рекомендацій щодо си-
стеми показників економічної і соціально-економічної
ефективності закладів післядипломної освіти; впрова-
дження методики розрахунків коефіцієнтів відповід-
ності для економного витрачання бюджетних коштів;
організація постійного моніторингу діяльності системи
післядипломної освіти; посилення інформаційного за-
безпечення та прозорості діяльності МОН України.

Структурна модель аналізу ефективності функціо-
нування післядипломної освіти, яка побудована на ме-
тоді системної динаміки, дозволяє оцінити гнучкість та
ефективність процесу підготовки кадрів системою
післядипломної освіти і прогнозувати економічні на-
слідки прийняття управлінських рішень.

Економіко-математична модель прийняття страте-
гічних рішень дозволяє розробити стратегію розвитку
післядипломної освіти в умовах постійних динамічних
структурних зрушень в економіці та на ринку праці.

Ефективність функціонування післядипломної
освіти може бути досягнута тільки завдяки визначенню
параметрів та оптимізації всіх складових процесу фун-
кціонування системи підготовки кадрів в мережі безпе-
рервної освіти. Даний аналіз є різновидом аналізу гос-
подарської діяльності післядипломної освіти, який за-
стосовується в складних організаційних структурах та
орієнтований на виділення структурних елементів, які
піддаються управлінню, коригуванню та змінам.

Процес надання післядипломної освіти передбачає
вплив зовнішнього оточення та поєднання дій усіх кон-
трагентів, що залучені в процес навчання. Першою не-
одмінною умовою стає оцінка обсягів підготовки спе-
ціалістів відповідно до потреб ринку праці з урахуван-
ням конкурентного середовища. При розробці стратегії
з застосуванням аналізу системи післядипломної осві-
ти необхідно врахувати такі ключові моменти, як оцін-
ка наявних ресурсів, об'єми підготовки фахівців та
гнучкість системи післядипломної освіти в умовах
структурних змін на ринку праці України.

Існуюча система організації, управління та фінан-
сування системи післядипломної освіти, свідчить про її
недосконалість через невпорядкованість та неефектив-
ну взаємодію її складових. Удосконалення взаємодії
полягає у знаходженні відповідності кількісної та якіс-
ної підготовки спеціалістів потребам економіки. Метою
створення моделі є оптимізація вказаних процесів та
найбільш раціональне використання державних коштів
на післядипломну освіту. Для її розробки ми об'єктив-
но змушені звузити область аналізу діяльності системи
післядипломної освіти, використовуючи дані Держав-
ної служби зайнятості. Статистичних даних про функ-
ціонування закладів післядипломної освіти поза діяль-
ністю служб зайнятості (очна та заочна форми навчан-
ня за кошти юридичних та фізичних осіб) офіційна ста-
тистика не надає, що значно звужує межі дослідження.

Система післядипломної освіти завжди є залежною
функцією потреб економіки у відповідних спеціалістах
на певний час. Важливо не тільки знати сучасні потре-
би, а й прогнозувати випереджувальну потребу в тих чи
інших фахівцях, враховуючи тенденції розвитку світо-
вої економіки та вплив глобалізаційних процесів.

Вибір факторів для створення моделі передбачає
розглядати в якості змінних певні параметри, що ви-
значають закономірності функціонування системи
післядипломної освіти.

Залежним фактором у нашій моделі виступає кіль-
кість спеціалістів, направлених на перепідготовку,
підвищення кваліфікації Державною службою зайня-
тості.
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Рішення задачі дає
відповідь, які характери-
стики системи післядип-
ломної освіти і наскільки
необхідно врахувати, щоб
досягти відповідності як-
існої та кількісної підго-
товки кваліфікованих
кадрів на ринку праці Ук-
раїни при найефективні-
шому витрачанні обмеже-
них фінансових ресурсів.

В основу запропоно-
ваної математичної мо-
делі закладена найважли-
віша аксіома економіки,
яка полягає в збалансованості натуральних і фінансо-
вих показників, тому ми пропонуємо будувати модель
на основі балансового методу.

Економіко-математична модель побудована на ос-
нові балансового методу і формалізується системою
рівнянь, які виражають балансові співвідношення між
обсягами підготовки кваліфікованих спеціалістів за
відповідними напрямами і потребами галузей економі-
ки в останніх. Для вказаної системи рівнянь повинна
задовольнятись вимога відповідності наявних ресурсів
кваліфікованої робочої сили і поглинанням її галузями
економіки. В кінцевому підсумку ресурсна частина ба-
лансової моделі (випуск спеціалістів) і витратна (вико-
ристання спеціалістів) мають балансуватись, тобто бути
однаковими в кількісному виразі.

Для побудови вказаної моделі, використаємо чис-
лові матриці. По вертикалі U

1
,U

2
, … U

n
 позначимо на-

прями підготовки спеціалістів закладами освіти III—IV
рівнів акредитації, по горизонталі X

1
, X

2
, ... X

N
 позначи-

мо використання спеціалістів відповідного напряму
кожною з галузей економіки на певний час t. Така схе-
ма містить блоки, які прийнято називати квадрантами
(табл. 1).

У першому квадранті знаходить відображення пев-
на кількість фахівців за напрямами підготовки x

ij
, які ви-

користовуються відповідними галузями економіки. На
перетині кожного рядка і стовпця знаходимо обсяг
спеціалістів відповідного напряму підготовки, які пра-
цюють у певній галузі. Для переліку напрямів підготов-
ки та визначення стандартного переліку галузей еконо-
міки скористаємось нормативними документами, отже
i та j — відповідно номери напрямів підготовки і галу-
зей, що використовують спеціалістів. Таким чином, пер-
ший квадрант є квадратною матрицею n-го порядку,
сума всіх елементів якого дорівнює річному випуску
спеціалістів.

В таблиці 1 вважати:
S

1
 = X

11
 + X

12
 + ...X

1n
(1);

S
2
 = X

21
 + X

22
 + ...X

2n
(2);

S
3
 = X

31
 + X

32
 + ...X

3n
(3);

...
S

n
 = X

n1
 + X

n2
 + ...X

nn
(4).

У загальному вигляді економіко-математична мо-
дель визначається системою лінійних алгебраїчних
рівнянь:

U
i
 = ΣX

ij
 + Z

i
(5),

де U
i
 — i — та компонента вектору випуску спе-

ціалістів;
X

ij
 — i — та компонента вектору використання спе-

ціалістів в  — й галузі економіки;
Z

i
 — i — та компонента вектора кінцевого викорис-

тання різниці в спеціалістах.
Вказаний підхід повністю відповідає принципам еко-

номічного прогнозування, які б складали основу галу-
зевих планів економіки. Подібні підходи були прита-
манні командно-адміністративній економіці, коли пла-
нування підготовки спеціалістів певного напряму про-

водилось на основі попередньо узагальнених потреб
економіки по кожній галузі.

Для сучасного етапу економічного розвитку харак-
терним явищем є невідповідність кількісної і якісної
структури робочої сили потребам ринку, яка знаходить
свій прояв у безробітті певної частки спеціалістів.

Але, якщо в межах аналізу абстрагуватись і розгля-
дати післядипломну освіту в аспекті зайнятості, бо ри-
нок праці вимагає коригування потреби в кваліфікова-
них спеціалістах саме через призму зайнятості, то це
потребує введення до математичної моделі додаткових
квадрантів. У випадках, коли дані щодо пропозиції спе-
ціалістів збігаються із запитами на них, маємо працев-
лаштованих фахівців, яких ми також не включаємо в
квадрант Z. При цьому також можливі певні відхилен-
ня, оскільки є випадки невідповідності щодо працевлаш-
тування за спеціальностями, коли фахівець змушено ви-
користовується на посаді, яка вимагає нижчого рівня
кваліфікації, ніж наявний. Такі випадки ми також не вра-
ховуємо в нашому дослідженні.

 У нашому випадку для аналізу ми використовуємо
дані про зареєстрованих безробітних у Державній
службі зайнятості. Спеціалісти, які офіційно не працю-
ють і не зареєстровані у Центрах зайнятості також не
включені до нашої моделі. Дані про потребу в фахівцях
на ринку праці систематизуються Центрами зайнятості
згідно з запитами роботодавців. Абстрагуючим момен-
том при побудові математичної моделі є виконання за-
явок роботодавців через мережу кадрових агентств,
прямої реклами, діяльності відділів працевлаштування
в закладах освіти. Ці дані також не враховуються в на-
шому дослідженні через недоступність до інформації
приватних кадрових агентств.

Скориставшись офіційними статистичними даними,
можна побудувати другий квадрант Z, в якому відобра-
жається кінцеве використання спеціалістів (різниця між
потребою і пропозицією окремих фахівців на ринку
праці) в рамках вказаних обмежень і з урахуванням роз-
поділу безробітних за напрямами соціальних програм.
Згідно з законодавчо визначеними напрямами діяльності
таким спеціалістам пропонують певні програми. На-
приклад, вони можуть зайнятись власним бізнесом. Для
його організації надається одноразова безповоротна
фінансова допомога у розмірі 12-ти середньомісячних
окладів за місцем останньої роботи. Ми позначимо та-
ких спеціалістів літерою А.

Іншим напрямом реабілітації безробітних є їх залу-
чення до різноманітних соціальних програм (перепис
населення, допомога в збиранні врожаю і т.і.). В нашо-
му випадку позначимо таких спеціалістів через В.

Літерою С позначимо групу спеціалістів, направле-
них на перенавчання центрами зайнятості.

Таким чином, квадрант Z можна розширити і дані
перенести в нову матрицю (табл. 2).

Можемо записати співвідношення, які показують
сутність застосування балансового методу при аналізі
функціонування системи післядипломної освіти за до-
помогою рівняння:

Таблиця 1. Матриця використання кваліфікованих працівників галузями економіки
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Z
i
 = A

i
 + B

i
 + C

i
(6).

Наш подальший аналіз проводиться стосовно до
квадранта С. Оскільки перенавчання безробітних про-
водиться за рахунок державних коштів, актуальним по-
стає питання визначення ефективності використання
коштів фонду соціального страхування на випадок без-
робіття, мінімізуючи при цьому рівень витрат на підго-
товку та перепідготовку.

Аналіз існуючої практики витрачання вказаних
коштів свідчить про те, що не розроблений механізм,
який врахував би особливості функціонування системи
перенавчання безробітних. На нашу думку, принцип дії
такого механізму повинен базуватись на диференційо-
ваному підході, який враховує рівень підготовки слу-
хачів, направлених на перенавчання чи підвищення ква-
ліфікації. За критерії відбору ми пропонуємо взяти на-
прям підготовки.

За умов, вказаних як обмеження, при побудові таб-
лиці 2, скористаємося даними Державної служби зайня-
тості. Оскільки на виконання всіх програм витрачаються
кошти Фонду державного соціального страхування на
випадок безробіття важливо, в нашому дослідженні, зап-
ропонувати модель ефективного їх витрачання.

Пропонуємо також, на основі порівняння в планах
навчального процесу попереднього закладу освіти та
закладу післядипломної освіти відповідних дисциплін,
які повторюються, розрахувати коефіцієнти, що відоб-
ражають вказані співвідношення. Питання знаходжен-
ня відповідності кількості спеціалістів, яких необхідно
перенавчити на інші спеціальності згідно запитів галу-
зей економіки, варто оцінювати за ефективністю ви-
трачання коштів на проведення перепідготовки. Підви-
щенню ефективності сприятиме раціональне витрачан-
ня ресурсів бюджету, виділених на післядипломну
освіту, при якому досягнуто їх найраціональніше вико-
ристання. На нашу думку, для цього варто ввести ко-
ефіцієнт відповідності  k

w
.

Коефіцієнт знаходимо як частку від ділення, де в
чисельнику показуємо кількість дисциплін (годин), які
слухач вивчав згідно з планами навчального процесу за
першою освітою і які повторюються в планах закладів
післядипломної освіти, а в знаменнику загальну
кількість дисциплін (годин) навчального плану закладу
післядипломної освіти. Введення коефіцієнта дозволить
ефективно регулювати витрати державних коштів на пе-
ренавчання через раціональне їх витрачання. Практич-
ний досвід свідчить, що достатньо ефективним є пере-
навчання за другою економічною освітою, якщо k

w
 ви-

щий 0,3. Такий коефіцієнт мають, наприклад, інженерні
та юридичні (0,4) спеціальності у випадку перенавчання
на економічні, а також педагогічні при перенавчанні на
психологічні.

ВИСНОВКИ
У статті визначено, що основними напрямами удос-

коналення організаційно-економічного механізму дер-
жавного регулювання післядипломної освіти мають бути:
удосконалення законодавчого забезпечення: прийняття

ЗУ "Про післядипломну освіту";
посилення організаційно-економ-
ічного аспекту функціонування
ринку праці щодо послуг, пов'яза-
них з післядипломною освітою;
удосконалення фінансового за-
безпечення та надання пільг зак-
ладам післядипломної освіти; роз-
робка методичних рекомендацій
щодо системи показників економ-
ічної і соціально-економічної
ефективності закладів післядип-
ломної освіти; впровадження ме-
тодики розрахунків коефіцієнтів
відповідності для економного вит-
рачання бюджетних коштів;

організація постійного моніторингу діяльності системи
післядипломної освіти; посилення інформаційного забез-
печення та прозорості діяльності МОН України.

Організаційно-економічний механізм державного
регулювання післядипломної освіти необхідно пов'яза-
ти зі стратегією сталого розвитку, до якої людство по-
винне переходити в XXI столітті й реалізовувати цю
стратегію протягом усього тисячоліття. Основні конту-
ри нової моделі суспільного розвитку і однієї з найваж-
ливіших підсистем — освіти повинні сформуватися вже
в найближчі десятиліття разом із самою моделлю
стійкого розвитку як її істотна частина.
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