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Побудовано функціональну модель організації підвищення кваліфікації як процесу надання 
освітніх послуг: визначено основні процеси та їх складові (вхід, вихід, керування, 
механізм). Виявлення потреб службовців у підвищенні кваліфікації визначено як процес 
консолідації інформації методами вербального аналізу: формулювання критеріїв оцінки 
курсів, їх порядкова класифікація, упорядкування на основі переваг службовців, вибір 
найвідповідніших курсів для вивчення. Розроблено порядкову класифікацію курсів на п’ять 
класів відносно п’яти груп критеріїв. Обчислена кількість всіх гіпотетично можливих 
варіантів курсів. Побудовано приклад моделі траєкторії навчання службовця у вигляді 
зв’язного зваженого орієнтованого графа та показано її використання для визначення та 
мінімізації вартості та (або) часу проходження підвищення кваліфікації за рахунок 
обрання відповідного маршруту. 
 
The functional model of the organization of professional development as process of providing 
educational services is constructed: basic processes and their components (input, output, 
control, mechanism) are defined. Detection of needs of civil officers for professional 
development is determined as process of consolidation of information by methods of the verbal 
analysis: formulation of criteria for evaluation of courses, their serial classification, ordering on 
the basis of preferences of civil officers, selection of the corresponding courses for studying. 
Serial classification of courses on five classes relative to five groups of criteria is developed. The 
quantity of all hypothetically optional versions of courses is calculated. The example of model of 
a trajectory of tutoring of the civil officer in the form of the connected weighted directed graph is 
constructed and its use for definition and minimization of cost and (or) time of passing of 
professional development due to the selection of the corresponding route is shown. 
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Постановка проблеми. Забезпечення безперервності навчання державних службовців і посадових 
осіб місцевого самоврядування є одним із пріоритетних завдань сучасної державної кадрової політики. 
Надання освітніх послуг потребує інноваційного оновлення. Зміст підвищення кваліфікації за цільовим 
спрямуванням має постійно модернізуватись. В організацію навчальної діяльність слухачів треба 
впроваджувати нові форми та ефективні освітні технології. Результати наукових досліджень з питань 
підвищення кваліфікації керівних кадрів повинні використовуватися для індивідуалізації навчання та його 
практичної спрямованості до здійснення ефективного управління в умовах змін та реформ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організаційні аспекти підвищення кваліфікації 
державних службовців викликають постійну увагу. У роботах М. Орлів [1, 2] ці аспекти досліджуються як 
частина моделі комплексного механізму державного регулювання підвищення кваліфікації керівних кадрів 
органів влади. У статті [3] Н. Ларіна підкреслює, що аналіз потреб є ключовим етапом організації 
професійного навчання державних службовців. У праці [4] С. Загороднюк звертає увагу на психолого-
педагогічні передумови організації навчального процесу в системі підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців. 

Процес аналізу потреб актуальний у будь-якої галузі роботи державного службовця. Наприклад, 
Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України виконує функції перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів системи юстиції, отримання ними іншої спеціальності на 
основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня і практичного досвіду та розширення профілю, 
тобто набуття особою здатності виконувати додаткові завдання і обов’язки у межах спеціальності. Інститут 
швидко реагує на потреби спільноти, пропонуючи семінари з актуальної проблематики [5]. 

Сьогодні також особливе значення мають сучасні підходи до модернізації змісту навчальних 
програм у системі підвищення кваліфікації щодо лідерської підготовки державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування [6]. 

Постановка завдання. Отже процес аналізу потреб є важливим, але не достатньо дослідженим 
етапом організації підвищення кваліфікації державних службовців. Цілями статті є: 

– формування функціональної моделі начального етапу організації підвищення кваліфікації як 
процесу надання освітніх послуг; 

– побудова порядкової класифікації курсів підвищення кваліфікації; 
– формування моделі траєкторії навчання державного службовця. 
Функціональна модель організації підвищення кваліфікації. Процес підвищення кваліфікації 

державних службовців є процесом надання послуг, що складається з наступних процесів [7]: 
– вироблення погоджених умов діяльності; 
– розробка нових і вдосконалювання існуючих послуг; 
– просування й продаж послуг; 
– матеріально-технічне забезпечення; 
– надання послуг клієнтам; 
– відтворення технологічного обладнання; 
– відтворення інформаційних систем і обладнання ІТ-інфраструктури; 
– відтворення трудових ресурсів; 
– фінансування діяльності й розрахунки. 
З точки зору підвищення кваліфікації основну увагу привертають процеси просування й продаж 

послуг [7]: 
– просування послуг; 
– визначення потреби клієнта, що звернувся, і узгодження з ним умов надання послуг; 
– укладання договору із клієнтом; 
– прийом замовлень від клієнта; 
– аналіз задоволеності клієнтів. 
З процесів матеріально-технічне забезпечення основними є процеси приймання, зберігання й 

передачі ресурсів зі складу постачання в підрозділи. 
З процесів надання послуг клієнтам ключовими є здійснення технологічних операцій по наданню 

послуги клієнту. 
Процес просування послуг складається з наступних процесів: 
– аналіз клієнтської бази; 
– розробка й здійснення програми утримання клієнтів; 
– визначення потреби в залученні нових клієнтів; 
– розробка й проведення заходів щодо просування послуг на цільові ринки. 
Процес визначення потреби клієнта, що звернувся, і узгодження з ним умов надання послуг 

складається з наступних процесів: 
– виявлення потреби клієнта в послугах; 
– узгодження умов і часу надання послуг клієнту; 
– визначення обсягів і форм оплати клієнтом наданих послуг. 
Процес укладання договору із клієнтом складається з наступних процесів: 
– оцінка надійності клієнта для визначення можливості подальшої роботи з ним; 



– підготовка договору із клієнтом; 
– юридичний аудит договору із клієнтом; 
– підписання договору із клієнтом. 
Процес прийому замовлень від клієнта складається з наступних процесів: 
– реєстрація замовлення, що надійшло від клієнта; 
– виставляння рахунку клієнту; 
– обслуговування запитів клієнта за станом його замовлення; 
– прийом оплати від клієнта. 
Процес аналізу задоволеності клієнтів складається з наступних процесів: 
– проведення опитувань клієнтів з метою виявлення їх задоволеності; 
– формування кількісних оцінок задоволеності клієнтів; 
– класифікація й угруповання претензій і пропозицій клієнтів. 
Контекстна діаграма функціональної моделі складається з процесу «Визначення програми 

підвищення кваліфікації», що має вхід «Програми від викладачів», вихід – «Обрана програма підвищення 
кваліфікації», керування – «Переваги службовців» та «Стандарти освіти», механізми – «Службовець» та 
«Менеджер» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Контекстна діаграма 

 
Декомпозиція контекстної діаграми подана на рис. 2 та складається з п’яти процесів (табл. 1). 
 

Таблиця 1. 
Назва Вхід Вихід Керування Механізм 

Визначення 
потреб 

Переваги 
службовців 

Потреба 
службовця 

Стандарти визначення потреб Службовець, 
Менеджер 

Укладання 
договорів 

Потреба 
службовця 

Договір Стандарти укладання 
договорів 

Службовець, 
Менеджер 

Прийом 
замовлень 

Потреба 
службовця 

Замовлення Стандарти прийому замовлень, 
Договір 

Менеджер 

Виконання 
замовлень 

Програма з 
каталогу 

Обрана 
програма 
підвищення 
кваліфікації 

Стандарти виконання 
замовлень, Замовлення 

Менеджер 

Збереження 
програм 

Програми від 
викладачів 

Програма з 
каталогу 

Стандарти збереження, 
Замовлення 

Менеджер 

 
Консолідація інформації у процесі підвищення кваліфікації відбувається в рамках визначення 

потреб державних службовців відповідно до циклу консолідації інформації методами вербального аналізу 
[8]. 

 
 



 

 
Рис. 2. Декомпозиція контекстної діаграми 

 
 



На першому етапі консолідації інформації (у процесі аналізу вихідних вимог та даних) державний 
службовець оцінює програми підвищення кваліфікації за допомогою критеріїв, сформованих у нього у 
результаті досвіду, накопиченого у процесі професійної діяльності. Важливим завданням є підтримка 
службовця у чіткому формулюванні назв кожного критерію, значень, які він може приймати, та відношень 
між ними (формування шкали критерію). На другому етапі (виявлення необхідної інформації) відбувається 
порядкова класифікація переваг державного службовця щодо курсів підвищення кваліфікації. Для суттєвого 
прискорення цього процесу використовується відношення домінування. Формуються інформаційні ресурси 
у вигляді класів, з яких службовець обирає один найбільш прийнятний. На третьому етапі (добування та 
придбання знань) відбувається упорядкування програм підвищення кваліфікації з класу, обраного на 
попередньому кроці. Для цього шкали усіх критеріїв об’єднуються у єдину порядкову шкалу. У результаті 
аналізу та синтезу інформації виявляються декілька кращих варіантів курсів. Вибір найкращого варіанта 
відбувається через парне порівняння та компенсацію недоліків. 

Декомпозиція процесу «Визначення потреб» подана на рис. 3 та складається з 4 процесів (табл. 2). 
 

Таблиця 2. 
Назва Вхід Вихід Керування Механізм 

Інформаційна 
підготовка 

Переваги 
Службовців 

Структуровані 
переваги 

Методи підготовки Службовець, 
Менеджер 

Порядкова 
класифікація 

Структуровані 
переваги 

Класифіковані 
переваги 

Методи 
класифікації 

Службовець, 
Менеджер 

Упорядкування 
програм 

Класифіковані 
переваги 

Упорядковані 
переваги 

Методи 
упорядкування 

Службовець, 
Менеджер 

Вибір найкращої 
програми 

Упорядковані 
переваги 

Потреба службовця Методи порівняння Службовець, 
Менеджер 

 
 
 



 
 
 

 
Рис. 3. Декомпозиція процесу «Визначення потреб» 

 
 

 



Процес порядкової класифікації реалізується менеджером, який виконує роль аналітика, з 
урахуванням критеріїв, їх значень та шкал, отриманих від службовця на попередньому етапі інформаційної 
підготовки. 

На першому етапі класифікації відбуваються наступні дії [9]: 
– формування множини допустимих класів; 
– обчислення центрів класів; 
– обчислення відстані від альтернатив до центрів класів; 
– обчислення ймовірності потрапляння альтернатив до класів; 
– обчислення додаткової інформації; 
– обчислення інформативності альтернатив відносно кожного класу; 
– обчислення загальної інформативності альтернатив; 
– вибір найінформативнішої альтернативи. 
На другому етапі найінформативніша альтернатива подається менеджером-аналітиком для прямої 

класифікації державному службовцю, котрий відносить її до певного класу. При цьому відбувається 
контроль відповіді на відсутність протиріч. Останньою виконується непряма класифікація. 

Декомпозиція процесу «Порядкова класифікація» подана на рис. 4 та складається з чотирьох 
процесів (табл. 3). 

 
Таблиця 3. 

Назва Вхід Вихід Керування Механізм 
Аналіз програм Структуровані 

переваги, Неповна 
класифікація 

Некласифіковані 
програми 

Методи аналізу Менеджер 

Вибір програми Некласифіковані 
програми 

Програма для 
класифікації 

Методи вибору Менеджер 

Пряма 
класифікація 

Програма для 
класифікації 

Класифікована 
програма 

Правило 
класифікації 

Службовець, 
Менеджер 

Непряма 
класифікація 

Класифікована 
програма 

Класифіковані 
переваги, Неповна 
класифікація 

Правило 
заборони 

Менеджер 



 
 
 

 
Рис. 4. Декомпозиція процесу «Порядкова класифікація» 

 
 

 



Процес упорядкування програм реалізується менеджером, який виконує роль аналітика, у взаємодії 
зі державним службовцем з урахуванням тільки тих програм, що належать до бажаного службовцем класу, 
отриманого на попередньому етапі порядкової класифікації. 

Упорядкування відбувається наступним чином [9]: 
– обирається пара критеріїв для формування єдиної порядкової шкали (ЄПШ); 
– шляхом порівняння службовцем пар сконструйованих альтернатив формуються ЄПШ для всіх пар 

критеріїв; 
– шляхом об’єднання ЄПШ для всіх пар критеріїв формується ЄПШ для всіх критеріїв; 
– програми з бажаного класу порівнюються шляхом використання ЄПШ. 
Декомпозиція процесу «Упорядкування програм» подана на рис. 5 та складається з чотирьох 

процесів (табл. 4). 
 

Таблиця 4. 
Назва Вхід Вихід Керування Механізм 

Вибір критеріїв Класифіковані 
переваги 

Набір критеріїв Методи вибору Менеджер 

Формування 
ЄПШ для пар 

Набір критеріїв Набір ЄПШ Методи 
формування 

Службовець, 
Менеджер 

Формування 
ЄПШ для всіх 

Набір ЄПШ ЄПШ Правило 
формування 

Службовець, 
Менеджер 

Порівняння 
програм 
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Рис. 5. Декомпозиція процесу «Упорядкування програм» 

 
 
 
 



Порядкова класифікація курсів підвищення кваліфікації. Аналіз ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності [10] показує, що можна виділити 22 критерії оцінки програми підвищення кваліфікації. 
Кожен критерій може мати по 5 значень, впорядкованих від кращого (першого) до гіршого (останнього). 
Критерії можна об’єднати у групи, опис яких подано нижче. 

Загальна кваліфікація викладача програми підвищення кваліфікації: 
– науковий ступінь / вчене звання: професор, доктор наук, доцент, кандидат наук, немає; 
– стаж науково-педагогічної діяльності: понад двадцяти років, п’ятнадцять років, десять років, п’ять 

років, два роки; 
– термін останнього підвищення кваліфікації: рік, два роки, три роки, чотири роки, п’ять років; 
– рівень сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти: С2; С1; B2; 

В1; А2. 
Наукова кваліфікація викладача програми підвищення кваліфікації: 
– кількість наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 5, 4, 3, 2, 1; 
– кількість наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових 

видань України: 5, 4, 3, 2, 1; 
– наукове керівництво (консультування) здобувачів, що одержали документ про присудження 

наукового ступеня: 5, 4, 3, 2, 1; 
– участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради: 5, 4, 3, 2, 1. 
Методична діяльність викладача програми підвищення кваліфікації: 
– кількість виданих монографій: 5, 4, 3, 2, 1; 
– кількість виданих підручників: 5, 4, 3, 2, 1; 
– кількість виданих навчальних посібників: 5, 4, 3, 2, 1; 
– кількість виданих методичних вказівок: 5, 4, 3, 2, 1. 
Структура програми підвищення кваліфікації: 
– кількість годин лекцій: 64, 32, 16, 8, 4; 
– кількість годин практичних занять: 64, 32, 16, 8, 4; 
– кількість годин лабораторних занять: 64, 32, 16, 8, 4; 
– контрольні заходи: іспит, залік, реферат, контрольна робота, тест. 
Технологічне забезпечення програми підвищення кваліфікації: 
– площа навчальних приміщень для проведення освітнього процесу на одного здобувача: 4 м2, 3,6 

м
2, 3,2 м2, 2,8 м2, 2,4 м2; 

– забезпеченість робочих місць комп’ютерною технікою із строком експлуатації: 1 рік, 2 роки, 3 
роки, 4 роки, 5 років; 

– відсоток навчальних аудиторій, що забезпечені мультимедійним обладнанням: 100, 90, 70, 50, 30. 
– кількість різних найменувань вітчизняних фахових періодичних видань у бібліотеці закладу 

освіти: 6, 5, 4, 3, 2; 
– кількість різних найменувань закордонних фахових періодичних видань у бібліотеці закладу 

освіти: 6, 5, 4, 3, 2; 
– доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою: 6, 5, 4, 3, 2. 
Програми підвищення кваліфікації можна розподілити на п’ять класів, впорядкованих від кращого 

(першого) до гіршого (останнього), що мають наступні назви: складна; вище за середню; середня; нижча за 
середню; проста. 

На першому етапі програми розподіляються відносно п’яти груп критеріїв, що описані вище. 
Наприклад, відносно групи критеріїв оцінки загальної кваліфікації викладача найкращою є програма 
підвищення кваліфікації, що має найкращі оцінки за всіма критеріями: вчене звання – професор; стаж 
науково-педагогічної діяльності – понад двадцяти років; термін останнього підвищення кваліфікації – рік; 
рівень сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти – С2. 

Формально програму підвищення кваліфікації можна позначити вектором, кожний компонент якого 
визначає порядок значення, що має програма за відповідним критерієм, тобто найкраща програма 
позначається вектором (1, 1, 1, 1). Сума значень компонентів відповідного вектора визначає вагу програми, 
тобто найкраща програма має вагу 4. Очевидно, найкраща програма має належати до кращого класу 
(складна). Взагалі, належність програм до класів визначається їх вагою. Для перших чотирьох груп критеріїв 
розподіл програм підвищення кваліфікації на класи визначається табл. 5. 

 
Таблиця 5. 

Клас Ваги програм Кількість програм 
Складна 4-5 5 

Вища за середню 6-9 117 
Середня 10-14 381 

Нижча за середню 15-18 117 
Проста 19-20 5 



 
Остання п’ята група має 6 критеріїв. Тому відносно цієї групи найкраща програма позначається 

вектором (1, 1, 1, 1, 1, 1) та має вагу 6. Для п’ятої групи критеріїв розподіл програм на класи визначається 
табл. 6. 

 
Таблиця 6. 

Клас Ваги програм Кількість програм 
Складна 6-7 7 

Вища за середню 8-14 2492 
Середня 15-21 10627 

Нижча за середню 22-28 2492 
Проста 29-30 7 

 
На другому етапі програми підвищення кваліфікації розподіляються на класи у залежності від того, 

до яких класів відносно п’яти груп критеріїв вони належать. Наприклад, якщо програма «складна» відносно 
групи критеріїв оцінки загальної кваліфікації викладача, «вища за середню» відносно групи критеріїв оцінки 
наукової кваліфікації викладача, «середня» відносно групи критеріїв оцінки методичної діяльності 
викладача, «нижча за середню» відносно групи критеріїв оцінки структури програми підвищення 
кваліфікації, «проста» відносно групи критеріїв оцінки технологічного забезпечення, тоді вона позначається 
вектором (1, 2, 3, 4, 5) та має вагу 15. Розподіл програм на класи з урахуванням значень всіх критеріїв 
визначається табл. 7. 

 
Таблиця 7. 

Клас Ваги програм Кількість програм 
Складна 5-6 1 971 375 

Вища за середню 7-11 16 674 113 542 010 
Середня 12-18 2 350 837 559 988 855 

Нижча за середню 19-23 16 674 113 542 010 
Проста 24-25 1 971 375 

 
Така величезна кількість програм у класах обумовлена тим, що 22 критерії по 5 значень кожний 

утворюють 5^22 різних гіпотетично можливих комбінацій значень, причому 5^22 = 2 384 185 791 015 625. 
Траєкторія навчання державного службовця. Підвищення кваліфікації державного службовця 

формально визначається зміною значень деяких критеріїв оцінки його діяльності. Розглянемо приклад з 
двома критеріями, кожен з яких має шкалу з трьох значень: від кращого 1 до гіршого 3. Нехай початковий 
стан кваліфікації державного службовця дорівнює (3, 3) – найнижчий стан кваліфікації. Необхідно у процесі 
підвищення кваліфікації досягнути кінцевого найкращого стану (1, 1). Можливий граф переходу показано на 
рис. 6. 
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Рис. 6. Граф переходу від стану (3, 3) до стану (1, 1) 

 
Наявність ребра на графі визначає деякий тренінг, результатом проходження якого є зміна значення 

відповідного критерію, а вага цього ребра – витрати на проходження тренінгу (наприклад, у тисячах грн.). 
Нехай треба мінімізувати витрати на перехід державного службовця від стану (3, 3) до стану (1, 1). 

Рішенням цієї задачі є маршрут, поданий на рис. 7. 
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Рис. 7. Перехід від стану (3, 3) до стану (1, 1) з мінімальними витратами 

 
Змістовно це відповідає проходженню чотирьох тренінгів загальною вартістю 7 тисяч грн. 
Проходження кожного тренінгу вимагає декількох часів. Нехай всі тренінги мають однакову 

тривалість (наприклад, 1 тиждень), та їх можна пройти тільки послідовно один за одним (наприклад, 
навички, що отримані на попередньому тренінгу, використовуються на наступному). Крім того, державний 
службовець може приділяти час тільки одному тренінгу через його зайнятість при виконанні службових 
обов’язків. Тоді перехід державного службовця зі стану (3, 3) до стану (1, 1) з мінімальними витратами 7 
тис. грн. можливий тільки за чотири тижні. 

Нехай необхідно прискорити процес цього переходу. Наприклад, треба не більш, ніж за три тижні 
перевести службовця зі стану (3, 3) до стану (1, 1) з мінімальними можливими витратами. Рішенням цієї 
задачі є маршрут, поданий на рис. 8. 

 
 

(3, 3) (1, 3) 
5 

(1, 2) 
2 

(1, 1) 
2 

 
Рис. 8. Перехід від стану (3, 3) до стану (1, 1) за три тижні 

 
Змістовно це відповідає проходженню трьох тренінгів загальною вартістю 9 тисяч грн. 
 
Висновки. Побудовано функціональну модель організації підвищення кваліфікації як процесу 

надання освітніх послуг: визначено основні процеси та їх складові (вхід, вихід, керування, механізм). 
Виявлення потреб службовців у підвищенні кваліфікації визначено як процес консолідації інформації 
методами вербального аналізу: формулювання критеріїв оцінки курсів, їх порядкова класифікація, 
упорядкування на основі переваг службовців, вибір найвідповідніших курсів для вивчення. Розроблено 
порядкову класифікацію курсів на п’ять класів відносно п’яти груп критеріїв. Обчислена кількість всіх 
гіпотетично можливих варіантів курсів. Побудовано приклад моделі траєкторії навчання службовця у 
вигляді зв’язного зваженого орієнтованого графа та показано її використання для визначення та мінімізації 
вартості та (або) часу проходження підвищення кваліфікації за рахунок обрання відповідного маршруту. 

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі полягають у вивченні особливостей механізмів 
практичної реалізації запропонованих підходів до організації підвищення кваліфікації державних 
службовців. 
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