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УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ  
ЯК ПРОЕКТНО ОРІЄНТОВАНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Анотація. Актуальність. Ефективна діяльність закладу професійної освіти 
в  ринкових умовах потребує реалізації нової моделі управління, яка базується на 
проектному менеджменті організацій. Використання керівництвом та управлін-
ським персоналом технології проектного менеджменту надає можливості закладу 
професійної освіти зайняти успішне місце на ринку освітніх послуг і задовольнити 
запити споживачів. Усе зазначене потребує удосконалення системи управління за-
кладом професійної освіти як проектно орієнтованою організацією. 

Мета: здійснити наукове обґрунтування нової моделі управління закладом 
професійної освіти як проектно орієнтованою організацією в  контексті розвитку 
управлінського персоналу.
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Методи: Обґрунтованість отриманих висновків і результатів спирається на вико-
ристання загальних методів пізнання: діалектичний і порівняльний аналіз. Діалек-
тичний метод використовувався при вивченні теоретико-методологічних підходів 
до управління закладом професійної освіти в  ринкових умовах. Абстрактно-тео-
ретичний метод використовувався для теоретичних узагальнень і  формулювання 
висновків. Системний аналіз дозволив сформулювати модель управління закладом 
професійної освіти як проектно орієнтованою організацією.

Інформаційною основою роботи є наукові монографії та статті вітчизняних і за-
кордонних дослідників з  питань управління закладами професійної освіти та ме-
неджменту організацій, нормативно-правові документи в сфері професійної освіти.

Результати: розкрито істотні характеристики моделі управління закладом 
професійної освіти як проектно орієнтованою організацією, визначено її характерні 
риси, основні форми, стадії, методи та умови, що забезпечує можливість не тільки 
та не стільки пропозиції максимально можливого для закладу професійної освіти 
спектра освітніх послуг, скільки можливість маневру, швидкого реагування на запи-
ти споживачів. 

Висновки: за допомогою нової моделі управління закладом професійної осві-
ти відбувається організаційне проектування, яке має стати інструментом розвитку 
управлінського персоналу. 

Ключові слова: заклад професійної освіти, модель, освітні послуги, персонал, 
проектно орієнтована організація, управління.
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MANAGEMENT OF VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTION AS 
A PROJECT-ORIENTED ORGANIZATION

Abstract. Relevance: The effective operation of a vocational education institution in 
market conditions requires the implementation of a new management model based on 
project management of organizations. The use of project management technology by 
management and management staff provides an opportunity for a vocational education 
institution to take a successful place in the market of educational services and meet 
consumer demands. All this requires the improvement of the management system of the 
vocational education institution as a project-oriented organization.

Purpose: to carry out scientific substantiation of a new model of management of an 
institution of vocational education as a project-oriented organization in the context of 
management staff development.

Methods: The validity of the obtained conclusions and results is based on the use of 
general methods of cognition: dialectical and comparative analysis. The dialectical method 
was used in the study of theoretical and methodological approaches to the management 
of vocational education in market conditions. The abstract-theoretical method was used 
for theoretical generalizations and formulation of conclusions. System analysis allowed 
to formulate a model of management of a vocational education institution as a project-
oriented organization.

The information basis of the work is scientific monographs and articles of domestic 
and foreign researchers on the management of vocational education institutions and 
management of organizations, legal documents in the field of vocational education.

Results: the essential characteristics of the model of management of a vocational 
education institution as a project-oriented organization are revealed, its characteristics, 
main forms, stages, methods and conditions are determined, which provides an opportunity 
not only and not so much to offer the maximum possible range of educational services for 
a vocational education institution. quick response to consumer inquiries.

Conclusions: with the help of a new model of management of a vocational education 
institution there is an organizational design, which should become a tool for the 
development of management staff.

Keywords: vocational education institution, model, educational services, staff, 
project-oriented organization, management.
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Постановка проблеми. Заклади 
професійної освіти повинні адаптува-
тися, як до нових потреб слухачів, так 
і  до роботи на вже виниклому ринку 
освітніх послуг. Що стосується пер-
шої проблеми, то її успішне рішен-
ня пов’язане з  необхідністю творчого 
підходу до вивчення і  освоєння того, 
що є у світовій практиці в сфері освіти, 
а саме:

• зміст освітніх програм, органі-
зація навчального процесу на базі са-
мих передових і  ефективних методів. 
При цьому однак не можна забувати, 
що сліпе копіювання західних мето-
дів навчання без урахування власних 
традицій і, що особливо важливо, еко-
номічних реалій, часто призводить до 
негативних результатів.

Досвід показує, що досягти гарних 
результатів у  здійсненні міжнарод-
ного співробітництва можна лише на 
основі спільної роботи українських та 
зарубіжних фахівців з  підготовки на-
вчальних програм.

Суть другої проблеми полягає 
в тому, що в Україні виник і розвива-
ється ринок освітніх послуг. Особливо 
динамічно він розвивається в  сфері 
професійної освіти. Поряд з  держав-
ними на ринку функціонуть також 
недержавні освітні структури. Є група 
організацій, які також займаються ко-
роткостроковими формами навчання, 
в основному, з тих економічних спеці-
альностей, де найбільш гостро відчу-
вається нестача фахівців (наприклад, 
бухгалтери). Такого роду організації не 
в змозі забезпечити комплексне мето-
дичне забезпечення своїх програм і, 
як правило, паразитують, запрошуючи 
для роботи фахівців великих навчаль-
них центрів.

Все це актуалізує необхідність роз-
роблення ефективної моделі управ-

ління закладом професійної освіти як 
проєктно орієнтованою організацією.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Засади менеджменту за-
кладені у  наукових працях відомих 
закордонних та вітчизняних учених: 
М. Альберта, М. Мескона, Р. Скібіць-
кого, Ф. Хедоурі та інших. Проблеми 
менеджменту закладів освіти розгля-
нуті у працях Г. Єльникової, Н. Клока-
ра, О. Мармази, В. Олійника, З. Рябо-
вої, В. Федорова та інших. Проектним 
менеджментом у  закладах освіти за-
ймалися А. Єрмоленко, Т. Махиня, Л. 
Оліфіра, Ф. Фрейх та інші. Сутність та 
застосування технологій менеджмен-
ту в  професійній освіті відображені 
у  працях Н. Ничкало, В. Радкевич, Л. 
Пуховської, О. Бородієнко та інших. 

Водночас залишаються малодо-
слідженими питання впровадження 
ефективних моделей управління за-
кладом професійної освіти як проєк-
тно орієнтованою організацією.

Методи: Обґрунтованість отри-
маних висновків і  результатів спи-
рається на використання загальних 
методів пізнання: діалектичний і  по-
рівняльний аналіз. Діалектичний ме-
тод використовувався при вивченні 
теоретико-методологічних підходів 
до управління закладом професійної 
освіти в  ринкових умовах. Абстрак-
тно-теоретичний метод використо-
вувався для теоретичних узагальнень 
і  формулювання висновків. Систем-
ний аналіз дозволив сформулювати 
модель управління закладом профе-
сійної освіти як проектно орієнтова-
ною організацією.

Інформаційною основою робо-
ти є  наукові монографії та статті ві-
тчизняних і  закордонних дослідників 
з  питань управління закладами про-



222

фесійної освіти та менеджменту ор-
ганізацій, нормативно-правові доку-
менти в сфері професійної освіти.

Мета статті  – здійснити наукове 
обґрунтування нової моделі управ-
ління закладом професійної освіти як 
проектно орієнтованою організацією 
в  контексті розвитку управлінського 
персоналу.

Виклад основоного матеріалу. 
Положеннями закону України «Про 
освіту» [1-9] та проекту закону України 
«Про професійну (професійно-техніч-
ну) освіту» [4] визначені стратегічні 
завдання розвитку системи професій-
ної освіти. Однак їх реалізація зале-
жить від ефективності налаштування 
системи управління на рівні закла-
дів професійної освіти. На жаль обсяг 
державної фінансової підтримки за-
кладів професійної освіти з  кожним 
роком зменшується, але в  той же час 
багато навчальних закладів вже осво-
їлися в ринкових умовах, проявляють 
новаторський підхід, намагаючись за-
воювати споживачів. В даний час не-
обхідно докладати зусилля саме рин-
кового характеру, підприємницького 
типу для забезпечення конкуренто-
спроможності.

Підприємництво характеризуєть-
ся як тип господарювання, суть якого 
становить новаторство, комерційна 
реалізація науково-технічних і органі-
заційних проектів [3].

Сучасний погляд на розуміння сут-
ності підприємництва на перший план 
висуває роль підприємця як новатора, 
що здійснює, пошук і реалізацію нових 
проектів, використовуючи виробничі 
можливості, знаходить нові сфери за-
стосування капіталу, нові способи об-
слуговування споживачів (Скібіцький, 
О., М., 2006).

Ще одним важливим аспектом є, 
ознаки підприємництва як особливого 
виду діяльності: свобода підприємця 
у  виборі напрямів діяльності методів 
господарювання, самостійність і неза-
лежність в ухваленні рішень; особиста 
економічна зацікавленість в досягнен-
ні комерційного успіху; економічна 
відповідальність за прийняті рішення 
та пов’язаний з ними економічний ри-
зик [9].

Проаналізуємо діяльність закладів 
професійної освіти на предмет відпо-
відності цим ознакам. Ознака перша. 
Держава зафіксувала розуміння ді-
яльності таких установ як підприєм-
ницької, надавши їм самостійність, 
обмежену лише рамками чинних нор-
мативно-правових актів.

Ознака друга. Що стосується осо-
бистої економічної зацікавленості, то 
освітня установа в  сфері професійної 
освіти в  межах, наявних у  неї коштів 
на оплату праці самостійно визначає 
форму та систему оплати праці, роз-
міри доплат, надбавок, премій та ін-
ших виплат стимулюючого характеру. 
Цим ще раз підкреслюється не тільки 
господарська самостійність, але і мож-
ливість для реалізації особистої еко-
номічної зацікавленості підприємця – 
керівника закладу професійної освіти 
та його колективу в результатах діяль-
ності. А з  огляду на ту обставину, що 
діяльність закладів професійної освіти 
здійснюється на ринку освітніх послуг 
в  умовах постійно зростаючої конку-
ренції, їм необхідний комерційний 
успіх, який розуміється не як однора-
зовий акт вилучення максимального 
прибутку, але як процес постійного 
зростання та розвитку. Це пов’язано 
з  тим, що заклади професійної осві-
ти в  сучасних умовах самостійно шу-
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кають клієнтів на ринку, включаючи 
конкуренцію за державні замовлення. 
Тому досягнення комерційного успіху 
є життєвою необхідністю для закладів 
професійної освіти, оскільки визначає 
їх розвиток і, отже, особисту економіч-
ну зацікавленість підприємця.

Третя ознака є  виключно важли-
вою для виявлення підприємницького 
характеру діяльності закладів профе-
сійної освіти. Це пов’язано з тим, що, 
якщо говорити про державну установу 
професійної освіти, цілком очевидно, 
що власником цього закладу є держа-
ва, яке закріплює за освітнім закладом 
об’єкти права власності та інше майно, 
необхідне для здійснення статутної 
діяльності. Керівник виступає повно-
важним представником власника, він 
самостійно приймає рішення тав несе 
за них відповідальність, в  тому числі 
й економічну.

Керівник закладу професійної 
освіти, як менеджер, зобов’язаний 
приймати стратегічні рішення, вихо-
дячи з однієї з двох моделей поведін-
ки в ринкових умовах. Він може діяти 
за класичною моделлю поведінки, за-
безпечуючи максимально ефективне 
використання ресурсів, наявних у роз-
порядженні закладу. Використання 
проектної моделі поведінки в  про-
фесійній освіті на нашу думку перед-
бачає створення маркетингового ін-
новаційного комплексу навчальних 
програм і додаткових сервісних послуг 
(наприклад, консультування).

Іншою характерною рисою проек-
тної моделі є розвиток змісту, а також 
форм і методів навчання. У порівнян-
ні з класичною моделлю, коли процес 
вдосконалення може полягати в  по-
ліпшенні традиційних форм і методів 
навчання, при використанні проек-

тної моделі заклад професійної осві-
ти веде пошук нових форм і  методів 
таких, як case study, action research, 
комп’ютеризація навчального проце-
су, рольові ділові ігри та інше.

Для того, щоб здійснити проектну 
модель поведінки в професійній осві-
ті навчальний заклад має ретельно 
вивчати зовнішнє середовище, вести 
маркетингові дослідження на ринку 
освітніх послуг. Відзначимо, що мо-
дель поведінки багато в чому визначає 
і контингент, на який орієнтується за-
клад професійної освіти.

Однією з  найважливіших форм 
управління закладом професійної 
освіти є  проектування, спрямоване 
на створення нових організаційних 
відносин і  зв’язків і  включає опра-
цювання питань організації праці, 
виробництва та управління. Іншими 
словами  – це проектування організа-
ційних відносин і організації закладів 
професійної освіти або їх підрозділів 
(підсистем), що часто докорінно від-
різняються від старих.

Тільки в  рамках організаційного 
проекту можливо визначити специ-
фічні завдання того чи іншого виду 
роботи, трудові функції, методи та 
умови праці й відповідальність за ре-
зультати праці в  конкретних умовах 
[7]. З цієї точки зору проектування 
можна віднести як до сфери страте-
гії, так і до тактики діяльності в сфері 
менеджменту. Однак слід підкресли-
ти, що ближче воно все ж до тактики, 
оскільки покликане реагувати на мін-
ливі умови.

Саме в сфері організації праці за-
клад професійної освіти знайде базу 
для виконання таких важливих вимог 
управління персоналом, як: набір здіб-
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них людей; ефективне використання 
потенційних можливостей людей [5].

Адже для того, щоб набрати здат-
них людей, необхідно досить чітко ви-
значити їх функціональні обов’язки. 
Щоб ефективно використовувати здіб-
ності людей, важливо постійно думати 
про організаційні можливості для їх 
прояву, створення відповідних умов 
праці, які забезпечують максимально 
можливий ступінь задоволення своєю 
працею.

Таким чином, організаційне про-
ектування та підтримка високого рів-
ня організації праці, стає першоряд-
ним завданням у  справі ефективного 
управління персоналом.

В аспекті пошуку організаційних 
резервів заклад професійної освіти 
маємо звернутися до питання раціо-
нальної організації праці персоналу, 
а  отже, і  до організації його робочих 
місць. Необхідно визначити зміст і по-
слідовність виконання елементів пра-
ці стосовно кожного робочого місця 
і  на цій основі визначити необхідну 
та достатню кількість засобів техноло-
гічного та організаційного оснащення 
цих робочих місць.

Потім проектується планування 
робочих місць, яке має забезпечува-
ти високу ефективність праці, а також 
комфорт і безпеку персоналу. Органі-
зація робочих місць, заснована на до-
слідженні процесу праці, спрямована 
на те, щоб персоналом використову-
валися найбільш раціональні методи 
та прийоми праці, що природно буде 
сприяти зменшенню чисельності пер-
соналу в  умовах використання даної 
технології.

І, нарешті, проектування сприят-
ливих умов праці. В рамках цього на-
прямку організаційного проектування 

мають бути розроблені заходи по до-
сягненню нормативних санітарно-гі-
гієнічних параметрів стану освітнього 
середовища. Об’єктами проектування 
виступають індивідуальна та колек-
тивна праця (її зміст і  організація) 
на рівні служб, підрозділів і  робочих 
місць закладів професійної освіти. В 
якості суб’єктів проектування висту-
пають фахівці з  організації праці та 
управління, техніки безпеки, економі-
сти, соціологи, психологи, юристи.

Стадія аналізу передбачає обсте-
ження обраного об’єкта з метою визна-
чення рівня організації, управління та 
визначення напрямків подальшого 
проектування. Для цього формуєть-
ся група проектантів, яка і проводить 
узагальнене та детальне обстеження. 
Стадія розробки передбачає створення 
проекту управлінської праці в підроз-
ділі, що доповнює проектні рішення 
з організації освіти та управління. При 
розробці проекту організації управ-
лінської праці вирішуються питання 
розподілу функцій і  відповідальності 
між персоналом. Стадія функціону-
вання передбачає вирішення питань 
впровадження та забезпечення функ-
ціонування проектних рішень і  ви-
явлення причин, що перешкоджають 
цьому.

Впровадження організаційного 
проекту проводиться за планом орга-
нізаційних заходів, який передбачає 
підготовку до впровадження, дослідне 
впровадження та контроль дотриман-
ня проекту, аналіз результатів впрова-
дження та коригування проекту.

Необхідно довести переваги нової 
організації з соціальної та економічної 
сторони, можливість запропонованої 
перебудови. Велике значення тут ма-
ють не тільки теоретичні та практичні 
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заняття, а  й допомога з  боку як фор-
мальних лідерів, так і неформальних – 
з числа авторитетного персоналу дано-
го колективу. Необхідно запропонувати 
систему заходів морального впливу на 
персонал, що забезпечує облік актив-
ності персоналу щодо впровадження 
проектних розробок, мотивування.

Отже, ефективне управління пер-
соналом закладу професійної освіти 
не може бути здійснене у  відриві від 
організаційного проектування. В іде-
альному варіанті в  закладі професій-
ної освіти має самостійно діяти спе-
ціальний підрозділ, в  завдання якого 
входили б розробка організаційних 
проектів і  постійне вдосконалення 
чинного освітнього процесу. Не вдаю-
чись в деталі стратегії і тактики робо-
ти такого підрозділу в системі управ-
ління закладу професійної освіти, 
спробуємо визначити основні резуль-
тати його діяльності, що мають безпо-
середнє значення для управління пер-
соналом. Можна виділити, принаймні, 
шість основних моментів.

По-перше, тільки в  результаті ор-
ганізаційного проектування можуть 
бути сформовані професійно-квалі-
фіковані і  психофізіологічні вимоги 
до персоналу, який необхідно залу-
чити. Таким чином, в результаті про-
ектування виявляється безпосеред-
ній вплив на ефективність діяльності 
служби, що відповідає за набір пер-
соналу. По-друге, результати проек-
тування мають важливе значення для 
служби підготовки та перепідготовки 
кадрів, забезпечуючи основу для фор-
мування програм і  методів перепід-
готовки кадрів, складання поточних 
і  перспективних внутрішніх планів 
цієї роботи і, отже, розвитку персона-
лу. По-третє, результати організацій-

ного проектування можуть використо-
вуватися кадровою службою з  метою 
залучення всього персоналу до пошу-
ку найбільш ефективних організацій-
них рішень, які не знижують задоволе-
ності працею. По-четверте, результати 
організаційного проектування є осно-
вою виміру праці, а  отже, його опла-
ти. По-п’яте, взаємозв’язок організації 
праці та управління персоналом по-
лягає в дисципліні праці, контроль за 
якою покладено на службу управління 
персоналом. І, нарешті, по-шосте, ре-
зультати проектування можуть вико-
ристовуватися службою охорони праці 
та техніки безпеки.

Організаційне проектування, як 
і інші напрямки комплексного проек-
тування розвитку закладу професійної 
освіти, має бути направлено на одно-
часне вирішення двох взаємопов’яза-
них завдань:

• економічне, полягає в  забез-
печенні підвищення ефективності 
організації в  результаті більш раціо-
нального використання сучасних тех-
нологій освіти;

• соціальне, яке передбачає ши-
роке використання соціально-психо-
логічних методів в управлінні, підви-
щенні соціальної ролі персоналу як 
в розвитку своєї організації так і в ці-
лому системи професійної освіти.

Це означає, що впровадження 
кожного проекту, в тому числі органі-
заційного, має приносити відчутний 
не лише економічний, а  й соціальний 
ефект. Тому планувати і  впроваджу-
вати організаційні проекти необхідно 
в  тісному взаємозв’язку з  соціальни-
ми заходами, спрямованими на зміну 
професійно-кваліфікаційної та соці-
ально-демографічної структури кадрів, 
підвищення рівня добробуту персона-
лу, поліпшення їх праці та побуту.
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Слід завжди пам’ятати, що будь-
які управлінські рішення, в кінцевому 
рахунку, втілюються в життя конкрет-
ними людьми та персоналом закладу 
професійної освіти в цілому. Це озна-
чає, що успіхи або невдачі в сфері ор-
ганізаційного проектування, а, отже, 
і в забезпеченні конкурентоспромож-
ності закладів професійної освіти ба-
гато в чому пов’язані з поведінковими 
аспектами організації та управління.

Найважливішим завданням керів-
ника закладу професійної освіти стає 
не тільки «перевірка» якості пропо-
нованих організаційних проектів, але 
і  розробка найбільш привабливих рі-
шень, що відповідають ринковій стра-
тегії установи [2]. Це і вдосконалення 
формальної структури установи, і по-
ліпшення координації в  прийнятті 
рішень, і  підвищення знань і  досвіду 
персоналу в  питаннях міжособистіс-
них і  міжгрупових відносин, і  плану-
вання переміщень співробітників, і їх 
можливе зростання в  умовах майбут-
ніх змін. Організаційне проектуван-
ня пов’язане з  новим видом управ-
лінської діяльності та досягненням 
довгострокових цілей закладу, в тому 
числі тих, які стосуються культури ор-
ганізації та соціальних процесів.

Важливо мати на увазі, що орга-
нізаційне проектування є  плановою 
програмою робіт, яка пов’язана з  ді-
яльністю всієї організації, а не тільки 
окремих її частин. Найвище керів-
ництво повинне не тільки схвалити 
проект, але і  взяти на себе обов’язок 
і  відповідальність за управління ним. 
Проект передбачає зміну існуючих 
процесів, процедур, способів праці 
тощо. При цьому головне завдання по-
лягає в тому, щоб досягти змін у відно-
синах, поведінці та в результатах праці 

персоналу. Робота з  організаційного 
проектування ведеться з  використан-
ням переважно форм навчання, що 
спираються на практику. Практично 
неможливо змінити стиль управління, 
давши керуючому тільки нові знання. 
Потрібно визначити характер його по-
ведінки в  існуючих умовах, перевіри-
ти альтернативні варіанти та почати 
на практиці застосовувати нове, щоб 
забезпечити необхідні зміни в  орга-
нізації. Ця робота пов’язана не тільки 
та не стільки з  окремим персоналом, 
а  головним чином з  групами, від ді-
яльності яких в першу чергу залежить 
ефективність організації.

Винятково важливим є  та обста-
вина, що організаційне проектування 
завжди пов’язане та спирається на не-
обхідність вдосконалення персоналу. 
У цьому сенсі його концепція спира-
ється на дві різні галузі управлінської 
теорії і  практики. Одна з  них пов’я-
зана з  розвитком методів навчання 
управлінського персоналу та їхнього 
застосування не тільки до окремого 
працівника, але і до групи, і до закла-
ду в цілому. Мета такого навчання має 
змінити поведінку учасників в потріб-
ному напрямку, поліпшити якості ке-
руючого як керівника та як члена ро-
бочої групи, навчити його виявляти 
причини поганого взаємозв’язку, при-
хованої напруги та емоцій на різних 
рівнях управління. Інша сфера стосу-
ється підходу до вирішення проблем 
з  використанням методу «досліджен-
ня дією» та його різновиду  – «дослі-
дження зі зворотним зв’язком». Вони 
стосуються певної процедури актив-
ного групового обговорення виявле-
них проблем, що стоять перед органі-
зацією та послідовності в  проведенні 
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досліджень і  впроваджень отриманих 
результатів в практику.

В організаційному проектуванні 
зусилля насамперед спрямовуються 
на те, щоб інтегрувати особисті потре-
би зростання та розвитку персоналу 
з цілями й завданнями організації для 
підвищення ефективності її роботи. 
У розглянутому підході проявляється 
прагнення до комплексного охоплен-
ня різних сторін діяльності освітньо-
го закладу  – формальних і  нефор-
мальних, соціально-психологічних 
і  технічних, до розробки механізму 
«включення» персоналу (і перш за все 
управлінських кадрів) в  процес пла-
нованих змін для підвищення ефек-
тивності та життєздатності установи 
на основі свідомого підпорядкування 
інтересів персоналу цілям закладу.

Потрібно довгострокова, скоорди-
нована стратегія щодо розвитку орга-
нізаційної культури, створення «соці-
ального клімату» в  освітній установі, 
методів і  способів роботи, взаємовід-
носин, системи комунікацій та інфор-
мації з  тим, щоб основні елементи 
організації могли відповідати перед-
бачуваним і швидко реагувати на не-
передбачувані вимоги в майбутньому. 
Організаційне проектування розгля-
дає комплекс проблем і  в тому числі 
є  необхідним процесом, мета якого 
виробити та впорядкувати взаємодію 
між цими складовими.

Управління організаційним про-
ектуванням направлене в  першу чергу 
на визначення цілей на різних рівнях 
управління, комунікації, прийняття 
рішень, процедури розгляду проблем. 
Увага, яка приділяється персоналу, 
пов’язана з тим, що основний бар’єр на 
шляху нововведень в освітній установі – 
це опір змінам з боку людей. При цьому 

важливо підкреслити, що, концентрую-
чи увагу на розробці методів впливу на 
людину, ми зобов’язані розглядати його 
в  якості одного з  елементів системи 
управління, залежного від інших.

Це означає, що організаційне про-
ектування покликане стимулювати 
підприємницьке управління спонука-
ти персонал до відвертості, ініціативи, 
співпраці та прийняття на себе біль-
шої відповідальності за результати 
діяльності закладу. Таким чином че-
рез організаційне проектування необ-
хідно досягти інноваційного підходу 
в діяльності керівників всіх рівнів для 
досягнення загальних цілей закладу. 
У певному сенсі це спроба здійснити 
управління поведінкою найманого 
персоналу та всього управлінського 
персоналу установи. 

Слід завжди мати на увазі, що коли 
ми піддаємо регулюванню структуру 
організації та процеси, що в ній відбу-
вається, ми формуємо організаційний 
клімат, атмосферу, середовище, в якому 
працюють люди та в якому ми впливає-
мо на ефективність цієї роботи. Іншими 
словами, організаційний клімат – це те, 
що забезпечує ефективність діяльності 
організації на основі задоволення запи-
тів її членів, персоналу.

Очевидно, що вимоги організації 
та запити персоналу не завжди збіга-
ються. Спочатку існує конфлікт між 
організацією, формальною бюрократі-
єю, яку отримає персонал в положенні 
пасивної залежності та особистістю, 
яка прагне до незалежності. Якщо ор-
ганізаційний клімат не орієнтований 
на потреби особистості, то конфлікт 
в  організації буде неминучий, а  його 
наслідками, як правило, стануть: збит-
ки, низький рівень особистої ділової 
активності, плинність кадрів та інше. 
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Однак, більш важливим є те, що блоку-
ється розвиток організації та її мож-
ливості, які вона надає для розвитку 
особистості. Відповідальність за це ле-
жить на керівництві освітніх установ. 
Невміння створити гнучку, не пов’я-
зану догматичними бюрократичними 
нормами організацію призводить до 
того, що вона не в  змозі дати персо-
налу досить широкий набір умов, які 
стимулюють інноваційний характер 
діяльності.

Будь-яка організація змінюєть-
ся, оскільки всі ми живемо в  досить 
швидко змінюваному світі. Зміни ці 
є  невідворотними, оскільки визнача-
ються процесом в  технології освіти, 
підвищенні кваліфікації персоналу, 
рівні професіоналізму в управлінні та 
навпаки. Тому дуже важливо не втра-
тити момент, коли слід зробити чер-
говий крок у  процесі організаційного 
проектування.

Це означає, що освітні установи 
для того щоб нормально функціону-
вати повинні бути максимально гнуч-
кими та сприйнятливі до змін. Таким 
чином, організаційний клімат, що іс-
нує в організації, стає критичним фак-
тором, від якого в основному залежить 
ступінь гнучкості організації.

Важливо мати на увазі, що органі-
заційне проектування не є виключною 
прерогативою вищого керівництва. 
Створення адекватного організацій-
ного клімату та культури в організації 
має здійснюватися за участю персона-
лу організації. Необхідно намагатися 
поєднувати дії вищого керівництва 
з делегуванням підлеглим відповідних 
повноважень для підготовки рекомен-
дацій, пов’язаних з  організаційним 
проектуванням закладу професійної 
освіти.

Практика показує, що головним 
об’єктом діяльності з  організаційно-
го проектування є  формальні робочі 
групи, що складаються з керівника та 
його підлеглих [6]. Традиційно вище 
керівництво пов’язувало надії на ор-
ганізаційе проектування з керівником 
робочої групи, проте сучасні концеп-
ції організаційного проектування та 
практика свідчать про те, що необхід-
но прагнути залучити в  процес всю 
групу. Це пов’язано з  тим, що лідер 
групи не може виконати всі завдання 
та функції без ефективної взаємодії 
й допомоги членів групи.

Особливо важливо підкреслити, що 
для організаційного проектування не-
обхідний каталізатор, або так званий 
«агент змін», який використовується 
для того, щоб змусити людей зверну-
ти увагу на різні аспекти організації та 
управління, визначити те, що допомо-
же виконувати роботу більш ефектив-
но. Як правило, таким каталізатором, 
«агентом» виступає або зовнішній 
консультант, або представник служби 
управління персоналом.

У методологічному плані в  кон-
цепції організаційного проектування 
використовуються системний, пове-
дінковий і ситуаційний підходи. Пер-
ший виходить з необхідності вивчати 
організацію і процеси, що в ній відбу-
ваються, як систему, що складається 
з взаємозв’язаних частин, що утворю-
ють певну єдність. Другий визначає 
поведінку людей як результат взає-
модії організації та людини. Основою 
третього є те, що те, що працює в одній 
ситуації, може не працювати в іншій. 

Заклад професійної освіти розгля-
дається як система скоординованих 
видів людської діяльності, як складне 
ціле, що складається з ряду елементів 
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або підсистем, які взаємодіють між 
собою та є  взаємопов’язаним. Можна 
виділити три основні підсистеми. Тех-
нічна включає в себе певну послідов-
ність робіт, прийняту технологію ос-
вітнього процесу, ряд інших змінних 
технологічного характеру. Управлін-
ська, адміністративна системи вклю-
чають організаційну структуру, полі-
тику, процедури та правила, систему 
винагороди й  покарання, способи 
прийняття рішень і  велику кількість 
інших елементів, спеціально розро-
блених для того, щоб сприяти процесу 
управління. Людська або особистіс-
но – культурна система пов’язана го-
ловним чином з культурою, цінностя-
ми та нормами, що діють в освітньому 
закладі, і  задовольняють потреби 
особистості. У людську систему також 
включаються неформальна структура, 
рівень мотивованості персоналу. Взає-
модія саме цих трьох підсистем поро-
джує відповідну поведінку персоналу, 
яка впливає на кінцеві результати ді-
яльності закладу. Зміна в одній части-
ні впливає на інші її частини.

Це означає, що в  організаційному 
проектуванні також необхідно реалі-
зувати системний підхід за всім набо-
ром функціональних, міжособистісних 
і міжгрупових відносин. Таким чином, 
організаційне проектування спрямо-
ване на те, щоб опанувати та постійно 
вдосконалювати складну систему вза-
ємодії різних підсистем закладу.

Найбільш досконалим методом 
організаційного розвитку є метод до-
слідження дією, який включає в  себе 
наступні основні етапи:

• діагностування стану органі-
зації або її підрозділів на основі ви-
вчення документів, анкетування та 
інтерв’ювання;

• передача цих даних для ви-
вчення членам організації;

• розробка рекомендацій і  рі-
шень, пов’язаних з конкретними пла-
нами та програмами дій, на основі 
отриманих даних;

• організація реалізації планів 
і програм дій;

• оцінка результатів на основі 
зібраних даних про функціонування 
організації;

• повторення при необхідності 
всього циклу.

Необхідність залучення членів ор-
ганізації до процесу організаційних 
змін пов’язана з  тим, що, як показує 
практика, більшість людей можуть 
і готові внести набагато більший вне-
сок у  досягнення цілей організації, 
ніж їм дозволяють умови. Конструк-
тивна енергія персоналу потребує ви-
вільнення та, якщо організація в змозі 
усвідомити цю обставину, звернутися 
до підлеглих за пропозиціями допо-
могти в  реалізації цих пропозицій, 
вона виявляється в  змозі ефективно 
змінюватися та просуватися вперед 
відповідно до мінливих умов зовніш-
нього середовища, тобто культивувати 
підприємницьке управління.

Прийнято вважати, що участь в ор-
ганізаційному проектуванні в  широ-
кому сенсі означає розробку та здійс-
нення планових заходів, в яких беруть 
участь вся організація, включаючи 
її підрозділи, групи й  окремих інди-
відуумів, саме таким шляхом можна 
досягти уявлення членами організації 
поліпшити управління не тільки сво-
єю групою, але й організації в цілому. 
У зв’язку з цим, слід уникати ситуації, 
коли заходи з  організаційного проек-
тування пропонуються виключно кон-
сультантам або представником служ-
би управління персоналом. Ідеальна 
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ситуація – це ситуація, коли члени ор-
ганізації пройшли певну підготовку та 
достатньо обізнані про цілі й завдан-
ня, які потрібно виконати в  межах 
проекту.

Основні види участі персоналу 
в  процесі організаційного розвитку 
можуть бути зведені до наступних:

• участь в діагностиці стану ор-
ганізації, підрозділі або групі, що за-
сноване на зборі інформації, прове-
денні нарад, спостережень;

• участь в  використанні резуль-
татів обстеження, що полягає в  роз-
робці планів заходів та методів їх ре-
алізації;

• участь в  процесі навчання та 
підвищенні кваліфікації, необхідність 
яких випливає з процесу організацій-
них змін і вимагає від членів організа-
ції усвідомлення потреби в цьому;

• участь в консультаціях по гру-
повим процесам з  метою більш точ-
ного сприйняття та оцінки подій, що 
відбуваються в  організації, співпраці 
й  здорової конкуренції, підвищенні 
якості прийнятих рішень;

• участь у формуванні груп і роз-
робці заходів по міжгруповій взаємо-
дії з метою підвищення ефективності 
їх діяльності, особливо, між взаємоза-
лежними групами;

• участь в  реалізації розробле-
них заходів та оцінка їх результатів.

Досягнення цілей організаційного 
проектування передбачає такі умови. 
По-перше, слід залучити до роботи 
з  організаційного проектування кон-
сультантів і, перш за все, консультанта 
з  організаційної поведінки. По-друге, 
виключно важливим є  участь в  діа-
гностуванні організації осіб, які за-
ймають посади в  ній і  усвідомлення 
ними значення наукового підходу до 
вирішення проблем. По-третє, учас-
никам процесу організаційних змін 

необхідно досягти взаєморозуміння 
щодо цілей і  завдань організаційного 
проектування. По-четверте, працівни-
ки, члени групи повинні взяти участь 
в проекті нарівні з керівником групи.

Тільки в цьому випадку може бути 
використаний метод «дослідження 
дією», що дозволяє спільно діагно-
стувати та розробляти заходи щодо 
поліпшення організаційного клімату 
й  функціонування закладу професій-
ної освіти.

По-п’яте, в  організаційному про-
ектуванні повинні брати участь пред-
ставники служби управління персо-
налом, які мають на основі цих змін 
вносити корективи в  кадрову політи-
ку, (підбір, просування, регулювання 
оплати праці та його оцінка й інше).

І, нарешті, по-шосте, необхідно 
ефективно управляти процесом ор-
ганізаційного проектування й  опера-
тивно оцінювати його результати.

Висновки. Отже, запропонована 
модель повинна бути співвіднесена 
з  потребами споживача, тому одні-
єю з найважливіших функцій закладу 
професійної освіти стає маркетинг, 
який, перш за все, забезпечує взаємо-
дію через систему комунікації з орга-
нізаціями, які визначають тенденції 
розвитку ринку освітніх послуг. У той 
же час важливе значення мають прямі 
комунікації з фірмами, організаціями 
та їх асоціаціями, постачальниками 
потенційних абітурієнтів.

Надання освітніх послуг є  склад-
ним процесом, що вимагає постійно-
го організаційного розвитку закладів 
професійної освіти. У цьому сенсі ве-
лике значення набуває не тільки ма-
теріально-технічне забезпечення на-
вчального процесу, але організація 
роботи на двох типах ринків: навчаль-



231

них та інформаційно – технологічних 
і організаційно – технічних засобів, що 
використовуються в процесі розробки 
і  здійснення навчальних програм (у 
тому числі комп’ютерних класи, аудіо-
візуальні засоби, засоби дистанційно-
го навчання тощо).
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