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АНОТАЦІЯ 

Кваліфікаційної роботи  

Осипенко Ірина Михайлівна 

тема: Механізми публічного управління закладами вищої освіти зі 

специфічними умовами навчання 

Ключові слова: механізми публічного управління, заклади вищої 

освіти зі спеціфічними умовами навчання, вища освіта, якість освіти. 

 

Актуальність даної роботи полягає в розгляді наявної проблеми 

формування   механізмів управління конкурентноспроможністю   закладів 

вищої освіти в сучасних умовах реформування вищої освіти та 

формування новітніх освітніх стандартів. Адже  інноваційний шлях 

розвитку вищої освіти України на сучасному етапі–єдино можливий 

варіант забезпечення її нової ролі як системи, що створює зону 

випереджуючого розвитку для всього соціального організму. Ознаками 

інноваційно-освітньої системи є, зокрема: нова ідеологія освіти, а саме 

перехід від простого передавання знань викладача студентові до розвитку 

особистості, активізації її творчої роботи, здатності індивіда до гнучкої, 

самонастроюваної діяльності; розробка регіональних освітніх концепцій і 

програм відповідно до етнокультурних, культурно-історичних 

особливостей та об'єктивної заданої суспільної потреби в кадрах з 

урахуванням ринку праці 
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 ВСТУП 

Актуальність теми. Вища школа є визначальним фактором 

довгострокового впливу на соціально-економічний і культурний 

розвиток суспільства.  

Останнім часом заклади вищої освіти зі специфічними умовами 

навчання системи ДСНС України переживають потужні зміни в 

організаційній сфері, перед ними ставляться нові завдання, формуються 

більш удосконалені механізми управління. Значно змінилася структура 

вищої освіти, яка відображає тепер багаторівневий процес підготовки 

фахівців, виросли вимоги до кваліфікації випускника вищого 

навчального закладу, обсягу набутих у процесі навчання знань. Ці 

зміни викликали низку проблем, пов’язаних з укомплектованістю 

закладів професійним кадровим складом, необхідністю перебудови 

навчально-методичної бази, розробкою нових форм і методів навчання, 

подоланням застійних, кризових явищ у освітній діяльності, 

удосконаленням її технологій, усуненням адміністративно-

бюрократичного стилю управління закладами вищої освіти, 

підведенням під нього сучасної законодавчої бази тощо. Вирішення 

зазначених проблем вимагає створення сучасної ефективної системи 

управління вищими навчальними закладами системи ДСНС України. 

Таким чином, дослідження організаційних аспектів управління 

закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання ДСНС 

України набуває особливого змісту й актуальності. 

В означеному контексті цілеспрямована розробка механізмів 

публічного управління закладами вищої освіти, адекватних умовам 

української ринкової модернізації, є надзвичайно актуальним 

питанням. 

Ґрунтовне дослідження різних аспектів публічного управління 

розвитку вищих навчальних закладів міститься в працях 

В. Андрущенко, В. Бесчастного, Ю. Вітренко, О. Васильєвої, О. Дація, 
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С. Домбровської, М. Згуровського, А. Кобеця, І. Лопушинського, 

В. Лугового, П. Надолішного, В. Огаренко, О. Поважного, Л. Полякова, 

І. Приходько, В. Сиченко, М. Степко, Т. Фінікова, С. Шевченко та 

інших. 

Аналіз монографічних і періодичних джерел інформації у сфері 

державного управління з проблематики дисертації показав, що загалом 

питання вдосконалення державного управління закладами вищої освіти 

зі специфічними умовами навчання в умовах модернізації освіти 

недостатньо досліджені. 

Мета й завдання дослідження. Метою магістерського дослідження 

є розробкая науково-прикладних рекомендацій модернізації механізмів 

публічного управління закладами вищої освіти зі специфічними умовами 

навчання. 

Для досягнення поставленої мети   необхідно вирішити такі основні 

завдання: 

– оцінити на основі системного й концептуально-порівняльного 

підходів зарубіжний досвід реалізації механізмів публічного  управління 

закладами вищої освіти; 

– окреслити структурно-функціональні аспекти розвитку державної 

стратегії в системі управління закладами вищої освіти зі специфічними 

умовами навчання Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

(ДСНС); 

– визначити принципи державної політики розвитку ЗВО системи 

ДСНС; 

– провести діагностику модернізації механізмів публічного 

управління якістю надання освітніх послуг у закладах вищої освіти та 

запропонувати напрями розвитку системи відомчої освіти; 

Об’єкт дослідження – публічне управління закладами вищої освіти 

зі специфічними умовами навчання. 

Предмет дослідження – механізми публічного управління 
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закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в аналізі 

модернізації механізмів публічного управління закладами вищої освіти зі 

специфічними умовами навчання на прикладі Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій.  

Наукову новизну одержаних результатів зумовлюють такі основні 

теоретичні положення:   

удосконалено 

– систему принципів публічного управління закладами вищої освіти 

зі специфічними умовами навчання, яка, на відміну від існуючої, 

передбачає врахування сучасних європейських і світових тенденцій 

розвитку освітнього простору, що передбачають оцінку ефективності 

освітніх послуг на основі узгодженого, збалансованого формування 

конкурентоспроможного ринку освітніх послуг та ринку праці, а також 

організацію і координацію управління міжнародною діяльністю вищої 

школи;  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні висновки дослідження можуть бути базою для подальшої розробки 

організаційно-правових аспектів управління ЗВО Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій в умовах реформування системи вищої 

освіти, яка здійснюється в країні. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати цього 

дослідження набули висвітлення в наукових публікаціях автора й 

апробовані на Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції: 

«Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика» 

(Харків, 2020)  

Структура. Магістерська робота складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел. 

 

 



 
 

10 

РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 

ПУБЛІЧНОГО  УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1.1. Теоретичні основи публічного управління вищою освітою в 

Україні 

 

Глобалізаційні процеси в сучасному світі тісно пов'язані зі 

зростанням значення освіти в усіх механізмах саморозвитку людства. 

За визначенням, прийнятим ХХ сесією Генеральної конференції 

ЮНЕСКО, освіта – це процес і результат удосконалення здібностей і 

поведінки особистості, унаслідок чого вона досягає соціальної зрілості 

та індивідуального зростання. Поступові перетворення української 

економіки безпосередньо пов'язані з формуванням її нової структури, у 

одній із основних складових якої є сфера вищої освіти, що забезпечує 

зміцнення позицій її найбільш дієвих інститутів – вищих навчальних 

закладів. 

Успіх перетворень, що проводяться в усіх галузях, сферах і 

секторах економіки, напряму пов’язаний з розвитком сфери вищої 

освіти, що в свою чергу забезпечує ефективне функціонування всіх 

структур економічної системи країни. 

Це певною мірою підтверджується світовим досвідом, який 

показує, що реформування системи вищої освіти неможливе без 

попереднього визначення головних пріоритетів державної політики, які 

задають магістральний напрям державного управління вищої освіти 

будь-якої держави [16; 18; 19; 62; 65; 78; 107; 111; 114–116; 142; 156; 

172; 180]. Не викликає сумніву той факт, що сфера освіти взагалі й 

вища школа зокрема через своє особливе положення в суспільстві є не 

стільки метою здійснення реформ, скільки засобом виходу з постійних 

криз, умовою стійкого поступального розвитку економіки країни, що 
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особливо актуальне для сучасної України. 

Освіта – це духовне обличчя людини, яке формується під впливом 

сукупності загальнолюдських та професійних знань, технологій їх 

використання в суспільній практиці в процесі виховання й 

самовиховання. Розвиток освітньої сфери — важливий пріоритет 

кожної держави, оскільки саме освіта посідає визначальне місце в 

інтелектуалізації праці, яка впливає на складні процеси трансформації 

та модернізації сучасного світу, що відбуваються під впливом 

інтегрованого потенціалу трьох революційних перехідних періодів: 

індустріалізації, промислової НТР середини ХХ століття та 

комп'ютерної НТР кінця ХХ століття [5, с. 13–15; 153; 156; 161;  

174–175].  

Освіта є основою інтелектуального, культурного, духовного, 

соціального, економічного розвитку кожного суспільства. Відтак метою 

освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої 

цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових та фізичних 

здібностей, виховання моральності. Крім того, освіта покликана 

формувати громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, 

збагачувати на цій основі творчий, інтелектуальний, культурний 

потенціал народу, забезпечувати народне господарство 

кваліфікованими фахівцями. 

Сутнісні глобалізаційні зміни потребують нових підходів до 

управління всією освітньою сферою, яка є інтегральною сукупністю 

освітніх структур, відносин, діяльності та свідомості, що забезпечує 

відтворення й розвиток інтелектуального потенціалу суспільства. 

Існують різні визначення терміна «управління», які акцентують увагу 

на тих чи інших аспектах цього поняття (див. праці Б.  Авер’янова, 

С. Андрейчука, Г. Атаманчука, О. Байкової, В. Бакуменка, 

С. Барабанової, Л. Дідківської, І. Добрянського, В. Доманського, 

С. Домбровської, Н. Карпунової, Т. Клячко, М. Комарницького, 
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Н. Нижник, В. Садкового, В. Сиченка, В. Ткаченко, Х. Хачатуряна, 

В. Цвєткова, В. Чикало та інших). Ми приймаємо визначення «під 

управлінням розуміється вироблення і здійснення цілеспрямованих 

впливів на об’єкт (систему)» [2, с. 4–5; 14; 18; 22–25; 51; 84; 85; 93, 

с. 27; 95; 97; 100; 101]. Відповідно до наведеного визначення 

управління відбувається в два етапи, а саме: 

1. Вироблення управлінських рішень (аналіз ситуації в 

зовнішньому та внутрішньому середовищі об’єкта управління; 

визначення цілей функціонування об'єкта управління; розробка плану 

функціонування об'єкта управління). 

2. Здійснення управління (організація функціонування об'єкта 

управління відповідно до розробленого плану для досягнення 

поставлених цілей; мотивація діяльності персоналу для виконання 

планів; координація діяльності всіх підсистем об'єкта управління для 

виконання наміченого плану; контроль та оперативне управління 

діяльністю підсистем об'єкта управління для виконання наміченого 

плану). 

Науковці Л. Антошкіна, О. Антонюк, О. Байкова, А. Балбеко, 

В. Бесчастний, Т. Боголіб, І. Вакарчук, О. Дем’янчук, Д. Дзвінчук, 

Т. Дмитренко, Н. Дудка, І. Княжева, Є. Красняков, В. Огаренко, 

В. Тертичка, Г. Цехмістрова та інші зазначають, що реальне управління 

закладом освіти поєднує різні аспекти кількох концептуальних 

підходів. При цьому автори стверджують, що класифікація 

управлінських концепцій за критерієм «фокус уваги керівництва» є 

однією з найбільш об'ємних (табл. 1.1) [11, с. 5–12, 17; 13; 18; 20, с. 5; 

30; 36; 37; 46, с. 2; 83, с. 3; 91; 94; 102; 113, c. 155–160;].  
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Таблиця 1.1 

Концептуальні підходи до управління вищим навчальним закладом як 

суб’єктом ринку освітніх послуг [113] 

Концеп- 

ція 

управлін- 

ня 

Мета 

керівництва 

ВНЗ 

Відносна 

важливість 

функцій 

управління 

Основні напрями 

докладання зусиль 

керівництва ВНЗ 

Основні 

недоліки 

концепцій 

В
и

р
о

б
н

и
ч

и
й

 п
ід

х
ід

 

Оптимізація 

навчального 

процесу 

Увага 

зосереджена 

переважно на 

функціях 

організації, 

координації і 

контролю за 

діяльністю ВНЗ 

Раціоналізація 

використання 

аудиторного фонду. 

Стандартизація й 

уніфікація методів 

навчання й контролю 

знань. Упровадження 

нових комп’ютерних 

технологій, що дають 

можливість знижувати 

аудиторне навантаження 

викладачів і забезпечити 

навчальним матеріалом 

якнайбільше учнів 

Повне 

ігнорування 

освітніх потреб. 

У випадку 

підвищення 

рівня 

конкуренції на 

ринку освітніх 

послуг ВНЗ 

програє іншим 

навчальним 

закладам 

Т
о

в
а
р

н
и

й
 п

ід
х

ід
 

Підвищення 

якості 

освітніх 

послуг 

Увага 

зосереджена на 

аналізі 

характеристик 

освітніх послуг, а 

також на 

реалізації функцій 

організації, 

координації і 

контролю 

Контроль за якістю 

лекційних і практичних 

занять. 

Удосконалювання 

методичного і технічного 

забезпечення освітнього 

процесу. Формування 

великого бібліотечного 

фонду. Функціонування 

системи підвищення 

кваліфікації викладачів 

Небезпека так 

званої 

«маркетингової 

короткозорості» 

– пропонуються 

застарілі освітні 

послуги, не 

задовольняютьс

я реальні 

освітні потреби 

З
б

у
т
о

в
и

й
 п

ід
х

ід
 

Забезпечення 

широкої 

популярності 

та створення 

позитивного 

іміджу ВНЗ 

для 

контактних 

аудиторій 

Увага 

зосереджена на 

реалізації функцій 

цілепокладання 

(визначення 

бажаної позиції на 

ринку освітніх 

послуг) і 

планування 

деяких аспектів 

діяльності 

(реклама, участь у 

публічних 

заходах) 

Використання широкого 

арсеналу методів 

просування освітніх 

послуг і формування 

іміджу ВНЗ: реклама, PR, 

організація й участь у 

виставках, акціях, 

заходах 

Небезпека так 

званого 

«маркетинговог

о цинізму» – 

тобто 

нав’язування 

споживачам 

освітніх послуг, 

що не 

відповідають їх 

реальним 

потребам і 

можуть мати 

низьку якість 
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Концеп- 

ція 

управлін- 

ня 

Мета 

керівництва 

ЗВО 

Відносна 

важливість 

функцій 

управління 

Основні напрями 

докладання зусиль 

керівництва ЗВО 

Основні 

недоліки 

концепцій 

М
а
р

к
е
т
и

н
го

в
и

й
 п

ід
х

ід
 

Задоволення 

суспільних, 

корпоративн

их і 

особистих 

освітніх 

потреб 

Увага 

зосереджена 

переважно на 

функціях аналізу, 

цілепокладання та 

планування 

діяльності ВНЗ на 

ринку освітніх 

послуг. 

Організація та 

координація 

діяльності 

здійснюються 

гнучко з 

урахуванням змін 

зовнішнього та 

внутрішнього 

середовища. 

Контроль 

базується на 

основі критерію 

задоволеності 

споживача 

освітніми 

послугами 

Вивчення поточних і 

перспективних освітніх 

потреб усіх категорій 

населення (дослідження, 

аналіз, прогнозування). 

Переведення освітніх 

потреб у характеристики 

освітніх послуг. 

Створення освітніх 

програм, спрямованих на 

задоволення потреб. 

Прагнення удоско-

налювати саме ті освітні 

послуги, що 

відповідають освітнім 

потребам, і саме в тому 

напрямі, щоб 

задовольнити ці потреби 

якнайкраще. На основі 

цього критерію 

будується система 

підвищення кваліфікації 

викладачів, 

удосконалення 

методичної і технічної 

бази освіти 

Концепція 

традиційного 

маркетингу 

може 

піддаватися 

критиці з 

погляду 

недостатньої 

уваги до 

довгострокових 

інтересів 

споживачів і 

суспільства в 

цілому. 

Концепція 

прогресивного 

маркетингу при 

правильній 

реалізації явних 

недоліків немає 

 

Фахівцями (А. Діденко, В. Огаренком, Л. Федуловою, 

П. Цегольник, К. Моррисоном та іншими) визнано, що маркетингова 

концепція управління організаціями є найбільш прогресивною [92; 

199]. Саме ця концепція дає змогу якнайкраще поєднувати інтереси 

самої організації, інтереси споживачів її послуг і суспільства в цілому. 

Головні переваги маркетингу як концепції управління полягають у 

такому :  

– розуміння залежності компанії від стану зовнішнього 

середовища; 

– цільова орієнтація компанії на кінцевий результат; 

– увага до якісних характеристик процесу відносин усередині 

компанії і відносин компанії зі своїми контрагентами; 
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– системний підхід до розгляду процесу управління й організації 

діяльності компанії на ринку. 

Для визначення найкращого концептуального підходу до 

управління вищим навчальним закладом необхідно враховувати 

специфіку, зумовлену особливостями освітнього процесу й освітнього 

товару. 

Погоджуємося з М. Бригадиром, В. Гриценко, В. Євтушевським, 

Б. Каменським, А. Кобцем, Г. Козлаковою, В. Кремнем, 

К. Михайловою, А. Навроцьким, С. Ніколаєнко, В. Сиченко, 

І. Ходикіною, Ф. А. ван Вухтом та іншими [40–41; 79; 106; 134; 140–

141; 143, с. 37; 155; 181; 187, с. 129;], що ці особливості можна 

сформулювати таким чином: 

1. Незаперечним є той факт, що ЗВО відіграють особливу роль у 

суспільстві. Вища освіта виступає головним фактором соціально-

економічного прогресу. Місія вищої школи полягає в підготовці 

фахівців, діяльність яких спрямована на розвиток суспільства в різних 

сферах – економічній, політичній, культурній, соціальній. У цьому й 

полягає особлива значущість суспільних освітніх потреб, тобто ЗВО у 

процесі планування своєї діяльності (насамперед, при визначенні 

номенклатури спеціальностей) повинні передусім орієнтуватися на 

суспільні потреби й лише потім брати до уваги індивідуальний попит 

на освітні послуги. 

2. Освітній процес тривалий за часом. З огляду на це перед вищим 

навчальним закладом стоїть завдання щодо прогнозування майбутньої 

потреби у фахівцях з урахуванням часу, необхідного на їх підготовку. 

Саме тому ВНЗ має орієнтуватися не тільки й не стільки на 

задоволення поточних потреб у фахівцях, скільки на задоволення 

потреб перспективних. 

3. Важливо враховувати специфіку освітнього товару як товару 

«інноваційного просування». Індивідуальний і, нерідко, колективний 
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споживач не в змозі чітко визначити, якими саме характеристиками має 

володіти товар – яка сума знань необхідна фахівцеві, за допомогою 

яких програм, методів проводити навчання. Тільки виробник освітніх 

послуг (вищий навчальний заклад в особі викладачів) здатний 

визначити цей набір характеристик. При цьому уявлення викладачів, 

які розробляють навчальні програми й курси, повинні спиратися на 

дійсні, але вербально не сформульовані освітні потреби. Тому ЗВО має 

працювати відповідно до концепції «творчого маркетингу», згідно з 

якою споживачеві слід пропонувати те, що він сам не в змозі описати, 

але що йому дійсно потрібно [24]. 

4. Індивідуальні споживачі освітніх послуг нерідко не здатні 

оцінити, які саме фахівці будуть затребувані на ринку праці. Рішення 

про вибір спеціальності можуть прийматися під впливом моди, 

суб'єктивних уявлень про престижність професії, іноді під впливом 

особистих емоцій. 

5. Однією з найважливіших функцій закладу освіти є функція 

культурного й морального виховання особистості, що також вимагає 

обережного ставлення до переваг індивідуальних споживачів освітніх 

послуг та їх втілення. 

6. Перед вищим навчальним закладом стоїть важливе завдання 

щодо підтримки й розвитку наукових шкіл, у тому числі пов'язаних з 

галузями знань, що не затребувані широким загалом. 

7. Для закладів освіти важливо підтримувати відносини з іншими 

суб'єктами ринку освітніх послуг на основі не конфронтаційної 

конкуренції, а довгострокового взаємовигідного співробітництва, 

оскільки знання та наукові досягнення не можуть бути недоторканною 

власністю одного навчального закладу. Необхідний постійний 

інформаційний обмін у науковому й освітньому середовищі для 

постійного збільшення інтелектуального капіталу й підвищення його 

вартості. 



 
 

17 

З вищезазначеного випливає, що вищий навчальний заклад у 

процесі дослідження зовнішнього середовища має орієнтуватися не 

стільки на вивчення стихійного попиту освітніх послуг індивідуальних 

споживачів, скільки на поточні й перспективні потреби суспільства у 

фахівцях. Стратегічні завдання  ЗВО мають бути пов'язані із 

задоволенням потреб саме такого роду, при цьому також повинні 

враховуватися й потреби індивідуальних споживачів, із якими ЗВО 

безпосередньо має справу. 

Ураховуючи наведене, можемо стверджувати, що управління 

освітньою діяльністю  навчальних закладів є сукупністю організаційно-

економічних, планово-фінансових та інформаційно-аналітичних заходів 

установ вищої освіти й органів управління освітою, метою яких є 

всебічний розвиток вищої освіти, задоволення поточного та 

перспективного попиту на освіту з боку населення, контроль якості 

освітніх послуг, забезпечення координації роботи вищих навчальних 

закладів і їх структурних підрозділів з метою підвищення ефективності 

надання освітніх послуг їх споживачам. 

Сучасний етап розвитку системи освіти України характеризується 

її реформуванням, пошуком шляхів приведення змісту відповідно до 

особистісних запитів студентів, світових стандартів [16; 26; 27; 53–57]. 

Кризові явища в освіті, які спостерігаються нині, пов’язані з  

становленням України як незалежної держави, характером суспільних 

відносин, реформуванням політичної та економічної систем на 

принципово нових засадах. Пристосована в минулі роки до жорсткого 

зарегламентованого оточення, освіта сьогодні ввійшла в суперечність з 

новими, більш гнучкими й такими, що зазнають постійних 

трансформацій, вимогами українського суспільства – з ринковою 

економікою. В умовах становлення демократичного суспільства і 

ринкової економіки зміняються роль і місце освіти в нашій країні. 

Варіативна за змістом, різноманітна за організаційними форми й 
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типами установ, багатоканальна за джерелами фінансування система 

освіти вимагає адекватної системи управління [98]. У першу чергу 

необхідно забезпечити залучення громадських структур до управління 

системою освіти, зробити цей процес державно-громадським.  

При цьому важливо відзначити потенціал освіти як ресурсу 

становлення та розвитку громадянського суспільства через виховання 

громадян і співтовариства засобами освітньої діяльності, стимулювання 

відкритості й прозорості діяльності освітніх інститутів, залучення 

батьків до активної цивільної діяльності, розвиток професійних 

співтовариств і учнівського самоврядування.  

Аналіз процесу реформування системи управління освітою 

дозволяє виявити тенденцію зміщення центру управлінських дій на 

рівень місцевого самоврядування. Новий Закон України «Про освіту» 

поклав відповідальність за реалізацію права громадян на здобуття 

обов'язкової основної загальної освіти та передав значний об'єм 

повноважень у області освіти для самостійного ухвалення рішень, у 

тому числі з питання створення муніципального органу управління 

освітою.  

Теоретичне осмислення змісту, функцій і призначення вищої 

освіти – а вона історично формувалася й розвивалася як грандіозна 

соціально-культурна інновація – завжди було своєрідним викликом, 

адресованим суспільству. У соціокультурному просторі академічного 

життя, як засвідчує історичний досвід, не тільки народжуються ідеї 

відновлення, але й моделюється нова соціальна реальність. Відповіддю 

на такий виклик можуть бути тільки нові теорії інтелектуального 

відновлення й культурного розвитку суспільства. 

Друга половина минулого століття дає відчутний приклад того, 

що прогрес суспільства не просто безпосередньо пов’язаний, а й 

визначається «вужчою», лімітованою ланкою суспільного буття – 

інтелектуальним потенціалом суспільства, «суспільним інтелектом». У 
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сучасних умовах сутнісний принцип людського існування «знання-

сила», який проголосила наука та культура Нового часу (Ф. Бекон), 

набуває реального, видимого змісту. Знання, що є причиною для 

напруги інтелекту, стає головним стратегічним чинником у виживанні 

людства, країн, народів, соціальних груп, сімей та окремих 

особистостей, а основним резервом суспільного поступу, ефективного, 

динамічного соціального розвитку все відчутніше виявляє себе 

освітньо-науково-технічний прогрес [58].  

Освіта поступово набуває значення фундаментального явища у 

житті людини та сучасного «суспільства знань», виступає однією з 

базових складових суспільного прогресу. Усе більше людських і 

матеріальних ресурсів спрямовується в освітню сферу. Разом із 

«гуманітарним» розвитком людської цивілізації прогресує і система 

освіти, відбувається її «глобальне» поширення, нею більш повно 

охоплюються різні верстви населення та види людської діяльності, 

стають помітними її інтенсифікація, підвищення результативності  та 

ефективності. Накопичений досвід освітньої діяльності дозволяє 

успішно долати шлях стихійної еволюції системи освіти. З’являються 

дійові механізми доцільного державного управління освітою на основі 

раціонального використання закономірностей і тенденцій її 

структурування та розвитку. 

Таким теоретичним проривом наприкінці XVIII – початку XIX ст. 

були концепції представників німецького неогуманізму, насамперед, 

В. фон Гумбольдта, який не тільки переосмислює ідею університету, 

обґрунтовуючи соціальну й культурну необхідність гуманістично 

орієнтованої вищої освіти, але й виводить її за межі вузької 

корпоративності в простір свободи, творчості, де відбувається 

всебічний і гармонійний розвиток сутнісних чинностей людини. 

У ході трансформацій ідей В. фон Гумбольдта, його ідеалу 

всебічного й гармонійного розвитку в німецькій класичній філософії 
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розширюється семантика самого поняття «освіта» [58; 59]. 

Науково-теоретичне тлумачення припускає ширший 

взаємозв’язок елементів визначення: «Освіта – результат засвоєння 

систематизованих знань, умінь і навичок, необхідна умова підготовки 

людини до життя і праці. Основний шлях одержання освіти – навчання 

в навчальних закладах і самоосвіта» [38]. 

Використання сучасних науково-інформаційних технологій 

спричиняють два важливі наслідки, по-перше, розвиток людини або 

особистості, як ніколи раніше, стає показником чи виміром прогресу 

будь-якої країни; по-друге, цей розвиток індивідуальності стає 

головним важелем подальшого поступу країни-лідера [7, с. 3]. 

Вищу освіту в концепціях представників німецької класичної 

філософії представлено не тільки як інституціонально вищу [1; 10], але, 

насамперед, як функціонально ширшу ту, яка виконує функції загальної 

орієнтації соціуму та індивіда. Вона є не результатом, а потужним 

культурним рухом, наближаючись за своїм змістом до характеристик 

цивілізаційного процесу. Як відзначає Х. Гадамер, поняття освіта в 

німецькій традиції «найтісніше пов’язане з поняттям культури й 

врешті-решт означає специфічний людський спосіб перетворення 

природних здібностей і можливостей. Остаточне шліфування цього 

поняття закінчилося в німецькій філософській традиції в період між 

Кантом і Гегелем» [1, с. 51; 315]. 

Критерії рівня освіченості, з позицій такого підходу, полягають у 

просуванні саморозвитку людства до нових висот. Наприклад, за Фіхте, 

людина, що свідомо займається освітою та самоосвітою, – «це не 

просто член людської спільноти; тут, на нашій Землі, за короткий 

проміжок відведеного їй життя вона, завдяки вихованню, стає визнаним 

членом вічного ланцюга духовного життя як такого, котрому 

притаманний більш високий суспільний порядок. Безсумнівно також і 

те, що до розуміння цього більш високого суспільного порядку  



 
 

21 

її повинна привести освіта, що прагне охопити повністю всю її сутність 

і підвести до образу морального порядку, якого тут ніколи не буває, але 

який повинен стати вічним, визначеним особистою самодіяльністю» [1, 

с. 44; 110, с. 24]. 

Розуміння освіти як безперервного культурно-історичного 

державного процесу сходження (у такому випадку вища освіта 

пов’язується з якісно вищим інтелектуально-духовним станом людини) 

зберігається певною мірою також у конструктах формальної соціології 

та соціології знання, концептуалізація яких відбувається в перші 

десятиліття XX ст. 

У цьому ж руслі, прагнучи об’єднати окремі положення, які 

мають принципове значення для цього дослідження, працював 

М. Шелер. Так, акцентуючи на духовному змісті й духовному 

призначенні освіти, М. Шелер виводить її зі свободи як 

фундаментальної передумови людського буття. Разом із Дж. Дьюі він 

одним із перших розглядає зв’язок освіти та демократії. Зберігаючи 

масштабне бачення цілей і завдань освіти, М. Шелер пропонує й іншу 

перспективу – об’єднати проблематику змісту й різноманіття знання з 

питаннями про творче призначення освіти. На цьому моменті в його 

постмодерному варіанті треба звернути увагу на ті теоретичні 

конструкти, які дозволяють виділити нововведення в освіті як у 

цивілізаційному процесі. Складність подібного розгляду полягає в 

тому, що інновації доводиться відслідковувати, перебуваючи або в 

самому інноваційному потоці, або займаючи позицію відстороненого 

спостерігача. І та й інша позиції мають достоїнства й недоліки, тому 

аналізувати треба кожну з них [там само]. 

Історія свідчить про те, що зміна освітньої парадигми 

відбувається в момент епохальних соціокультурних зрушень, 

стимулюючи й визначаючи становлення нових якостей суспільної 

свідомості й практики, нового типу культури, наукового мислення та 
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принципів господарювання. При цьому інтенсивність соціокультурних 

змін у державі безпосередньо залежить від того, наскільки рухлива, 

здатна до реформації система освіти відповідно до мінливого уявлення 

особистості про освіченість. 

Деякі з педагогів, дидактів і психологів уже в 60-70-ті роки 

минулого століття зробили помітний крок до нового розуміння 

розвитку особистості [7, с. 5]. Це стосується, насамперед, поглядів 

В. Лугового, Т. Лукіної та інших, згідно з якими навчальний процес 

недосконало вписаний у контекст реальної життєдіяльності учнів, 

учень – це не тільки об’єкт навчальної діяльності, але й її суб’єкт [167; 

168]. Не можна не виділити й нове для вітчизняної дидактики поняття 

реальних навчальних можливостей учнів, переконливо обґрунтоване в 

рамках традиційного розвивального навчання. 

Процес освіти сам по собі є інноваційно-творчим і в цьому плані 

безмежно відкритим, що в гіпертрофованому вигляді визнавалося ще в 

XIX ст., то ж виникає теоретична складність опису інновацій у самому 

інноваційному потоці. 

Разом із тим, незважаючи на численні публікації, присвячені 

діалектиці традиції та новаторства, марксистська парадигма ігнорує 

важливі в соціологічному й історичному плані моменти співвідношення 

формальних і визначальних сторін інновацій. Основну увагу в цій 

парадигмі зосереджено на загальній тенденції розвитку, у результаті 

чого випускаються з поля зору структурно-функціональні аспекти й 

екзістенціально-антропологічні характеристики. Нове тут з’являється 

як результат попереднього розвитку, що підлягає логіці заперечення, 

конструктивний потенціал якої зафіксований у гегелівській категорії 

знання [31]. 

Освіта не зводиться тільки до «навчання загальним зведенням, 

пізнанням» (інтелект, знання), але й має на меті, хоча й не завжди 

досягає цього, «поліпшувати духовно, просвіщати» (моральні та 
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емоційні якості), навчати «душу і серце». Та складова освіти, що 

звернена до інтелекту, мислення людини, до її знань, умінь, вироблення 

зовнішніх форм поведінки, заслуговує назви «навчання», а та, що 

звернена до внутрішнього світу людини, її переконань, цінностей, волі 

й інших особистих характеристик, є вихованням. Освіта не повинна 

відставати від науки, хоч реалізація зазначеного є складним завданням 

з огляду на певну «консервативність» освіти. Незважаючи на це, як 

вважають окремі автори, уже сьогодні з певними застереженнями 

можна стверджувати, що в сучасному світі освіта розвивається 

динамічніше, швидше, ніж збільшується населення планети. Освіта в 

країнах-лідерах із ефективною ринковою економікою належить до 

найбільш рентабельних галузей. Оскільки вона справедливо вважається 

суттєвим елементом у системі розширеного відтворення (поряд з 

технікою, технологією тощо), особливого значення набуває її 

врівноважене фінансування. Уважається доцільним для прогресуючої 

освіти, щоб освітня частка валового національного продукту протягом 

тривалого часу не знижувалася від позначки 5,0 – 6,0 % [33–34; 60, 

с. 42–46; 158, с. 76; 159]. Лише за таких умов сучасне розвинене 

суспільство поступово перетворюється на суспільство знань. 

На підставі досліджень можна зробити висновки, що освіта не 

зводиться лише до інтелектуальних аспектів, а виступає 

загальнокультурною умовою відтворення людиною обставин своєї 

життєдіяльності, свого способу життя, забезпечуючи придатність 

індивіда до діяльності в мінливих умовах життя та виробництва. При 

цьому головним є не обсяг знань, а поєднання останніх з особистими 

якостями, уміння самостійно й цілеспрямовано розпорядитися своїми 

знаннями. У сучасних філософсько-соціологічних і педагогічних 

дослідженнях зустрічаються різні трактування категорії «освіта» у 

контексті культури. Виходячи з цього, освіта – процес формування 

образу людини, залучення до культурних цінностей. А оскільки 



 
 

24 

культурні цінності за своєю суттю є «завданнями вищого порядку, що 

відкривають шлях нескінченного розвитку», «освіта служить однією з 

умов для самовдосконалення і реалізації творчого потенціалу» [113]. 

За всіх розходжень підходів і визначень, освіта виступає як 

найважливіший аспект культури, а іноді вона ледве не синонімічна 

культурі. Освіта та культура взаємозалежні й не існують одна без 

одної. І якщо культура – це всі матеріальні та духовні цінності, 

створені людством, то сучасну освіту, з погляду її ролі в житті, можна 

визначити як спеціальну сферу життя людини, у якій формуються 

зовнішні та внутрішні умови для розвитку особистості в процесі 

освоєння цінностей культури. До того ж, якщо освіта – це одна з 

найголовніших умов відтворення та розвитку культури, то вона сама 

має розглядатися як деяка культура. Освіта виступає засобом залучення 

до культури. 

З огляду на це можемо стверджувати, що освіта виконує 

соціальну й культурну функції в суспільстві. Соціальна функція освіти 

тісно пов’язана з процесами соціалізації особистості, що виявляються 

як процес засвоєння людським індивідом певної системи знань, норм і 

цінностей, які дозволяють їй функціонувати як повноправний член 

суспільства, а також соціального досвіду, у ході якого людина 

перетворює його у власні цінності та орієнтації. 

Таким чином, вища освіта є визначальною для економічного, 

соціального й культурного розвитку. Установи вищої освіти несуть 

головну відповідальність за озброєння людей передовими знаннями й 

майстерністю, потрібними для відповідальної
 
діяльності в державному 

управлінні, бізнесі тощо. Ці установи виробляють нові знання за 

допомогою наукових досліджень, слугують провідниками для передачі, 

адаптації та поширення знань, що продукуються в усьому світі, і 

підтримують уряд і бізнес порадами та консультаціями. У більшості 

країн світу установи вищої освіти відіграють також важливу соціальну 
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роль у формуванні національної ідентичності країни й створенні умов 

для плюралістичних дискусій. Головним критерієм, визначальною 

умовою приналежності країни до певної групи буде рівень 

інтелектуального розвитку як усієї нації, так і кожного громадянина 

зокрема. 

Ідеться про те, щоб формувати не лише носія знань, а й творчу 

особистість, здатну використовувати отримані знання для 

конкурентоспроможної діяльності в будь-якій сфері суспільного життя, 

тобто для інноваційного розвитку суспільства. І ця обставина, врешті-

решт, визначатиметься характером, спрямованістю освітянської 

діяльності в будь-якій країні. Освіта має стати пріоритетом у 

суспільстві, а це, у свою чергу, потребує її «осучаснення». 

Ураховуючи це, констатуємо, що публічне управління освітньою 

діяльністю навчальних закладів є сукупністю організаційно-

економічних, планово-фінансових та інформаційно-аналітичних заходів 

установ вищої освіти й органів управління освітою, метою яких є 

всебічний розвиток вищої освіти, задоволення поточного та 

перспективного попиту на освіту з боку населення, контроль якості 

освітніх послуг, забезпечення координації роботи вищих навчальних 

закладів і їх структурних підрозділів з метою підвищення ефективності 

надання освітніх послуг їх споживачам. 

 

1.2. Світовий досвід управління якістю освіти в закладах вищої 

освіти 

 

На початку XXI століття одним із основних процесів у 

загальносвітовій системі став інтеграційний. При цьому через 

історичні, соціально-економічні, політичні, демографічні й інші умови, 

уявлення про роль, функції, завданнях вищої освіти в різних країнах 

істотно розрізняється. Існує різноманітність структур вищої освіти й 
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відповідних систем управління, а також умови входження країн до 

єдиного загальносвітового освітнього простору. 

Багато фахівців (В. Андрущенко, А. Балбеко, В. Бесчастний, 

Ю. Бондарчук, Н. Борецька, Л. Гребньов та інші) у галузі вищої освіти 

[7; 20; 29; 30; 38–39; 75] сходяться в тому, що за типом організації 

розвинені систем вищої освіти країни можуть бути умовно розділені на 

три основні групи: 

 перша група – західноєвропейські країни; 

 друга група – Сполучені Штати Америки й Канада; 

 третя група – колишні соціалістичні країни Європи. 

Аналізуючи системи освіти перших двох груп країн, дослідники 

зазвичай формулюють дві основні тези. Перша полягає в тому, що вони  

однотипні, оскільки системи освіти в цих країнах склалися і 

функціонують в умовах стабільної ринкової економіки. Другий момент, 

що розділяє першу й другу групу країн, полягає в тому, що в 

західноєвропейських країнах переважає централізоване управління 

вищою освітою, а в США й Канаді – децентралізоване. 

У процесі проведеного аналізу управління вищими навчальними 

закладами та розвитку систем вищої освіти в провідних країнах світу 

можна констатувати таке. 

До порівняно недавнього часу система вищої освіти Італії 

залишалася строго централізованою та уніфікованою [38; 55]. Так, 

згідно з законодавством 1933 року кожен навчальний курс, що 

передбачає присудження академічного ступеня, повинен був 

затверджуватися декретом глави держави (президентом республіки) за 

пропозицією Міністерства освіти. Ректори університетів призначалися 

Міністром освіти. Утім деякі аспекти строгої централізації 

залишаються і сьогодні. Більшість італійських ЗВО є державними. 

«Вільних» (приватних) ЗВО одиниці, і вони зобов’язані, якщо хочуть 

користуватися юридичним визнанням, у точності дотримуватися 



 
 

27 

встановлених владою стандартів. Усі вищі навчальні заклади Італії 

знаходяться в безпосередньому веденні центрального органу 

управління всією освітньою системою країни – Міністерства народної 

освіти. У складі міністерства є Управління університетської освіти, яке 

визначає фінансування ВНЗ, загальні організаційні стандарти, 

навчальні плани й програми, екзаменаційні вимоги й процедури, 

порядок присудження дипломів і академічних ступенів. Як дорадчий 

орган в галузі вищої освіти засновано Національну раду університетів. 

Основні витрати на освіту несе держава, причому вони постійно 

зростають. Фінансування вищої школи в Італії здійснюється через 

Міністерство народної освіти, яке відповідає за поточні витрати всіх  

ЗВО, включаючи зарплату професорсько-викладацького складу, 

наукового й адміністративного персоналу, необхідний ремонт і 

матеріально-технічне постачання [там само]. Додатковими джерелами 

фінансування ЗВО (окрім держбюджету) є вступні внески студентів і 

плата за навчання, вклади та пожертвування різних фондів і приватних 

осіб. Плата за навчання в італійських ЗВО є дуже помірною (хоча й 

змінюється залежно від факультету й спеціальності). У середньому 

вона складає 200 доларів за рік.  

Як видно з проведеного аналізу, вища освіта у Франції суттєво 

відрізняється від італійської системи. У Франції зареєстровано 530 

вищих навчальних закладів, у тому числі 77 університетського типу й 

453 спеціалізованого. Принципова різниця цих двох типів ВНЗ полягає, 

по-перше, у різній широті профілю підготовки та професійної 

спрямованості; по-друге, у різних умовах прийому й навчання, по-

третє, у масштабах самих ЗВО. Як твердять А. Андрощук, М. Карпенко 

та інші, із 77 французьких університетів переважна більшість (72) є 

державними установами [10; 135], інші 5 знаходяться у веденні 

католицької церкви.  

До системи вищої освіти Великобританії, за відомостями 
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І. Животовської, М. Зубрицької, З. Рибчинської та інших, входять 

близько 50 університетів, 30 політехнічних інститутів, 16 центральних 

інститутів, 55 коледжів і інститутів вищої освіти. Ці навчальні заклади 

займаються підготовкою кадрів з різних спеціальностей та 

орієнтуються на потреби регіонів, у яких розташовані [115, с. 66–67; 

133]. ВНЗ неуніверситетського рівня володіють певною автономією в 

галузі складання навчальних планів і програм, прийому абітурієнтів 

тощо.  

Як вже було зазначено вище, США – одна з двох країн світу 

(друга – Канада), у якій склалася та функціонує децентралізована 

система вищої освіти. Формування цієї системи – результат складної і 

тривалої взаємодії певних історичних сил і соціально економічних 

умов. Навіть при короткому огляді, зробленому в рамках цієї роботи, 

стає зрозумілим, що система освіти є віддзеркаленням соціально-

економічної і політичної структури, у якій вона існує [134].  

У системах вищої освіти США та Японії використовуються 

рекомендації підсумкового документа конференції Нобелівських 

лауреатів 1998 року «На порозі ХХІ століття: небезпеки і 

перспективи», відповідно до якого «освіта повинна мати абсолютний 

пріоритет у бюджетах усіх держав і сприяти розвитку всіх видів 

творчої діяльності суспільства» [27, c. 2; 124, с. 142]. Науковці 

В. Зубка, Л. Сущенко та інші підкреслюють, що ця ж ідея 

використовується і співтовариством Європейського Союзу, яке 

підкреслило в Меморандумі про вищу освіту 1996 року, що саме 

продукція освітніх і підготовчих систем визначає виробничий рівень 

країни і, отже, її конкурентоспроможність [28]. Не дивлячись на істотні 

відмінності, можна виділити низку загальних характеристик і типів 

освіти, що склалися в різних країнах, зважаючи на рівень їх 

економічного розвитку. 

Позитивний досвід розвитку освітніх структур різних країн світу 
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полягає саме в тому, що пріоритетне положення вищих навчальних 

закладів є не наслідком, а причиною добробуту держави. Для них 

характерна планова перебудова структури освіти. Ці процеси 

неоднорідні, оскільки відбуваються в різних соціально-економічних і 

політичних умовах і вирішують різні проблеми. 

Виходячи з проведеного порівняльного аналізу систем вищої 

освіти окремих європейських держав і США , можна зробити певні 

висновки. Зокрема історія розвитку та сучасний стан вищої освіти 

кожної країни є складною функцією соціально-економічних, 

політичних і культурних реалій, національних і історичних традицій. У 

кожної з розглянутих систем вищої освіти є свої характерні риси й 

специфічні особливості. Для католицької Італії, зосередженої на 

боротьбі з мафією та корупцією, характерне жорстке державне 

управління вищою школою, для Франції – доступність державної 

університетської освіти, що склалася після студентських виступів 1968 

року, для Англії – елітарний статус і автономія традиційних 

університетів, для США – ліберальний стиль організації управління і 

функціонування як державних, так і приватних ЗВО. 

На сучасному етапі розрізняють такі типи освітніх систем і 

відповідні підходи до їх реформування [134]: 

1. Системи освіти розвинених країн. 

2. Ті, що системно й цілеспрямовано реформуються на 

державному рівні, забезпечуючи позитивну динаміку соціально-

економічних процесів, і справляють стабілізаційний вплив на 

функціонування суспільства в цілому. Для цих систем характерна 

активна й цілеспрямована інтеграція потенціалу вищої школи в систему 

економічних відносин держави. 

Для цих систем характерні такі тенденції [107, c. 20–22]: 

 планомірне зростання видатків на освіту (у середньому 5–7% 

валового внутрішнього продукту); 
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 розширення бази вищої освіти (у розвинених країнах близько 

33% випускників шкіл продовжують навчання у ЗВО: у США – до 44%, 

у Японії – до 40% і більше); 

 перехід від якісної освіти для небагатьох до якісної 

індивідуалізованої освіти для всіх. 

Системи освіти країн, що розвиваються (країни Африки й Східної 

Азії) , дещо відрізняються від проаналізованих структур освіти. 

У країнах цієї категорії основна проблема полягає в переході від 

початкової освіти як основної до обов'язкової середньої. Державне 

управління вищої освіти в них у зв’язку з необхідністю концентрації 

ресурсів, як правило, централізоване. На практиці це призводить до 

збільшення впливу органів управління в процесі диференційованого 

розподілу фінансових ресурсів. Залучення коштів населення в освіту 

обмежене через бідність його основної маси й нерідко набуває 

«тіньових» форм. Повна середня освіта доступна приблизно 40% 

громадян. Вища освіта є елітарною складовою, у цілому орієнтованою 

на співпрацю із зарубіжними освітніми системами (стажування, 

завершення навчання, обмін тощо). Доступ до неї обмежений: 10-15% 

випускників середньої школи стають студентами. Розвиток освіти 

безпосередньо залежить від обсягів державного фінансування. 

Основна мета освітньої політики цих країн полягає в забезпеченні 

стабільного функціонування початкової та вищої освіти в масштабах, 

що склалися. 

Система освіти нових індустріальних країн (НІС – країни АТР і 

деякі країни Латинської Америки) [там само, c. 144] характеризується 

підвищеною динамічністю розвитку й виступає інструментом 

економічної й соціальної модернізації суспільства. Основний акцент в 

управлінні системою освіти в цих країнах робиться на цільову 

початкову й середню освіту. Головне завдання, що вирішується цією 

системою, – підготовка висококваліфікованих робітників і техніків, 
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здатних ефективно обслуговувати сучасні технології і устаткування. 

Така система освіти характерна для Південної Кореї, Тайвані, 

Сінгапуру тощо. Унаслідок високого та стійкого технологічного 

розвитку ці країни досягли значних результатів у сфері вищої освіти 

при одночасному вдосконаленні структур початкової і середньої 

професійної освіти [ там само]. 

Середня освіта в цих країнах є масовою і практично обов'язковою 

(отже, доступною), але ще мало індивідуалізованою порівняно з 

розвиненими країнами. Початкова й середня освіти відрізняються 

специфічною організацією. Тут в масовому порядку готуються 

працівники, здатні засвоїти сучасні технології, що надходять до країни . 

Вища освіта поступово стає доступною для значної частини 

випускників, а також втрачає первинну елітарність. 

Роль держави в системах освіти цих країн є вирішальною в 

питаннях оперативного й стратегічного розвитку освіти. 

У країнах НІС велика (часто більша ніж у розвинених країнах) 

частка ВВП, що витрачається на потреби освіти. 

Заходи щодо реформування системи освіти, які використовуються 

в європейських країнах колишнього соціалістичного табору, науковці 

В. Гризун, В. Гриценко та інші поділяють на заходи коротко- та 

середньострокової перспективи [77; 78, c. 62–63]. До короткострокової 

перспективи належать такі [там само]: 

1. Підтримка стандартів дошкільної і початкової освіти, оскільки 

недофінансування базового людського капіталу призводить до 

величезних витрат у майбутньому, оскільки погано освічені люди 

споживають непропорційно більше державних послуг. 

2. Перебудова середньої освіти для створення ринку гнучкої 

робочої сили, яка адекватно реагує на зміни ринку праці. 

3. Диверсифікація вищої освіти, здатної забезпечити економіку 

висококваліфікованими, освіченими працівниками. 
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Щодо середньострокової перспективи, то до неї варто віднести 

таке: 

1. Реформу системи освіти та професійного навчання дорослих з 

метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. 

Виділяються заходи, пов'язані з підвищенням якості та пошуком 

оптимального співвідношення освітньої і професійної підготовки; 

заходи з підвищення ефективності заходів першого типу; заходи, 

спрямовані на проведення інституційних перетворень у системі освіти.  

2. Приведення післяшкільної і вищої освіти відповідно до попиту, 

що розширюється. 

3. Перепідготовку й підвищення кваліфікації шкільних учителів і 

викладачів ЗВО як ключових фігур системи освіти та професійного 

навчання. 

4. Децентралізацію структури освіти й перепідготовку кадрів. 

5. Підтримку виробників освітніх послуг у приватному секторі 

для диверсифікації джерел фінансування під час податково-бюджетної 

кризи. 

За свідченням Л. Райзберга, М. Юдкевича та інших, за останні 

декілька десятиліть у сфері вищої освіти всього світу відзначається 

феноменальне зростання кількості студентів. Якщо в 1960 році їх 

кількість дорівнювала всього лише 13 млн осіб, то в 1970 – 1980 роках 

вона практично подвоїлася – відповідно 28 млн і 51 млн осіб .   

Для більшості країн світу значущість вищої освіти зростає саме в 

той період, коли інші тенденції обмежують можливість вибору шляху 

розвитку й ускладнюють належне планування. 

Дослідження вищої освіти в Західній Європі оформилися в 

самостійний науковий напрям у 1960-1970 роках. У США вони 

зародилися на початку XX століття і мають уже столітню історію. 

Найбільш бурхливий розвиток досліджень у цій галузі як у США, так і 

в Європі припадає на останні три десятиліття XX століття. Упродовж 
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цього періоду їх роль і значення постійно зростали, самі дослідники 

зумовлюють це такими чинниками : 

1. Підвищення ролі вищої освіти в забезпеченні стійкого 

соціально-економічного розвитку, зростання конкурентоспроможності 

держав і зміцнення їх позицій на світовому ринку й у світовому 

економічному суспільстві. 

2. Безпрецедентне розширення вищої освіти від елітарної до 

масової, від масової до загальної (у період з 1960 року по 1995 рік 

чисельність світового студентського контингенту збільшилася з 13 млн 

до 82 млн осіб, прогнози ЮНЕСКО вказують на подальше зростання – 

до 97 млн 2015 року й більше 100 млн 2025 року). 

3. Перетворення університетів і ЗВО університетського рівня на 

комплексні навчально-наукові й виробничі структури з більшими 

функціями, що вимагають нових підходів до управління ними. 

4. Посилення конкуренції між різними секторами соціальної 

сфери при розподілі фінансових ресурсів, які виділяються державами 

для цієї сфери, що нерідко призводить до відносного скорочення 

фінансування освіти з державного бюджету. 

Тематика досліджень у галузі вищої освіти визначається з 

урахуванням політичних і соціально-економічних умов, поглядів, що 

змінюються, на роль вищої освіти та багатьох інших зовнішніх і 

внутрішніх факторів. Можна стверджувати, що на межі ХХ-ХХІ століть 

проблеми освіти стають світовими. Вони привертають пильну увагу 

вчених і широкої громадськості всіх країн. Той факт, що вища освіта в 

Україні останню чверть століття знаходиться в кризовому становищі, 

не є ні для кого секретом. Виявляється, що, на думку зарубіжних 

дослідників, криза освіти спостерігається на початку XXI століття 

практично в усіх країнах, незалежно від їх державного й суспільно-

політичного устрою. Головна її проблема – відставання якості освіти (у 

першу чергу вищої) від загального рівня розвитку світової цивілізації, 
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не кажучи вже про вимоги майбутнього. 

Дослідники Л. Антошкіна, В. Бабак, В. Темненко та інші 

стверджують, що та модель освіти, яка склалася ще в кінці XIX – 

початку XX століть з більшим або меншим успіхом, не зазнаючи 

принципових змін, функціонувала протягом століття, виявилася не в 

змозі задовольнити нові потреби, що виникли в суспільстві [11; 15, 

с. 80; 288]. У всіх розвинених країнах тривають дискусії про минуле, 

сучасне й майбутнє освіти. Під сумнів і критику ставляться самі основи 

освіти. Учені вважають, що в кризовому стані опинилися найважливіші 

фундаментальні функції освіти, а саме: «функція відтворення суб'єкта 

культури, що безперервно розвивається, функція суб'єкта безперервно 

розвинутого соціуму та функція громадського суспільства, що 

безперервно розвивається». Група фахівців (до якої входять С. Салига, 

І. Ходикіна, М. Щербань, О. Яришко та інші), міркуючи про 

університети, стверджують, що «університет сьогоднішнього дня не 

виконує свої основні зобов'язання, по-перше, дати студентові 

необхідний запас знань для того, щоб він або вона могли стати 

активними громадянами і могли заробляти на життя. По-друге, 

університет повинен передати студентам уміння спілкуватися так, щоб 

кожен міг жити в гармонії з самим собою і з суспільством. По-третє, 

університет повинен розвинути в індивідові здатність самоосвіти».  

На думку В. Байнева, Т. Бессалової, А. Вінюкова-Прощенко та 

інших, криза в системі вищої освіти є наслідком слабкості держави, не 

здатної здійснити свої політичні функції в цій сфері: задовольнити 

вимоги в освіті нових соціальних сил [19, с. 3–9; 28, с. 70; 58]. Система 

вищої освіти, на думку Ю. Вільчинського, не може функціонувати без 

підтримки інших підсистем суспільства й не може сама вийти з кризи, 

вирішити проблеми свого розвитку [59]. При тій глибині й гостроті в 

наш час загальної кризи культури сфера освіти стала, у відомому сенсі, 

ключовою для виходу з кризи: «система освіти в цьому процесі – 
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ключова система відтворення якості людини. Важливе місце в 

дослідженнях, що проводяться, і дискусіях посідають проблеми цілей і 

завдань вищої освіти, її змісту, сучасних технологій навчання. Багатьох 

дослідників об'єднує те, що в центрі нової освітньої системи повинні 

знаходитися не стільки знання, уміння спеціаліста та його професійні 

навички, скільки сама людина, її особа. Авторові найближче таке 

формулювання: «розвиток особистості людини, підготовка його до 

життя, озброєння людини знаннями і уміннями, що дозволяють йому 

вільно орієнтуватися в складних проблемах сучасного життя, 

осмислити себе і навколишній світ – така головна мета вищої освіти» 

[там само].  

На думку С. Гари Бекера, основною метою вищої освіти є 

«навчання навичкам мислення, умінню логічно мислити, навичкам 

збору й оцінки фактів, побудові висновків» . Аналогічно 

В. Андрущенко, С. Мочерний, Дж. Кейсен, І. Шумпетер та інші 

вважають, що «ідеальна вища освіта ставить своєю основною метою 

формувати знаючий, шукаючий, критичний розум» [103; 331]. Автори 

сформулювали конкретні основні цілі вищої освіти в Америці, серед 

яких такі [там само]: 

1. Забезпечення можливостей для інтелектуального, естетичного, 

етичного розвитку студентів, їх умінь і навичок, створення в 

університетських містечках обстановки, яка б конструктивно сприяла 

зростанню загального розвитку студентів. 

2. Прогрес людських можливостей у суспільстві в цілому. 

3. Створення рівних можливостей у здобутті освіти в 

«післяшкільних» вікових групах. 

4. Розвиток і передача ерудиції та «мудрості». 

5. Індивідуально-критична оцінка суспільства заради 

громадського самооновлення. 

Європейська концепція в галузі вищої освіти на межі століть 
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сформульована у вигляді Сорбонської та Болонської декларацій. 

Сорбонська декларація була підписана 25 травня 1998 року на ювілеї 

Паризького університету. Основний зміст декларації Болонської, 

прийнятої 19 червня 1999 року в Болоньї, зводиться до такого: у 

країнах ЄС знання стали найважливішим фактором соціального й 

економічного розвитку, єднання соціального й культурного простору. 

Роль освіти та співпраці в цій сфері визнані як первинні. За 

В. Журавським, до теперішнього часу частина європейських ВНЗ, 

наслідуючи фундаментальні принципи, сформульовані в Magna Charta 

Universitatum, прийнятій у Болоньї 1988 року, уже приступила до 

будівництва загальноєвропейського простору вищої освіти [120].  

 

1.3 Методологічні основи розвитку вищої школи України 

 

Соціально-економічні потреби, що лежать в основі розвитку 

освіти, з одного боку, зумовлені рівнем розвитку продуктивних сил і 

типом виробничих відносин, а з другого, розвиток освіти зумовлює їх 

рівень і тип. Тому розвиток ЗВО узагалі буде стимулювати соціально-

економічний прогрес. Висока значущість вищої освіти визначає 

масштабність проблем, пов’язаних із функціонуванням ринкових 

механізмів на ринку освітніх послуг. Відповідно, впровадження в 

діяльність ЗВО ринкових методів господарювання зовсім не виключає 

фінансування підготовки з державного бюджету, тобто наявне 

зрощення ринкових відносин і соціальних гарантій. У розпорядженні 

закладів вищої освіти має бути інструментарій пізнання ринкових 

закономірностей взаємодії попиту та пропозиції, що дасть змогу не 

тільки орієнтуватися в споживчих перевагах, але й формувати їх.  

Останніми роками структура вищої освіти в Україні зазнала 

значних змін. Серед великих реформ кінця XX – початку ХІХ століть 

дослідники відзначають такі: 
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 перехід на багаторівневу систему освіти на основі державного 

освітнього стандарту; 

 розвиток недержавної вищої освіти; 

 вища освіта, що підтверджується присвоєнням кваліфікації 

«бакалавр»; термін навчання – не менше 4 років; видається диплом 

бакалавра про вищу освіту; 

 вища освіта, що підтверджується присвоєнням кваліфікації 

«дипломований фахівець»; термін навчання не менше 5 років; 

 вища професійна освіта, що підтверджується присвоєнням 

кваліфікації магістра; термін навчання не менше 6 років; видається 

диплом магістра [53; 76, с. 12; 87; 126; 128–131]. 

На законодавчому рівні встановлені такі види вищих навчальних 

закладів, а саме: університет, академія, інститут. При цьому 

університет: 

 веде підготовку фахівців з широкого спектру напрямів;  

 здійснює підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації 

працівників вищої кваліфікації; 

 виконує фундаментальні й прикладні наукові дослідження; 

 є провідним науковим і методичним центром в галузях своєї 

діяльності. 

Щодо академії, то вона: 

 реалізує освітні програми вищої та післявузівської освіти; 

 здійснює підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації 

працівників вищої кваліфікації для певної галузі наукової і науково-

педагогічної діяльності; 

 виконує фундаментальні та прикладні наукові дослідження в 

одній із галузей науки або культури; 

 є провідним науковим і методичним центром в галузі своєї 

діяльності. 
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Нарешті, інститут: 

 реалізує освітні програми вищої і, як правило, післявузівської 

освіти; 

 здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації працівників вищої кваліфікації для певної галузі 

професійної діяльності; 

 виконує прикладні та фундаментальні наукові дослідження. 

Крім того, в Україні були встановлені нові Державні освітні 

стандарти (про які ще буде сказано надалі), які в обов'язковому 

порядку визначали мінімум змісту основних освітніх програм, 

максимальний об'єм навчального навантаження та вимоги до рівня 

підготовки випускників [86–88].  

Другим кроком повинна стати поета пна  імплементація доктрини, 

третім – визнання європейською і світовою спільнотою вітчизняної 

освіти як са модоста тньої і конкурентоздатної.  

Нова  На ціона льна  стра тегія на шої держа ви [там само], 

насамперед, зумовлена  необхідністю ка рдина льних змін, спрямованих 

на  підвищення якості та міжна родної конкурентоспроможності 

освітньої га лузі в нових економічних і  соціокультурних умова х, 

прискорення європейської інтегра ції Укра їни в новий для неї освітній 

простір. Науковець З. Горішний зазначає, що вона (стратегія)  окреслює 

головні шляхи реа ліза ції ідей, концепцій і поглядів пода льшого 

розвитку освіти, визна чених На ціона льною доктриною розвитку 

освітньої га лузі [73, с. 5]. З метою прискорення процесу реформува ння 

системи вищої освіти та  якісного викона ння Програ ми економічних 

реформ на  2010-2014 роки «Спроможне суспільство, конкурентозда тна  

економіка , ефективна  держа ва » за тверджені дуже ва жливі для розвитку 

вищої освіти цільові програ ми держа вного рівня. Оста нні роки 

зумовлені низкою за ходів щодо реа ліза ції голоних ідей та  положень 

На ціона льної доктрини розвитку вищої освіти в руслі реформува ння 
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освітньої га лузі, підвищення її якості, доступності й 

конкурентоспроможності. Модерніза ція змісту й удоскона лення 

орга ніза ції усіх ла нок вищої професійної освіти, створення нових 

на вча льних підручників, да ють розвиток на ціона льній системі освіти в 

суча сних умова х, де вра хова но всі зміни у сфера х грома дського життя, 

та  історичних виклика х XXI ст., які вима га ють критичного осмислення 

досягнутого й зосередження зусиль та  ресурсів на  вирішенні на йбільш 

а ктуа льних проблем, які за тримують пода льший розвиток і не да ють 

можлості за безпечити якість освіти, а деква тну суча сному історичному 

періоду [145]. 

На наше переконання, серед окреслених проблем, на йбільш 

а ктуа льними є такі: 

 недоста тня відповідність освітніх послуг вимога м суспільства , 

за пита м особи, потреба м ринку пра ці; 

 обмеженість доступу до якісного утворення окремих ка тегорій 

на селення (діти, які прожива ють в сільській місцевості, діти з 

особливими освітніми потреба ми, обда рова на  учнівська  молодь, діти 

мігра нтів); 

 відсутність цілісної системи вихова ння, фізичного, мора льного 

і духовного розвитку й соціа ліза ції дітей і молоді; 

 зниження суспільної мора лі, духовності, культури поведінки 

ча стини учнівської і студентської молоді; 

 недоста тня орієнтова ність структури й змісту професійно-

технічної, вищої та післядипломної освіти на  потреби ринку пра ці й 

суча сні економічні виклики; 

 невідпра цьова ність ефективної системи пра цевла штува ння 

випускників вищих навчальних за кла дів, їх професійного супроводу; 

 недоста тній розвиток мережі дошкільних навчальних за кла дів; 

 недоскона лість системи на ціона льного моніторингу й 

оцінюва ння якості освіти; 
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 повільне здійснення гума ніза ції, екологіза ції та інформа тиза ції 

системи освіти, впрова дження в навчально-виховний процес 

іннова ційних і інформа ційно-комуніка ційних технологій; 

 недоста тній рівень соціа льно-пра вового за хисту уча сників 

навчально-виховного процесу, відсутність цілісної системи соціа льно-

економічних стимулів у педа гогічних і на уково-педа гогічних 

пра цівників, невисокий рівень за робітної пла ти та ких пра цівників; 

 низький рівень фіна нсово-економічного, ма теріа льно-

технічного, на вча льно-методичного й інформа ційного за безпечення 

навчальних за кла дів; сла бка  мотива ція суспільства  й бізнесу до 

інвестува ння освіти; 

 на явність у системі утворення фа ктів неефективного 

використа ння фіна нсових і ма теріа льних ресурсів, нецільового 

використа ння приміщень навчальних за кла дів; 

 відсутність системи мотива цій і стимулюва ння іннова ційної 

діяльності в системі освіти, нівелюва ння ризиків у відзначеній 

діяльності; 

 недоста тній розвиток грома дського са моврядува ння 

навчальних за кла дів, недоскона лість меха нізмів за лучення до 

упра вління освітою та її оновлення інституцій грома дянського 

суспільства , грома дськості. 

Важкий період реформува ння, процеси системної соціа льно-

економічної неста більності та  екологічні проблеми виклика ють ризики, 

які ускла днюють процес реа ліза ції цілей і за вда нь На ціона льної 

стра тегії. Серед них, на погляд О. Коловійкової, Ю. Луковенко та 

В. Нікітіна, є такі: 

 неста більність економіки, обмежений обсяг ресурсів для 

за безпечення системного викона ння всіх за вда нь і за ходів, 

передба чених На ціона льною стра тегією; 

 розша рува ння суспільства  за  ма теріа льним ста новищем сімей; 
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 нега тивний вплив скла дної демогра фічної ситуа ції; 

 несприйняття ча стиною суспільства  нових реформ; 

 неготовність певної ча стини пра цівників освіти до іннова ційної 

діяльності; 

 недоста тня підготовленість орга нів упра вління освітою до 

комплексного вирішення нових за вда нь, до за безпечення 

скоординова ності діяльності всіх служб та інституцій. 

При цьому головними на пряма ми На ціона льної стра тегії визнано 

[182]: 

 підвищення доступності якісної, конкурентозда тної освіти 

відповідно до вимог іннова ційного стійкого розвитку суспільства , 

економіки; 

 за безпечення особистого розвитку людини згідно з її 

індивідуа льними здібностями, потреба ми на  основі на вча ння протягом 

життя.  

Стра тегія на ціона льного розвитку системи освіти повинна  

а деква тно формува тися відповідно до суча сних інтегра ційних і 

глоба ліза ційних процесів, вимог переходу до постіндустріа льної 

цивіліза ції, шо за безпечює ста більний рух і розвиток Укра їни в першій 

ча стині XXI ст., пла вну інтегра цію вищої освіти в європейський та  

світовий освітні простіри. Уважаємо, що основними стра тегічними 

на пряма ми держа вної політики у сфері освіти можуть ста ти такі: 

 реформува ння системи освіти, у основу якого покла да тиметься 

принцип пріоритетності людини; 

 оновлення згідно з вимога ми ча су норма тивної ба зи системи 

освіти; 

 модерніза ція структури, змісту й орга ніза ції утворення на  

принципа х компетентнісного підходу; 

 створення та за безпечення можливостей для реа ліза ції 

різнома нітних освітніх моделей, створення навчальних за кла дів різних 
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типів і форм вла сності; 

 побудова  ефективної системи на ціона льного вихова ння, 

розвитку й соціа ліза ції дітей і молоді; 

 за безпечення доступності і безперервності освіти протягом 

усього життя; 

 формува ння безпечного освітнього середовища , екологіза ції 

освіти . 

Випереджа ючий розвиток освіти може на бути ста більного 

безперервного ха ра ктеру, гнучко реа гува ти на  основні процеси, що 

відбува ються в Укра їні та  світовій спільноті. Формува ння пода льного 

якісного рівня освіти ма є бути спрямовано на  за безпечення економічної 

ста більності в держа ві та  вирішення соціа льних проблем укра їнського 

суспільства , пода льшого на вча ння і розвитку особистості. Якісна  

освіта  ма є ста ти необхідною умовою стійкого демокра тичного 

розвитку суспільства . 

Са ме тому ці зміни стосуються створення нових освітніх 

ста нда ртів, оновлення і перегляду навчальних програ м, змісту 

навчально-дида ктичних ма теріа лів, підручників, форм і методів 

на вча ння. Цілеспрямова не набуття молоддю зна нь, умінь і на вичок, їх 

тра нсформа ція в компетентності сприяє особовому культурному 

розвитку, розвиткові технологій, зда тності швидко реа гува ти на  за пити 

ча су. Європейські кра їни сьогодні поча ли ґрунтовну дискусію відносно 

того, як озброїти людину необхідними уміннями й зна ннями для 

за безпечення її га рмонійної вза ємодії з технологічним суспільством, 

яке швидко розвива ється. Відтак, ва жливим є усвідомлення поняття 

компетентності в суспільстві, яке ба зується на  зна ннях. 

Головними за вда ннями комплексного реформува ння вищої освіти 

на  терена х на шої держа ви є тра нсформа ція кількісних пока зників 

освітніх послуг у якісні. Цей процес, що постіно розвива ється, з точки 

зору Б. Чижевського [321, с. 6], може ба зува тися на  та ких принципа х: 
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 по-перше, це на ціона льна  ідея вищої освіти, зміст якої поляга є 

в збереженні й примноженні на ціона льних освітніх тра дицій. Вища  

освіта  поклика на  виховува ти грома дянина  держа ви Укра їна , 

га рмонійно розвинену особу, для якої потреба  у фунда мента льних 

зна ннях і в підвищенні за га льноосвітнього й професійного рівня 

а соціюється зі зміцненням своєї держа ви;  

 по-друге, розвиток вищої освіти повинен підкорятися за кона м 

ринкової економіки, тобто за кону розподілу пра ці, за кону змінності 

пра ці й за кону конкуренції, оскільки економічна  сфера  є дуже 

ва жливою у формува нні логіки грома дського розвитку. У той же ча с 

необхідно вра ховува ти при цьому не менш ва жливі чинники – 

соціа льні, політичні, специфіку духовного життя, суспільної 

свідомості, культури й мора льно-психологічних цінностей. Зна чна  

ча стина  проблем, яка  на копичила ся в системі вищої освіти, пов’яза на в 

першу чергу з розба ла нсова ністю комплексу відзначених чинників 

грома дських перетворень; 

 по-третє, розвиток вищої освіти слід розгляда ти в контексті 

тенденцій розвитку світових освітніх систем, у тому числі 

європейських. Зокрема  привести за конода вчу і норма тивно-пра вову 

ба зи вищої освіти Укра їни до світових вимог, відповідно структурува ти 

систему вищої освіти та її скла дові, упорядкува ти перелік 

спеціа льностей, переглянути зміст вищої освіти; за безпечити 

інформа тиза цію навчального процесу й доступ до міжна родних 

інформа ційних систем. Слушним є зауваження В. Садкового, 

Н. Синициної та інших, що вищій школі необхідно орієнтува тися не 

лише на  ринкові спеціа льності, а ле й на повнити зміст освіти новітніми 

ма теріа ла ми, увести суча сні технології на вча ння з високим рівнем 

інформа тиза ції навчального процесу, вийти на  творчі, ділові зв’язки із 

за мовника ми фа хівця. 

Як відомо, у 2008 році набрав чинності «Комплекс нормативних 
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документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти». 

Цим документом регламентуються нові вимоги до освіти та 

професійної підготовки фахівців у вищому навчальному закладі, що 

пов’язані з ідеями і принципами ступеневої освіти в Україні . Серед 

засад і факторів, що зумовили виникнення концепції ступеневої освіти 

визнані такі: 

 демокра тиза ція суспільства , формува ння нових соціа льно-

економічних структур, їх орієнта ція на  ринкові стосунки, жорстка  

професійна  конкуренція; 

 необхідність розрізнення двох процесів, які є основою 

діяльності вищого навчального за кла ду, – освіти та професійної 

підготовки. Відповідно до ступеневої освіти підготовка  фа хівців (4 

ступеня) орієнтова на  на  мобільність і мінливість соціа льної і 

виробничої діяльності, а да пта ція до яких виступа є однією з озна к рівня 

освіти; 

 за безпечення випускника м можливості здійснюва ти професійну 

ка р’єру при одноча сному дотрима нні ними принципів соціа льної 

спра ведливості, відповіда льності, за га льнолюдських цінностей і 

мора лі; 

 диференціа ція вимог до ха ра ктеру і змісту освіти та 

професійної підготовки фа хівців з вищою освітою різних освітньо-

ква ліфіка ційних рівнів; 

 уведення меха нізму об’єктивного педа гогічного контролю 

щодо визна чення результа тів діяльності системи вищої освіти та 

навчальних досягнень тих, хто навчається. До та кого віднесена  

технологія ста нда ртизова ного тестува ння . 

Усе більш очевидним ста є й те, що необхідною є  розробка  

довгострокових програ м та  форм структурної а да пта ції на ціона льної 

освітньої політики до нових умов та  міжна родних вимог. У цьому 

на прямі реформува ння вищої освіти Укра їни необхідно проводити з 
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ура хува нням вимог Міжна родної ста нда ртної кла сифіка ції за нять 

(ISCO – 88 (МСКЗ)), Міжна родної ста нда ртної кла сифіка ції освіти 

(ISCED – 97 (МСКО)), Міжна родного ста нда рту якості серії ISO 9000 і 

вимог, критеріїв і ста нда ртів, які погоджува ли кра їни-уча сниці 

Болонського процесу. 

Форма здобуття освіти в Україні може бути очною, заочною, а 

також допускається дистанційна. Освітні установи за своїми 

організаційно-правовими нормами можуть бути державними, 

муніципальними, недержавними. Державний статус освітньої установи 

встановлюється при його державній акредитації. 

З приводу науки у ЗВО можна сказати, що останнє десятиліття 

XX століття вона знаходилася в стані кризи, і причиною цього був не 

лише недостатній об'єм фінансування науки з бюджету, але й загальний 

стан у науковій сфері країни. Що стосується підсумків наукової 

діяльності вузів, то як показує статистичний аналіз, можна навести такі 

цифри: у 1996 році видано 1863 монографії – на 44% більше, 6749 

підручників – у 1,5 рази більше, 81426 статей – на 39% більше, ніж у 

1990 році. У той же час зареєстровано тільки 1796 патентів на 

винаходи, що складає 28,5% від загальної чисельності того ж 1990 

року. 

Останнім часом інтерес до наукової сфери діяльності ЗВО 

збільшується. Можна відзначити, наприклад, такі державні цільові 

програми, як «Розвиток освіти», «Державна підтримка інтеграції вищої 

освіти і фундаментальної науки» на 1997-2000 роки.    

Іншим важливим елементом, що стосується розвитку науки у 

ЗВО, є фінансування системи грантів, які розглядаються сьогодні як 

основа підтримки невеликих, але дієздатних колективів і окремих 

учених. Система грантів в Україні, як і в більшості розвинених країн, 

служить громадським визнанням виконавців і проектів, сприяє 

незалежному вибору тематики наукових досліджень. Можна 
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стверджувати, що увага до науки у ЗВО з боку держави, яка почалася 

на початку XXI століття, є одним з елементів реформування системи 

вищої освіти в Україні. 

У результаті аналізу поточного стану й тенденцій розвитку вищої 

освіти в Україні можна зробити такі висновки. Протягом останнього 

десятиліття вища школа України знаходиться в кризовому стані. Цій 

кризі властиві як загальносвітові риси (такі, як відставання якості 

вищої освіти від загального рівня світової цивілізації), так і брак 

державного фінансування. 

В Україні почалася реформа системи вищої освіти, яка, у випадку 

вдалого впровадження, повинна вивести вищу школу України на рівень 

розвинених країн.   

У соціально-економічних умовах, що склалися, коли починається 

реформа вищої освіти в Україні і одночасно існує дефіцит 

фінансування державою вищої школи, серед учених, викладачів і 

керівників ЗВО йде інтенсивний процес осмислення і вивчення   

ситуації, досвіду, що вже є, основних напрямів і тенденцій розвитку, 

протиріч, що виникають на шляху реалізації якісних змін у сфері вищої 

освіти. У зв'язку з цим стає очевидною роль наукових досліджень 

проблем вищої освіти, їх теоретико-методологічних основ. Основна 

мета таких досліджень – дати науково обґрунтовані рекомендації для 

ухвалення рішень щодо реформування та подальшого розвитку системи 

вищої освіти на різних рівнях управління (від викладачів окремо 

взятого ЗВО до органів управління усією системою вищої освіти). 

Ще десять років тому дослідження в галузі вищої освіти в Україні 

не мали статусу наукової дисципліни, що викладається у вищих 

навчальних закладах, а тому не мали свого місця (кафедри, 

факультети), де розвивалася б наука про вищу освіту, готувалися б 

дослідження (в університетах США такі кафедри існують уже протягом 

20 років). Сьогодні можемо стверджувати про накопичення значних 
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наукових знань про вищу школу і говорити про становлення науки про 

вищу освіту як специфічну наукову дисципліну. Наукові дослідження, 

пов'язані з проблематикою вищої школи, проводяться практично в 

кожному ЗВО України. Для цього створюються різні організаційні 

структури, підрозділи. У різних ЗВО стали викладатися навчальні 

курси з різних аспектів і проблем вищої освіти. 

Разом із тим уважаємо, що найбільш цінними є дослідження 

вищої освіти, що проводяться самими ЗВО. Той факт, що такі наукові 

дослідження проводяться практично в кожному ЗВО країни, є цілком 

закономірним, оскільки, по-перше, у ЗВО наразі зібрана основна 

частина наукового потенціалу, здатного забезпечити проведення 

науково-дослідних робіт, і, по-друге, працівники ЗВО мають 

безпосереднє відношення до об'єкта дослідження. Саме у ЗВО почалося 

становлення науки про вищу освіту, яке можна підтвердити, наприклад, 

рухом, що розгорнувся ще в 50-60-х роках і дістав назву «Наукова 

організація навчального процесу» і носив, як правило, прикладний 

характер. 

Саме при проведенні досліджень ЗВО практично формується 

єдність функцій дослідження і навчання: дослідження викладачів і 

керівників з проблем вищої освіти лягають в основу їх особистої 

педагогічної або управлінської діяльності.  

Єдиним недоліком науково-дослідної роботи в галузі вищої 

освіти, що проводиться у  ЗВО, автор вважає обмежений доступ до її 

результатів. Анотовані звіти за такими НДР можна знайти тільки в 

найбільших читальних залах. Радикальній зміні ситуації, на думку 

автора, може послужити використання мережі INTERNET для 

публікації результатів науково-дослідної діяльності, оскільки більшість 

ЗВО країни сьогодні мають свої сайти. 

Щодо методів дослідження вищої освіти в Україні спеціалісти 

роблять висновок, що в дослідженнях проблем вищої школи спеціальна 
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методологія досі не розроблена. 

Автори у своїх дослідженнях вищої освіти використовують різні 

методи й підходи теорії управління. Зокрема можна виділити 

«конкретно-історичний» підхід, при якому стосунки управління 

вивчаються як процеси, що знаходяться в стані розвитку й зміни під 

впливом діючих на нього чинників.   

Широко застосовується при дослідженні вищої освіти «аспектний 

підхід», який дозволяє досліджувати одну із сторін стосунків 

управління, одна з властивостей, що проявляються через  зв'язки з тим 

видом стосунків, який спеціально досліджується методами певної 

науки. Учена Л. Червона підкреслює, що під час багатьох досліджень 

використовуються спеціальні методи однієї науки (педагогіки, 

психології, соціології, економіки, кібернетики), але вивчення за 

допомогою методів однієї науки може дати лише однобічне розуміння 

проблем вищої освіти]. 

Як відомо, складові системи вищої освіти тісно взаємозв'язані, 

знаходяться в нерозривній єдності, і їх виділення можливе лише в 

окремих випадках для зручності представлення або вивчення. Саме 

тому спроби вдосконалити окремі сторони вищої освіти, вирішити її 

окремі проблеми (що буває властиво деяким розробкам) можуть 

викликати інші, не менш серйозні, проблеми. 

Вища освіта – це складна соціально-економічна система, і в 

основу методології її вивчення має бути покладений системний підхід, 

що реалізується через принципи і методи системного аналізу. При 

цьому системний підхід має бути використаний не лише для 

дослідження взаємозв'язку елементів системи вищої освіти, різних його 

аспектів або процесів, але й у контексті взаємозв'язку із зовнішнім 

середовищем. Важливо також враховувати й часовий масштаб 

досліджень, оскільки система вищої освіти існує в зовнішньому 

середовищі, що динамічно змінюється й чинить безпосередній вплив на 
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розвиток вищої освіти. 

Дослідниця Л. Вятчаніна використовує терміни й методи теорії 

систем при розробці «Основних напрямів перебудови вищої і середньої 

спеціальної освіти в країні», у якій структуризація системи вищої 

освіти була представлена як єдність надсистеми, підвідомчих систем, 

актуального середовища і власне системи [68, с. 73–81]. 

Основним методом дослідження систем є метод моделювання, 

тобто спосіб теоретичного аналізу й практичної дії, спрямований на 

розробку й використання моделей. При цьому під моделлю розуміється 

образ реального об'єкта (процесу) у матеріальній або ідеальній формі 

(тобто описаний знаковими засобами будь-якою мовою), що відображає 

істотні властивості модельованого об'єкта (процесу) і що заміщує його 

в ході дослідження. 

Обов'язково слід зазначити, що дані, отримані в результаті 

моделювання складних соціально-економічних систем, далеко не в усіх 

випадках можуть використовуватися безпосередньо як готові 

управлінські рішення, їх слід використовувати як «консультуючі» 

засоби, а функція ухвалення управлінських рішень залишається за 

людиною. 

Підсумовуючи, зазначимо, що в економічних умовах 

реформування вищої освіти в Україні особливу роль відіграють наукові 

дослідження проблем вищої школи, їх теоретико-методологічних основ 

при одночасному посиленні їх практичної спрямованості.  

Для ухвалення рішень на рівні управління ЗВО і організації 

освітнього процесу найбільш цінними є наукові дослідження, що 

проводяться самими ЗВО. 

Вища освіта й основний її елемент ЗВО – це складні соціально-

економічні системи, у основу методології їх вивчення має бути 

покладений системний підхід, який реалізується через принципи й 

методи теорії систем і системного аналізу.
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РОЗДІЛ 3. 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ ЯК СКЛАДНОЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ 

СИСТЕМОЮ 

 

3.1. Аналіз організаційної структури та функцій управління 

закладами вищої освіти Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій 

 

У сфері освіти вирішуються два основних завдання – освіта і 

виховання. Система освіти в Україні складається із закладів освіти, 

наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-

виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління 

освітою та органів самоврядування в галузі освіти. 

Державна політика в галузі освіти полягає в тому, що Україна 

визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного 

та культурного розвитку суспільства. Від імені держави політика в 

галузі освіти в Україні визначається Верховною Радою України 

(відповідно до Конституції України) і здійснюється органами 

державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.  

Основними принципами освіти в Україні є доступність для 

кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються 

державою; рівність умов кожної людини для повної реалізації її 

здібностей, таланту, усебічного розвитку; гуманізм, демократизм, 

пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей; органічний 

зв'язок з освітою та національною історією, культурою, традиціями; 

незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних 

організацій; науковий, світський характер освіти; інтеграція з наукою і 
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виробництвом; взаємозв'язок із освітою інших країн; гнучкість і 

прогностичність системи освіти; єдність і наступність; безперервність і 

різноманітність; поєднання державного управління і громадського 

самоврядування в освіті. 

Навчально-виховний процес у закладах освіти є вільним від 

втручання політичних партій, громадських і релігійних організацій. 

Залучення учнів, студентів до участі в політичних акціях і релігійних 

заходах під час навчально-виховного процесу не допускається. Заклади 

освіти в Україні незалежно від форм власності відокремлені від церкви 

(релігійних організацій), мають світський характер (крім закладів 

освіти, заснованих релігійними організаціями).  

Управління освітою в Україні здійснюється системою державних 

органів і органів місцевого самоврядування. 

До органів управління освітою в Україні належать: Міністерство 

освіти і науки України [248], міністерства і відомства України, яким 

підпорядковані заклади освіти, місцеві органи державної виконавчої 

влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи 

управління освітою. 

Центральним галузевим органом державного управління в галузі 

освіти є Міністерство освіти і науки України (далі – Міносвіти і науки 

України) [50]. Міносвіти і науки України відповідно до покладених на 

нього завдань у сфері прогнозування і планування розвитку освіти, 

розробки організаційного та правового механізму її функціонування 

аналізує стан освіти, прогнозує її розвиток відповідно до потреб 

особистості, суспільства, держави; розробляє нормативно-правову 

основу функціонування системи освіти, здійснює експертизу проектів 

загальнодержавних, відомчих, інших рішень і програм у частині, що 

стосується освіти і науки, готує проекти законодавчих актів та 

урядових рішень; прогнозує та впорядковує структуру мережі 

державних навчально-виховних закладів; розробляє пропозиції щодо 
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переліку спеціальностей, кваліфікацій, учених звань і наукових 

ступенів; забезпечує виконання ЗВО, що перебувають у його 

управлінні, державного замовлення та договорів на підготовку 

спеціалістів, науково-педагогічних кадрів; розробляє положення про 

навчально-виховні заклади освіти. 

У сфері навчально-виховного процесу, як показує проведений 

аналіз нормативних документів, Міносвіти і науки України визначає 

вимоги до змісту, рівня й обсягу соціально необхідного державного 

мінімуму освіти (встановлює державні стандарти знань з кожного 

предмета), забезпечує безперервність освіти, інтеграцію навчання з 

наукою і виробництвом, розробляє і затверджує відповідні типові 

навчальні плани, програми для навчально-виховних закладів; розробляє 

умови прийому до державних навчально-виховних закладів; забезпечує 

видання відповідної літератури з питань освіти тощо. Міносвіти і науки 

України вирішує низку питань освітнього характеру разом з Академією 

педагогічних наук України, яка займається координацією та розвитком 

наукових досліджень з педагогіки, впровадженням їх у практику [205]. 

У сфері управління, роботи з керівними та науково-педагогічними 

кадрами Міносвіти і науки України вносить пропозиції про створення, 

реорганізацію, ліквідацію в установленому порядку закладів, 

організацій, підприємств освіти загальнодержавного значення; сприяє 

розвиткові нових навчально-виховних закладів; проводить в 

установленому порядку атестацію та акредитацію освітніх закладів 

незалежно від форм власності та підпорядкування, видає їм ліцензії та 

сертифікати, надає автономію вищим навчальним закладам; здійснює 

державне інспектування навчально-виховних закладів; призначає 

керівників навчально-виховних закладів та установ, закладів 

підвищення кваліфікації та перепідготовки, що перебувають у 

функціональному управлінні Міносвіти і науки України, дає згоду на 

призначення і звільнення керівників вищих навчальних закладів 
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загальнодержавного значення інших міністерств і відомств; розробляє 

положення про органи громадського самоврядування у сфері освіти; 

організує підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів системи 

освіти; здійснює загальне керівництво науковою діяльністю тощо. 

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції 

Міносвіти і науки України, обговорення найважливіших напрямів 

діяльності й розвитку освіти в Міносвіти і науки України створюється 

відповідна колегія. Для вирішення практичних питань забезпечення 

потреб системи освіти при Міносвіти і науки України функціонують 

акредитаційні органи, інспекція, науково-методична рада, Атестаційна 

колегія, інші наукові та методичні підрозділи, організації та установи , 

повноваження яких встановлює Міносвіти і науки України. Відповідно 

до Закону України «Про вищу освіти» 2015 року починає свою 

діяльність Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти – 

один із органів управління у сфері вищої освіти, створення якого 

передбачено Законом України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 

року, що набрав чинності 6 вересня 2014 року.  

Як відомо, Агентство є постійно діючим колегіальним органом, 

уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері забезпечення 

якості вищої освіти. Воно бере на себе певні регуляторні та контрольні 

функції Міністерства освіти і науки України; замінить Вищу 

акредитаційну комісію (ВАК) та Державну акредитаційну комісію 

(ДАК). 

Акти Міносвіти і науки України, прийняті в рамках його 

повноважень, є обов'язковими для міністерств і відомств, яким 

підпорядковані заклади освіти,  місцевих органів державної виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм 

органів управління освітою, закладів освіти незалежно від форм 

власності. 
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Інші міністерства і відомства України, яким підпорядковані 

заклади освіти, здійснюють разом з Міносвіти і науки України 

державне управління підпорядкованими їм закладами освіти шляхом їх 

фінансування, утворення матеріальної бази, призначення на посаду 

керівників цих закладів, організації підготовки наукових та науково-

педагогічних кадрів, забезпеченням організаційного та методичного 

керівництва, здійснюють контрольні функції з дотримання вимог щодо 

якості освіти тощо. Акти цих органів, прийняті в рамках їх компетенції, 

є обов'язковими для місцених органів державної виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів 

управління освітою, закладів освіти відповідного профілю незалежно 

від форм власності. 

Місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування, здійснюючи державну політику в галузі освіти й у 

межах своєї компетенції встановлюють, не нижче означених Міносвіти 

і науки України мінімальних нормативів, обсяги бюджетного 

фінансування закладів освіти, установ, організацій системи освіти, що є 

комунальною власністю, і забезпечують фінансування витрат на їх 

утримання; забезпечують розвиток мережі закладів освіти та установ, 

організацій системи освіти, зміцнення їх матеріальної бази, 

господарське обслуговування; здійснюють соціальний захист 

працівників освіти, дітей, учнівської і студентської молоді, створюють 

умови для їх виховання, навчання і роботи відповідно до нормативів 

матеріально-технічного та фінансового забезпечення; організують 

облік дітей дошкільного та шкільного віку; контролюють виконання 

вимог щодо навчання дітей у закладах освіти; вирішують питання, 

пов'язані з опікою і піклуванням про неповнолітніх, які залишилися без 

піклування батьків, дітей-сиріт, захист їх прав, надання матеріальної та 

іншої допомоги; створюють належні умови за місцем проживання для 

виховання дітей, молоді, розвитку здібностей, задоволення їх інтересів; 
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забезпечують у сільський місцевості регулярне безкоштовне підвезення 

до місця навчання і дому дітей дошкільного віку, учнів та педагогічних 

працівників. 

Для вирішення цих завдань на регіональному рівні місцевими 

органами державної виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування створюються відповідні органи управління освітою – 

відділи освіти та управління освіти (на обласному рівні), які діють на 

підставі законів України «Про освіту», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про місцеві державні адміністрації», положень про відділи 

та управління освіти місцевих органів самоврядування та органів 

виконавчої влади, які приймаються на підставі типових положень 

[ 149–150], інших нормативних актів. 

Організаційна структура управління навчального закладу має 

значний вплив на всю галузь управління. Вона є формою виконання в 

навчальному закладі функцій та ефективним механізмом 

саморегулювання і координації діяльності педагогічних працівників. У 

рамках структури управління відбувається процес управління 

навчальним закладом (тобто рух інформації та прийняття 

управлінських рішень), між членами якого розподілені завдання та 

функції управління, а також, як наслідок, – повноваження та 

відповідальність за їх виконання. 

Саме структура навчального закладу повинна забезпечити 

реалізацію його стратегії, взаємодію закладу із зовнішнім середовищем 

та ефективне вирішення основних завдань. 

Організаційна структура управління – це сукупність 

організаційно впорядкованих відносин і зв'язків між ланками та 

рівнями керівництва. 

Під структурою управління організацією розуміється 

упорядкована сукупність взаємопов'язаних елементів, які знаходяться 

між собою в сталих відносинах, що забезпечують їх функціонування і 
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розвиток як єдиного цілого. Елементами структури є окремі працівники 

навчального закладу, підсистеми й інші ланки апарату управління, а 

відносини між ними підтримуються завдяки зв'язкам, що прийнято 

поділяти на горизонтальні та вертикальні.  

Горизонтальні зв'язки носять характер погодження і мають, як 

правило, один рівень. Вертикальні зв'язки – це зв'язки підпорядкування, 

і необхідність у них виникає за ієрархічності управління, тобто за 

наявності декількох рівнів управління. Крім того, зв'язки в структурі 

управління можуть носити лінійний і функціональний характер.  

Лінійні зв'язки відображають рух управлінських рішень та 

інформації між так званими лінійними керівниками, тобто особами, які 

повністю відповідають за діяльність організації або її структурних 

підрозділів; функціональні зв'язки мають відповідати лінії руху 

інформації та управлінським рішенням, тим або іншим функціям 

управління. 

Лінійна структура управління. У лінійній структурі керівники 

наділяються повноваженнями вирішувати будь-які питання, що 

виникають у процесі діяльності їх підлеглих. На верхівці ієрархії 

знаходиться керівник навчального закладу, якому безпосередньо 

підпорядковуються заступники, котрим, у свою чергу, 

підпорядковуються групи педагогічних працівників. Керівник делегує 

заступникам права керівництва роботою підлеглих їм педагогічних 

працівників. 

Делегування повноважень – це передача завдань і повноважень 

особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання. Під 

відповідальністю розуміють зобов'язання вирішувати поставлені 

завдання та відповідати за якість їх виконання. Проте відповідальність 

не може бути делегована навіть при передачі завдань підлеглому, бо 

відповідає за їх виконання керівник [215].  
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Повноваження – це обмежене право використовувати ресурси 

організації та спрямовувати зусилля підлеглих на виконання певних 

завдань. Серед повноважень розрізняють такі: рекомендаційні, 

обов'язкове узгодження; функціональні, лінійні в управлінському 

апараті. Так, педагогічній раді, що є дорадчим органом, делегуються 

повноваження, пов'язані з обговоренням шляхів удосконалення 

навчально-виховного процесу, проте її рішення не є обов'язковими, а 

носять рекомендаційний характер. Накази передаються від керівника до 

його заступників і далі (у теорії управління такий спосіб має назву 

скалярного ланцюга) [14; 84]. 

Перевагою лінійної структури є те, що всі рішення приймаються 

одним керівником, і це створює сприятливі умови для узгодженості 

рішень. 

У той же час до керівника висуваються дуже високі вимоги у 

зв'язку з тим, що він повинен бути компетентним у різних галузях. У 

цій структурі все замкнене на керівникові, він повинен швидко 

переключатися на вирішення різних за типом завдань, що примушує 

його відчувати значне навантаження. 

У чистому вигляді лінійна структура в навчальному закладі не 

існує, але за бюрократичного характеру керівництва реальна 

організаційна структура може наближатися до лінійної. 

Лінійно-функціональна структура управління. У лінійно-

функціональних структурах паралельно з ієрархією лінійного 

керівництва існують функціональні підрозділи, які спеціалізуються на 

виконанні визначених видів управлінської діяльності та спроможні 

приймати рішення відносно вузького кола спеціальних питань. Роль 

функціональних підрозділів у системі управління навчальним закладом 

виконують педагогічна рада, методичні об'єднання, рада класних 

керівників тощо. Ці підрозділи приймають обов'язкові для всіх членів 
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педагогічного колективу рішення тільки з тих питань, які стосуються їх 

компетенції [там само].  

Переваги лінійно-функціональних структур полягають у тому, що 

через їх вузьку спеціалізацію вони дозволяють якісно вирішувати певні 

проблеми й висувають менші вимоги до різнобічної підготовки 

керівників і виконавців. Але під час нестабільної ситуації, коли 

необхідно узгоджувати свої рішення з іншими підструктурами 

управління, такі структури стають малоефективним. Іншим недоліком 

лінійно-функціональних структур є той факт, що функціональна 

диференціація призводить до втрати загальної мети управління, вона 

опиняється поза увагою її функціональних структур. Кожен підрозділ 

бачить тільки свою частину роботи, керівник зобов'язаний бачити всю 

систему управління навчальним закладом узагалі й лише він стає 

носієм загальної мети. 

Дивізіональна система управління. У великих навчальних 

закладах система управління значно ускладнюється. Подолати ці 

проблеми можна створенням самостійних структур управління 

окремими частинами навчального закладу та наданням їм можливостей 

приймати рішення з широкого кола питань. Кожна з цих частин 

будується за лінійно-функціональним принципом. Крім цього існують 

ще загальні органи управління навчальним закладом. Дивізіональна 

структура дозволяє зменшити навантаження на керівника та підвищити 

швидкість прийняття рішень. 

Проектна та матрична системи управління. Структура 

проектного типу – це тимчасова структура, що створюється для 

вирішення якогось великого завдання, її сутність полягає в тому, що в 

одну команду збирають педагогічних працівників, здатних вирішити 

певне завдання. На час роботи в команді її учасники частково або 

повністю звільняються від виконання звичайних обов'язків. Проектна 

група закінчує свою роботу після виконання завдання [там само]. 
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Структури матричного типу виникають під час одночасної 

реалізації багатьох проектів. Педагогічний працівник може одночасно 

входити до багатьох структур матричного типу та підпорядковуватися 

декільком керівникам. Створення матричної структури дозволяє 

суттєво підвищити гнучкість управління. Проте структури цього типу 

вимагають від керівника високої компетентності та зрілості колективу. 

Як зауважує В. Цвєтков, централізовані та децентралізовані 

структури управління варто розрізняти залежно від того, яким чином 

відбувся поділ повноважень для прийняття рішень. 

Централізація – це концентрація прав прийняття рішень, 

зосередження повноважень на верхніх щаблях управління. 

Децентралізація – це делегування відповідальності за прийняття 

низки рішень на нижчий щабель управління. Якщо навчальний заклад 

невеликих розмірів, то всі рішення приймає його керівник. Якщо заклад 

великих розмірів, то на керівника збільшується навантаження та 

виникає необхідність делегувати частину повноважень на нижчий 

рівень. Чим більше таких повноважень мають підструктури управління 

(педагогічна рада, методичні об'єднання тощо), тим більша 

децентралізація управління. Не існує кращого співвідношення між 

централізацію та децентралізацією, у кожному окремому випадку 

необхідно знаходити раціональне співвідношення між централізацією і 

децентралізацією, ураховуючи той факт, що необхідно зменшити вплив 

недоліків і збільшити переваги того чи іншого процесу. 

Централізація має перевагу в тому, що рішення приймається 

одним керівником із позицій усього навчального закладу, але в той же 

час управління стає жорстким, керівництво приймає рішення  повільно, 

у зв'язку з великим навантаженням. Тому такі структури ефективно 

діють тільки в малих навчальних закладах. 

Децентралізація дозволяє збільшити швидкість прийняття рішень, 

зробити управлінську систему більш гнучкою, зменшити потік 
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інформації. У децентралізованих структурах педагогічні працівники 

опиняються в сприятливих умовах, вони більше задоволені своїм 

становищем, але в таких структурах існує небезпека, що рішення 

будуть неузгоджені з різними підструктурами управління та 

прийматися тільки з позицій однієї підструктури, а не навчального 

закладу. 

Основними факторами, від яких залежить ступінь децентралізації, 

є стиль керівництва; значення рішення для всього навчального закладу; 

співвідношення між втратами, які можуть виникнути через помилкове 

рішення підлеглих, та втратами, що пов'язані із затримками прийняття 

рішення; прагнення підлеглих до самостійності; можливість контролю 

керівником рішень, що приймають підлеглі; здібності підлеглих. 

Процес побудови системи управління навчальним закладом 

керівника повинен бути спрямований на раціональне співвідношення 

централізації та децентралізації. 

Організаційні механізми управління. Реалізація керівною 

системою кожної окремої функції зумовлює виконання певної 

послідовності управлінських дій, склад і структура яких залежить від 

методу реалізації функції [14]. В організаційній структурі виконання 

функцій може бути розподілено між різними посадовцями та 

підрозділами. Крім цього необхідно координувати та контролювати дії 

виконавців. Сукупність посадовців і підрозділів, що в певній 

послідовності та визначеними методами виконують управлінські 

функції, а також координують та контролюють виконання цих дій, 

створюють організаційний механізм. При одному й тому ж методі 

реалізації функції організаційні механізми можуть суттєво 

розрізнятися. 

Побудова організаційних механізмів управління, адекватних 

внутрішнім і зовнішнім умовам навчального закладу, – головне 

завдання адміністрації та, насамперед, керівника. 
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Побудова структури системи управління навчальним закладом 

залежить від розмірів навчального закладу, від характеру освітньої 

системи, від інновацій, що впроваджуються в навчальному закладі, та 

їх інтенсивності, від стабільності оточуючого середовища.  

Чим більший навчальний заклад, тим більше в його 

організаційній структурі може бути рівнів, більш різноманітним – 

склад органів управління, більш широкою – спеціалізація та делеговані 

повноваження, значну роль відіграють вертикальні та горизонтальні 

механізми координації зв'язків між підрозділами. Варіативність, 

інтегрованість, індивідуалізація навчально-виховного процесу теж 

вагомо впливають на організаційну структуру навчального закладу. 

Чим вище зрілість педагогічного колективу, тим більше необхідна та 

можлива децентралізація управління, залучення педагогів до рішення 

управлінських завдань шляхом створення колегіальних органів і 

надання їм права приймати рішення. 

Якщо в навчальному закладі інтенсивно впроваджується 

інноваційна діяльність, одночасно реалізуються декілька проектів, то 

це потребує забезпечення гнучкості управління та необхідності 

широкого використання проектних структур. 

Нестабільність зовнішнього середовища навчального закладу 

вимагає від нього гнучкої системи управління, що, у свою чергу, 

призводить до децентралізації та підвищує вагу необхідності побудови 

ефективних механізмів стратегічного управління. 

Управління вищим навчальним закладом (технікумом, 

училищем) – перший рівень акредитації; коледжем – другий рівень; 

інститутом, консерваторією, академією, університетом – третій і 

четвертий рівні) здійснює його керівник (президент, ректор, директор 

тощо)).  

Дорадчим органом управління вищого навчального закладу є 

вчена рада, що діє на підставі Положення про державний вищий заклад 
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освіти, Статуту відповідного вищого закладу та Положення про вчену 

раду вищого закладу освіти. 

Вищим колегіальним органом самоврядування закладу освіти є 

загальні збори або виборний орган (конференція трудового колективу). 

Його повноваження та механізм створення визначаються статутом 

вищого навчального закладу. 

Крім вищого колегіального органу самоврядування в закладі, на 

підставі статуту можуть створюватись інші органи самоврядування (у 

тому числі на рівні окремих структурних підрозділів). Студентами та 

курсантами, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть 

створюватися власні органи самоврядування для вирішення питань, що 

не належать за статутом до компетенції керівництва та статутних 

органів самоврядування. 

Усі навчальні та виховні заклади незалежно від форм власності та 

порядку утворення в установленому законодавством порядку 

здійснюють оперативний і бухгалтерський облік своєї діяльності (як 

господарської, так і суто навчально-виховної), за правильність якого 

посадові особи цих закладів несуть установлену законодавством 

України дисциплінарну, адміністративну та кримінальну 

відповідальність. Контроль за виконанням вимог законодавства 

України освітніми закладами в галузі освітньо-виховної роботи 

здійснюють вищі органи щодо підпорядкованих їм закладів освіти 

системи Міносвіти і науки України, а також спеціальні контролюючі 

органи відомчої спрямованості такі, як Державна інспекція закладів 

освіти, що утворена при Міносвіти і науки України (вони здійснюють 

так званий відомчий контроль), а з інших питань – у галузі бюджетної, 

фінансової дисципліни, додержання природоохоронного законодавства 

та інші – органи місцевого самоврядування, виконавчої влади і 

спеціальні контролюючі органи – органи міжвідомчого та надвідомчого 

контролю. 
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Наукова і науково-технічна діяльність є невід'ємною складовою 

освітньої діяльності ВНЗ і здійснюється на принципах органічного 

поєднання освіти, науки й практики, збалансованого співвідношення 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень, комплексного 

підходу до розв'язання наукових проблем правоохоронної діяльності, 

плановості проведення наукових досліджень, економічної доцільності 

та ефективності наукових досліджень. 

Визначення мети, завдань та перспективних напрямів розвитку 

наукової та науково-технічної діяльності покладається на вчену раду  

ЗВО. 

На цей час статус закладів вищої освіти зі спеціфічними умовами 

навчання ДСНС України та їх особового складу (курсанти, ад’юнкти, 

докторанти, викладачі та керівний склад  ЗВО), їх перебування у сфері 

управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту (ДСНС 

України) визначається Кодексом цивільного захисту України 

(погоджений усіма ЦОВВ, зокрема МОНУ, схвалений Верховною 

Радою України та підписаний Президентом України 2 жовтня 2012 

року) . 

До системи центрального органу виконавчої влади, який 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

цивільного захисту, входять сили цивільного захисту, навчальні 

заклади та наукові установи, заклади охорони здоров’я (медичні 

підрозділи) (далі – органи та підрозділи цивільного захисту), які 

входять до сфери його управління. 

У складі Національного університету цивільного захисту України 

(м. Харків), Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності, Інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля 

Національного університету цивільного захисту України (м. Черкаси) 

відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Положення 
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про порядок проходження служби особами рядового і начальницького 

складу органів і підрозділів цивільного захисту, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 629, 

проходять службу цивільного захисту (навчання за рахунок державного 

бюджету) 5115 курсантів, 165 ад’юнктів, докторантів та слухачів 

магістратури управління, а навчальний процес забезпечують 888 осіб 

начальницького складу з числа наукових і науково-педагогічних кадрів 

(90 відсотків від усього постійного складу ВНЗ). Фінансування ВНЗ 

ДСНС України та їх атестованого особового складу здійснюється за 

бюджетною програмою КПКВК 3201360 «Підготовка кадрів у сфері 

цивільного захисту» (у тому числі, за КЕКВ: 1112 Грошове утримання 

військовослужбовців, 1130 Придбання  товарів і послуг (забезпечення 

речовим майном, організація триразового харчування, організація 

лазнево-прального обслуговування особового складу тощо) [там само]. 

Фінансування в повному обсязі  ЗВО ДСНС, у тому числі осіб 

рядового й начальницького складу служби цивільного захисту в складі 

МОНУ не передбачено чинним законодавством . 

Навчально-виховний процес організовано відповідно до вимог 

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-

технічну освіту», Кодексу цивільного захисту України, нормативно-

правових актів МОНУ та ДСНС України. 

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, інших 

нормативно-правових актів ДСНС у сфері роботи з кадрами 

відповідальність за роботу з закладами вищої освіти зі спеціфічними 

умовами навчання системи ДСНС України покладено на Департамент 

персоналу Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

Департаментом персоналу здійснюється кадрова політика, за якою:  

– кандидати на навчання у ЗВО ДСНС відбираються кадровими 

органами та лікарсько-експертними комісіями ГУ (У) ДСНС України за 

показниками фізичного, психологічного стану з оформленням 
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відповідних документів;  

– особи, які успішно пройшли конкурс під час вступної 

кампанії, склали випробування з оцінки рівня фізичної підготовленості 

зараховуються на 1-й курс навчання та приймаються на службу 

цивільного захисту; 

– з курсантами укладаються тристоронні контракти на 

проходження служби цивільного (навчання), відповідно до якого ВНЗ 

виконує замовлення про підготовку фахівця, а ГУ (У) ДСНС (яке його 

відібрало) гарантує працевлаштування випускника в підпорядкованому 

йому підрозділі з урахуванням отриманого рівня освіти й кваліфікації; 

– під час завершення курсу навчання кадрова комісія ДСНС 

разом із представниками ГУ (У) ДСНС забезпечує 100% розподіл 

випускників та їх працевлаштування, розробляє та організовує 

здійснення заходів щодо кадрового забезпечення апарату ДСНС 

України, територіальних органів ДСНС України, навчальних закладів 

цивільного захисту, наукових установ, інших підрозділів центрального 

підпорядкування, вживає заходів для дотримання дисципліни і 

законності в їх діяльності, забезпечує структурні підрозділи ДСНС 

України висококваліфікованими спеціалістами, вирішує інші питання 

добору кадрів. 

Крім того, відповідно до нормативно-правових документів 

Департамент персоналу, керуючись Положенням ДСНС України, 

повинен: 

– організовувати, координувати та забезпечувати реалізацію 

єдиної державної політики з питань кадрової роботи з державними 

службовцями апарату ДСНС України, особами рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту та керівниками 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

ДСНС України; 

– здійснювати організаційно-методичне забезпечення діяльності 
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закладів вищої освіти цивільного захисту, наукових, навчальних і 

навчально-методичних установ ДСНС України, удосконалення 

навчально-виховного та науково-дослідного процесів, впровадження в 

практику досягнень науки й передового досвіду; 

– здійснювати координацію та реалізацію науково-технічної 

політики, координацію науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

робіт з проблем сфери діяльності ДСНС України, а також 

прогнозування розвитку кадрів і персоналу в апараті ДСНС України та 

на керівні посади в органах і підрозділах ДСНС України, розробляє 

заходи щодо заохочення працівників до професійної кар’єри; 

– організовувати підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації осіб рядового й начальницького складу служби цивільного 

захисту, державних службовців апарату ДСНС України, а також осіб, 

включених до кадрового резерву; 

– брати участь в організації підвищення кваліфікації керівних 

кадрів і фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, 

на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, та 

проводити відповідні заходи щодо утворення, ліквідації, реорганізації 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

ДСНС України; 

– проводити організаційно-штатні заходи щодо утворення, 

ліквідації, реорганізації, підпорядкування, передислокації, переведення 

на нові штати спеціальних підрозділів і формувань Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту, підрозділів і формувань 

професійних та державних аварійно-рятувальних служб, інших 

підрозділів сфери управління ДСНС України згідно з актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Голови;  

– здійснювати організаційне забезпечення Галузевої ради по 

роботі з кадрами, Науково-технічної ради ДСНС України, Вищої 
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атестаційної комісії ДСНС України, Конкурсної комісії ДСНС України 

на заміщення вакантних посад державних службовців, Комісії для 

проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери управління ДСНС України; 

– проводити організаційно-методичне, інформаційне 

забезпечення та координацію роботи підрозділів по роботі з 

персоналом (кадрами) територіальних органів ДСНС України та інших 

підрозділів центрального підпорядкування ДСНС України  [248]. 

 

2.2. Основні етапи технології розробки стратегії розвитку   

закладів вищої освіти 

 

Інтенсивні зміни, що відбуваються в національних і 

загальносвітових пріоритетах суспільного розвитку, перехід до 

інноваційної моделі розвитку економіки та входження України до 

європейського освітнього простору зумовлюють зростання економічної 

й соціальної значущості вищої освіти, а також істотне ускладнення 

умов функціонування системи вищих навчальних закладів.  

Поступальний розвиток системи вищої освіти України 

характеризується впливом історичних, політичних, соціально-

економічних, демографічних, міжнародних чинників і спрямовується на 

підвищення інтелектуального потенціалу держави. Поряд із 

збереженням державного освітнього сектора відбувається зростання 

числа нових учасників освітнього ринку, починають складатися освітні 

мережі, змінюються методологічні підходи до організації освітньої 

діяльності й управління вищими навчальними закладами. Подвійність 

стану сучасного вищого навчального закладу визначається 

необхідністю задоволення соціальних потреб населення, а також 

відповідності державним і ринковим вимогам.  
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Таким чином, головна мета діяльності вищих навчальних закладів 

незалежно від форми власності полягає в забезпеченні умов, 

необхідних для одержання вищої освіти, у підготовці фахівців для 

потреб України на основі принципів доступності для кожного 

громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, створення рівних умов, 

дотримання гуманізму, забезпечення гнучкості й безперервності освіти. 

З іншого боку, у сучасних економічних умовах вищі навчальні заклади 

функціонують як повноправні суб'єкти ринку освітніх послуг, що 

зумовлює досить високий ступінь конкуренції в системі освіти.  

Конкурентні вимоги до системи організації управління закладами 

освіти доводять необхідність її модернізації з метою забезпечення 

адаптації до сучасних економічних і соціальних умов, визначення 

стратегічних орієнтирів розвитку в майбутньому. Ефективний розвиток 

ВНЗ в умовах зростаючої конкуренції, характерний для вітчизняного 

ринку освітніх послуг, вимагає підприємницької активності не лише 

організації в цілому, але і її підрозділів і навіть окремих співробітників. 

Для стимулювання подібної активності необхідна особлива система 

внутрішнього управління. 

Складність управління навчальними закладами багато в чому 

прояснюється через їх особливості, властиві їм як структурі, яку 

К. Моррісон назвав «професійною бюрократією» [28]. Уважається, що 

головними причинами, що викликають низьку ефективність управління 

цими об'єктами, є такі : 

– слабкі стратегічні вершина і середня лінія, які пов’язані з 

відсутністю професійних менеджерів багатьох навчальних закладів;  

– вертикальна децентралізація влади, викликана передачею 

владних повноважень на рівень середньої ланки управління, а також 

традиційною академічною автономією професорського-викладацького 

складу; 
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– сильна горизонтальна спеціалізація на рівні факультетів, 

кафедр і професорсько-викладацького складу, яка може призвести до 

переважання приватних цілей і інтересів над 

загальноуніверситетськими; 

– неминуча стандартизація організаційної поведінки працівників, 

яка використовується для спрощення управління в ситуації їх великої 

різноманітності; 

– відносно висока доля технічного персоналу, що має широкий 

спектр функцій, і нерозвинена технологічна структура. 

З перерахованих особливостей ВНЗ виходить, що модель 

управління, яка стимулює активний розвиток освітньої організації, 

повинна нівелювати певні конфлікти між цілями. Проте модель 

внутрішнього управління повинна, як мінімум, компенсувати дію ще 

двох джерел конфліктів цілей. 

1. Між інтересами ЗВО у цілому й інтересами окремих 

підрозділів. Будь-який навчальний заклад зацікавлений у своєму 

розвитку як єдиного організму, взаємодія складових частин якого дає 

синергетичний ефект. Зокрема міждисциплінарна взаємодія здатна 

поліпшити якість освітніх послуг як окремих підрозділів, так і  ЗВО в 

цілому. Проте виявляється, що при наданні підрозділам певної 

господарської незалежності, необхідної для активізації їх діяльності, 

вони більше прагнуть до власного прискореного розвитку і ставлять 

свої інтереси вище за інтереси інших підрозділів і ЗВО в цілому. У 

результаті посилюється диференціація їх положення. З'являються як 

«сильні» елементи організаційної структури, чия діяльність більше 

затребувана ринком, так і «слабкі». Зрештою ефективність 

функціонування ВНЗ в цілому, особливо в довготривалому аспекті, 

може знизитися. 

2. Між інтересами різних підрозділів ЗВО. Найгостріше такі 

протиріччя, як правило, проявляються в елементів організаційної 
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структури, що мають відмінності у фінансовій ефективності своєї 

діяльності – «донорів» і «реципієнтів» фінансових ресурсів. Проте не 

менше це характерно і для підрозділів, орієнтованих на близькі 

сегменти ринку освітніх і інших видів послуг і, відповідно, тих, що 

конкурують один з одним. Крім того, конфлікти можливі й при 

централізованому розподілі різних ресурсів як фінансових, так і 

матеріальних. 

У зв'язку з тим, що вітчизняна система вищої освіти довгий час 

розвивалася в неринковій ситуації, організація внутрішнього 

управління ЗВО пов'язана з додатковими проблемами. По-перше, на 

відміну від міжнародної практики «спадщиною» радянського періоду 

стала надмірно централізована система внутрішнього управління, при 

якій переважна кількість рішень приймається на верхньому рівні 

управління. Це може знижувати керованість ЗВО, а також 

ініціативність підрозділів. По-друге, на початковій стадії отримання 

навчальними закладами господарської самостійності в них були 

відсутні не лише необхідні для діяльності в ринкових умовах навички, 

але і внутрішні регламенти. У результаті поширилися випадки 

«захоплення влади знизу», при яких окремі підрозділи, а іноді й 

співробітники домагалися для себе особливого положення. По-третє, як 

уже відзначалося, тривалий період складного фінансового становища 

вищих навчальних закладів призвів до того, що основна увага при їх 

розвитку приділялася взаємодії із зовнішнім середовищем, яка 

дозволяла організаціям вижити. Внутрішнє управління ЗВО 

розглядалося як щось другорядне. 

Останніми роками в Україні та за кордоном активно 

обговорюється питання про те, яка з існуючих шкіл управління ЗВО 

більше відповідає викликам сучасної ситуації і забезпечує їх 

ефективний розвиток. Однозначну відповідь на це питання може дати 

тільки зіставлення, з одного боку, результатів розвитку ЗВО, а з іншою, 
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особливостей моделі управління, яка нами використовується. Розмір 

вибірки при такому дослідженні повинен дозволити вплив безлічі 

інших чинників, що визначають ефективність функціонування 

навчальних закладів – соціально-економічного положення регіону, 

базового профілю діяльності ЗВО, його розміру, передісторії 

тощо [ 150]. 

Існує й інша проблема при дослідженні ефективності шкіл 

управління, яка полягає в тому, що реальні об'єкти не використовують 

їх в чистому вигляді. Тому виявлення такого роду закономірностей 

вимагає спеціального інструментарію, що дозволяє визначити, як 

використовуються принципи кожної зі шкіл у конкретному ВНЗ.  

Університет – організація, яка планує. Школа планування 

базується на системному підході до управління, використовуючи 

модель дерева цілей для створення внутрішнього і зовнішнього 

середовища. Це дерево зазвичай будують так, щоб для виконання 

вершини будь-якого рівня було необхідно й достатньо повністю 

реалізувати всі підлеглі їй підцілі або їх певну частину. У результаті 

подібної декомпозиції відбувається поступовий перехід від глобальних 

інтересів ЗВО до конкретніших цілей, аж до конкретних заходів. 

Одночасно визначаються критерії, що дозволяють оцінити ступінь 

виконання кожної мети. 

Цілі всіх рівнів формулюються максимально незалежно, що 

дозволяє оцінити ступінь їх реалізації відносно. Побудова дерева цілей 

дозволяє вирішити низку надзвичайно важливих проблем, а саме: 

– уже під час його розробки досягти консенсусу щодо 

загального розвитку навчального закладу; 

– запланувати всі необхідні заходи; 

– врахувати ресурси, які необхідні; 

– перевірити реальність виконання поставлених цілей; 
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– відносно легко організувати контроль за ходом реалізації 

поставлених цілей і їх коригування при значних змінах внутрішньої і 

зовнішньої ситуації. 

Прийнята стратегія розвитку є обов'язковою для виконання, а її 

коригування проводиться періодично й тільки у разі серйозних 

відхилень ходу реалізації від запланованої траєкторії. 

Вважається, що типовими представниками подібних плануючих 

організацій є Лондонська школа економіки, університети 

американських штатів Джорджиа, Пенсильванія, Вермонт і багато 

інших [334–335; 339]. 

Дослідження діяльності вищого навчального закладу зі 

спеціфічними умовами навчання показало, що його успішне 

функціонування багато в чому забезпечується за допомогою 

спеціальних, подекуди стратегічних заходів, спрямованих на подолання 

недоліків, властивих «професійній бюрократії», а саме: 

– якісне зміцнення стратегічної вершини за рахунок значної 

формалізації процесу формування стратегії, регулярного контролю і 

оцінки діяльності підрозділів; 

– збільшення централізації влади в першу чергу шляхом 

зниження повноважень середнього рівня управлінської піраміди;  

– суворий контроль за діяльністю підрозділів; 

– розвинена автоматизована технологічна структура; 

– використання при аналізі особливостей зовнішнього і 

внутрішнього середовища стратегії контролю за ходом оцінцінювання 

ступеня реалізації поставлених цілей; 

– стандартизація організаційної поведінки працівників за 

допомогою розробки чітких, незмінних і неухильних  «правил гри»; 

– гарантоване надання підрозділам і співробітникам повної 

свободи дій у зонах, не обмежених внутрішніми регламентами [259]. 

– Проте університет – це ще й підприємницька організація. 
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За визначенням Г. Мінцберга та І. Шумпетера, підприємницька 

організація – це слабо розроблена гнучка структура, яка контролюється 

керівником [340, с. 27].  

Під поняттям «підприємницький університет» Б. Кларк і 

С. Мергінсон розуміють таку структуру, для якої характерні 

усвідомлені зусилля в інституціональному будівництві ВНЗ, що 

здійснюються на всіх рівнях управління, і такі, що охоплюють 

практично весь університет, включаючи рядових співробітників [332; 

336, с. 309]. Його основні ознаки були сформульовані Б. Кларком на 

основі монографічного обстеження п'яти найбільш успішних в 

академічному й фінансовому плані європейських університетів [332], а 

саме: 

1) посилене керівне ядро – мається на увазі формування різних 

інституціональних форм, зокрема ректорів, що мають велику повноту 

влади (це нівелює вплив того, що стоїть нижче (факультетського), і 

того, що стоїть вище (міністерського) рівнів); 

2) розширена периферія розвитку, яка означає переважний 

перехід активності в процесах взаємодії із зовнішнім  світом до 

підрозділів; 

3) диверсифікована фінансова база, мається на увазі не лише 

співвідношення між об'ємом державного фінансування і засобами від 

власної діяльності, але й те, що сумарна величина бюджету ЗВО стає 

достатньою для його нормального функціонування і розвитку 

(наслідком диверсифікованої фінансової бази є певна незалежність ЗВО 

від кожного стейкхолдера і, отже, можливість реалізації не стільки їх, 

скільки власних, зокрема стратегічних, інтересів); крім того, це означає 

збільшення стійкості положення ЗВО при зниженні фінансових потоків 

від яких-небудь категорій контрагентів, що є особливо важливим для 

успішного функціонування в нестабільному середовищі); 
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4) академічний центр, який стимулює факультети й науково-

дослідні інститути, що мають бути залучені до нової підприємницької 

діяльності, які починають реалізовувати не лише академічні, але і 

підприємницькі інтереси; 

5) інтегрована підприємницька культура, що об'єднує ЗВО в 

цілому та дозволяє частково гармонізувати інтереси ЗВО й окремих 

підрозділів, стосунк між ними, а також між окремими категоріями 

співробітників. 

Важливими перевагами підприємницьких організацій є зростання 

зацікавленості співробітників у їх діяльності, швидка реакція на зміни 

зовнішнього середовища, зниження часу й зусиль на керівництво 

діяльністю організації, зокрема на здійснення функції контролю  тощо. 

Класичними підприємницькими європейськими університетами є 

університети Варвика (Великобританія), Твенте (Нідерланди), 

Стратклайда (Шотландія), Чалмерса (Швеція), Йонсу (Фінляндія).  

Викладене доводить, що для ефективного функціонування вищих 

навчальних закладів зі спеціфічними умовами навчання існує межа 

децентралізації влади. Крім того, підприємницький університет 

повинен розробляти чіткі регламенти, що гарантують збереження його 

як єдиного цілого, а також захищають і примножують конкурентні 

переваги. 

Необхідність реалізації в сучасній організації функції 

самонавчання викликана якісним наростанням темпів розвитку всіх 

сфер діяльності людства, зокрема збільшенням обсягу знань, процесом 

глобалізації, використанням комунікаційних технологій тощо. Існують 

підстави вважати, що майбутні зміни виявляться ще менш 

передбачуваними, радикальнішими і стрімкішими. Ні школа 

управління, що регулярно відстежує зміни ситуації і вносить відповідні 

зміни в розроблену стратегію, ні підприємницька школа, зусилля членів 
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якої все-таки носять досить розрізнений характер, не в змозі адекватно 

відповісти на принципово нові виклики часу. 

Роль керівництва таких університетів полягає в створенні 

організаційного клімату, що стимулює інноваційну діяльність, 

максимальну активність усіх підрозділів і співробітників. Проте така 

активність, навіть у разі ретельного опрацювання всіх рішень, може 

призводити до серйозних помилок. Тому ще однією функцією 

керівництва самонавчальних організацій є формування умов, що 

знижують ризики. Використовуються такі форми, як спеціальні фонди, 

система грантів тощо. Важливим завданням для керівництва подібних 

університетів є і забезпечення їх академічної єдності. 

Вважається, що найбільш яскравими представниками школи 

навчання є Католицький університет в Лювене (Бельгія) і Школа 

бізнесу Копенгагена (Данія). 

Оптимальної величини централізації влади, єдиної для усіх 

об'єктів, немає і бути не може. Необхідний рівень цієї величини 

повинен обиратися, виходячи зі специфіки ситуації. Аналіз того, які 

чинники необхідно враховувати при його виборі для конкретного ВНЗ, 

необхідно проводити. Для забезпечення ефективного функціонування і 

розвитку вищих навчальних закладів, незалежно від обраної школи 

управління, потрібно розробити систему спеціальних заходів, які 

компенсують їх особливості як представників «професійної 

бюрократії». Ці комплекси заходів розрізняються для шкіл управління. 

Зокрема ступінь регламентації управлінських процесів є максимальним 

для школи управління і мінімальним у самонавчальних організаціях. 

Зони, на діяльність яких переважно спрямовані регламенти, при 

збільшенні децентралізації влади спускаються на нижні рівні 

управлінської піраміди [112]. 
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Об'єктам, які ефективно функціонують, незалежно від обраної 

школи управління, властиві загальні принципи, які, мабуть, значною 

мірою забезпечують ефективність управління. Це зокрема такі: 

– відповідність обраної моделі управління зовнішній і внутрішній 

специфіці ситуації; 

– гармонізація інтересів ЗВО і його зовнішнього середовища; 

– розроблена система стимулювання діяльності підрозділів і 

співробітників у обраному напрямі розвитку; 

– гарантована свобода дій для підрозділів і співробітників в 

зонах, не зумовлених внутрішнім законодавством; 

– розробка системи заходів, спрямованих на нейтралізацію 

негативних рис, властивих обраній моделі управління; 

– пряма залежність між рівнем централізації влади і ступенем 

формалізації процедур управління. 

Чим більше організаційна структура, тим складніше управляти 

ЗВО і тим частіше права й обов'язки передаються на нижні рівні 

управління. 

Крім того, існує залежність між ступенем централізації як 

державної, так і місцевої «вузівської» влади й профілем діяльності 

ЗВО. Так, для класичних університетів більше характерна тенденція 

поступової децентралізації влади. Головними причини цього процесу 

можна виділити такі: різноманітність тематики факультетів і 

підрозділів, що призводять до досить формальних зв'язків між ними; як 

правило, значні розміри організаційної структури і, як наслідок, 

складність управління ЗВО; академічні традиції, що склалися. 

У технічних університетах і профільних вищих навчальних 

закладах, навпаки, переважно зберігається централізована модель 

управління. Причинами, мабуть, є їх організаційна культура, заснована 

на алгоритмізації державними установами майже усіх процесів, 

відносно високий ступінь однорідності підрозділів за профілем 
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діяльності й переважна взаємодія із зовнішнім середовищем на рівні 

керівництва ЗВО. 

І, нарешті, у «старих» ЗВО, як правило, існує більша 

централізація влади, ніж у «молодих». Це, мабуть, є наслідком тієї 

організаційної культури, яка склалася раніше, за часів СРСР. Процес 

реформування системи управління, як правило, проходить досить 

повільно та хворобливо. Проте існують й інші чинники, що визначають 

раціональний, тобто такий, що призводить до ефективного 

функціонування ЗВО, ступінь централізації влади [25]. Так, у 

початковий період після отримання організаціями системи вищої освіти 

господарської самостійності зміна ступеня централізації влади значно 

залежала від особового чинника. Мається на увазі, що вибір 

централізованої або децентралізованої схеми управління визначався 

рівнем, на якому у ЗВО в той період була або з'являлася перша особа, 

здатна обрати чітку стратегію розвитку, а потім послідовно 

реалізовувати її, ведучи за собою колектив. Якщо це був верхній рівень 

управління, то переважно використовувалася централізована схема, 

якщо на рівні підрозділу – децентралізована. 

Варто відзначити, що поступово на тлі зростаючого 

менеджериального досвіду керівництва ЗВО і професорсько-

викладацького впливу, управління державними структурами вищої 

освіти навчальними закладами проявилося інакше. Співробітники з 

чітким баченням тієї стратегії, яка дозволить ЗВО розвиватися 

ефективно й швидко, практично неминуче входять до складу його 

керівництва. У результаті останнім часом все частіше зустрічаються 

випадки, коли децентралізація влади в навчальних закладах 

ініціалізувалася «згори». 

Крім того, на ступінь централізації влади надзвичайно сильно 

впливає співвідношення потоків фінансових коштів і додаткових 

можливостей, які може забезпечити, з одного боку, керівництво ЗВО, а 
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з іншого – підрозділи. Чим більше відносний вклад керівництва ЗВО у 

фінансову і матеріальну базу, а також чим більше воно забезпечує 

стабільне функціонування навчального закладу та його розвиток, тим 

більше ступінь централізації влади. Має сенс враховувати отримання 

не лише фінансових коштів, але й пільг, кредитів, грантів, замовлень, 

будівель і площ, устаткування тощо. 

Це додатково пояснює, чому для великих ЗВО більше характерна 

децентралізована модель управління. Як правило, для таких структур 

зусилля навіть дуже активної управлінської верхівки не можуть 

порівнятися з колективними зусиллями нижніх рівнів управління.  

У зв'язку з тим, що фінансові й матеріальні блага, що 

отримуються за рахунок зусиль керівництва ВНЗ, переважно 

розподіляються по ЗВО в цілому, баланс інтересів досить стабільний. 

Як правило, «опозицією» у такій ситуації можуть стати тільки ті 

елементи організаційної структури, які здатні самостійно забезпечити 

собі не гірші умови функціонування. Зрозуміло, можливість 

переважного отримання фінансових і матеріальних благ керівництвом 

ЗВО зводиться до згаданого вище особового чинника. Проте, на наш 

погляд, співвідношення потоків матеріальних і інших благ, що 

притягаються різними рівнями управління, має сенс виділити як 

окремий чинник, що визначає раціональний ступінь централізації 

влади.  

Це на початку 1990-х рр. контакти із зовнішнім середовищем 

здійснювалися переважно керівництвом ЗВО, як продовження 

радянської моделі управління ЗВО. Більше того, взаємозв'язки з 

різними агентами зовнішнього середовища за своєю інтенсивністю 

могли не носити симетричного характеру. Мається на увазі, що 

протягом певного часу органи центральної і місцевої влади, 

міжнародне й українське наукове, освітнє і підприємницьке 

співтовариство часто робили ЗВО безвідплатну підтримку. Проте в 
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довготривалому аспекті асиметрія взаємин неминуче знижується. З 

іншого боку, спостерігається протилежна тенденція – залучення засобів 

керівниками і співробітниками підрозділів поступово зростає. 

Екстенсивний розвиток ВНЗ у середині 1990-х рр. і неминуче 

поширення принципів школи підприємництва призвели до виникнення 

центрів прибутку на нижніх рівнях управління. Зараз перелік причин, 

через які нижні рівні управління часто залучають значні грошові 

кошти, розширився. По-перше, спостерігається поступове збільшення 

їх управлінського досвіду. По-друге, взаємозв'язки підрозділів із 

зовнішнім середовищем, як правило, мають конкретий характер, ніж у 

ЗВО в цілому, і є більше симетричними за своєю інтенсивністю. 

Підрозділи все частіше стають і ініціалізаторами взаємодії із зовнішнім 

середовищем, і адресатом отримання різних «благ». Виконання всіх 

узятих на себе зобов'язань на тлі соціально-економічного розвитку 

країни, як правило, сприяє збільшенню числа контрагентів і 

розширенню масштабів взаємодії з ними. 

Третім чинником, від якого залежить раціональний вибір рівня 

централізації/децентралізації влади, є ступінь стабільності зовнішнього 

і внутрішнього середовища. Проте його вплив, на наш погляд, має не 

такий однозначний характер, як у чинників, перерахованих раніше. З 

одного боку, при нестабільному зовнішньому середовищі 

ефективнішим є централізоване управління, оскільки воно дає 

керівництву ЗВО більшу свободу маневру в умовах жорсткого 

лімітування фінансових і матеріальних ресурсів. З іншого боку, у 

нестабільній ситуації децентралізація влади має і позитивні наслідки. 

Причиною є те, що швидкість адаптації підрозділів через їх менший 

розмір порівняно з ЗВО в цілому, а також тіснішу залежність між їх 

діями і фінансовими результатами, як правило, вища, ніж у 

навчальному закладу в цілому. Крім того, нестабільність внутрішнього 

середовища часто стає проявом недостатнього владного ресурсу в 
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керівництва ЗВО, що створює передумову для перегляду рівня 

централізації влади. 

Досить сильний вплив на реальний ступінь централізації влади у 

ЗВО робить внутрішня нормативна база,  перегляд якої є процесом не 

лише складним і дорогим, але і хворобливим. Як правило, вона 

закріплює ситуацію, що склалася, і, відповідно, перешкоджає змінам 

моделі управління. Проте загалом може існувати і протилежна 

тенденція: певний «проміжок» між ситуацією, що реально склалася, і 

нормативною базою може сприяти зміні моделі управління. 

Відбувається своєрідне «захоплення» не регламентованої внутрішнім 

законодавством зони. Виникнення подібних розбіжностей між 

ситуацією, що реально склалася, і нормативною базою може 

відбуватися при застаріванні останньої, а також при некоректному 

копіюванні регламентів, розроблених іншими, як правило, 

«прогресивнішими» навчальними закладами. 

Додатковим моментом, що впливає на вибір ступеня централізації 

або, навпаки, децентралізацію управління, є інформація про успішність 

тієї або іншої форми управління в інших  ЗВО. Такі дані можуть стати 

своєрідним «каталізатором» для тиражування управлінських рішень в 

галузі внутрішнього управління. 

Однак є підстави вважати, що досвід реформування моделі 

управління подекуди призводить і до розчарувань. Так, з двох  ЗВО із 

децентрализованною владою тільки один хоче зберегти її, а другий – 

використовувати деякий проміжний варіант. 

Таким чином, вважаємо, що організації системи вищої 

професійної освіту в закладах вищої освіти зі спеціфічними умовами 

навчання, обираючи та використовуючи певну модель управління, 

практично неминуче стикаються з властивими їй недоліками. Ці 

недоліки можуть бути викликані як неповною відповідністю обраного 

ступеня централізації влади наявної ситуації, так і відсутністю 
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комплексу спеціальних заходів, які нейтралізують негативні риси 

кожної моделі. До такого ж результату призводить поширення 

інформації про чужий негативний досвід [25]. Як наслідок, з'являється 

прагнення, а іноді й спроби коригування обраної моделі управління. 

Тому наступним завданням є аналіз наслідків централізованої та 

децентрализованной моделей управління. Він дозволяє виділити ті 

заходи, які можуть бути використані для компенсації недоліків кожної 

з цих моделей і які роблять досягнутий баланс інтересів усередині ЗВО 

повнішим і, відповідно, стабільнішим. 

При централізованій організаційно-фінансовій системі управління 

основна частина управлінських рішень приймається на вищому рівні 

управління. Фінансові потоки стікаються до центрального бюджету, а 

потім розподіляються за підрозділами залежно від інтересів ЗВО в 

цілому. Як правило, основна частина підрозділів, що приносять 

прибуток, наприклад, структури додаткової освіти, підготовчі курси 

тгощо, підкоряються центру. 

Підрозділам делегується відносно невеликий обсяг прав і 

відповідальності. Частка фінансових коштів, якими вони самостійно 

розпоряджаються, також відносно невелика. Основними перевагами 

цієї моделі є: 

– можливість раціонального витрачання об'єктивно лімітованих 

матеріально-фінансових ресурсів; 

– послідовна реалізація загальних цілей; 

– функціонування ЗВО як єдиного цілого; 

– збереження «неринкових» спеціальностей, попит на які зараз 

дещо знижений, але згодом, при зміні ринкової кон'юнктури, може 

зрости. 

Разом із тим централізованій системі управління можуть бути 

властиві й негативні риси, до яких варто віднести такі: 
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1. Взаємодія із зовнішнім середовищем є прерогативою 

керівництва ЗВО, що дещо знижує рівень інформаційної забезпеченості 

управлінських рішень, які приймаються на рівні підрозділів. 

2. Спостерігається зайва завантаженість вищого рівня управління. 

Найбільш поширеним і досить ефективним виходом з цієї ситуації є 

розробка різних регламентів. Проте разом із спрощенням процесу 

управління це призводить до запізнення реакції при якісній зміні 

ситуації. 

3. Може простежуватися певна асиметрія «прав» і «обов'язків» 

центральної влади і підрозділів, зокрема практика втручання вищого 

рівня управління в ті управлінські рішення, які не регламентовані 

внутрішньою нормативною базою ЗВО. 

4. Може існувати асиметрія «прав» і «обов'язків» різних 

підрозділів. Зокрема фінансові потоки можуть перерозподілятися між 

підрозділами із зворотною логікою: ті, які більше заробляють, 

отримують відносно меншу частку фінансових коштів від реально 

отриманих ними. У результаті може істотно знизитися ініціативність 

нижнього рівня управління. 

5. У керівництва факультетів знижений власний владний важіль, 

передусім у вигляді фінансових коштів. Найскладніше управляти 

«успішними», ринково-затребуваними підрозділами, співробітники 

яких мають додаткову можливість викладання в інших ЗВО, надання 

консультаційних послуг тощо.  

6. На факультетах може спостерігатися зниження управлінської 

активності, пов'язане із складністю проходження ініціативних 

пропозицій, розмитістю «правил гри», звичкою до централізованого 

управління тощо. 

7. Можуть виникати проблеми взаємин між факультетами, що в 

першу чергу стосуються розподілу ресурсів, які надаються 
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центральною владою (ставок, квот прийому, навчальних і допоміжних 

площ, устаткування тощо). 

8. У разі накопичення вказаних протиріч може відбуватися 

поступове зниження лояльності до ЗВО і його керівництва, передусім з 

боку найбільш затребуваних на ринку праці й абітурієнтів структур. 

Прояв перерахованих негативних моментів не є обов'язковим, 

проте для їх нівелювання необхідна спеціальна система заходів. 

Зокрема ними можуть бути внутрішні нормативні акти, засновані на 

принципах балансу інтересів різних рівнів управління, а також різних 

за ступенем своєї комерційної успішності підрозділів. На наш погляд, у 

рамках централізованої системи управління пріоритетним напрямом 

внутрішніх регламентів є такі: 

– права підрозділів; 

– обов'язки керівництва; 

– питання неухильного виконання нормативної бази; 

– максимально деталізовані права підрозділів, що приносять 

прибуток, і, навпаки, обов'язку «реципієнтів»; 

– гарантія свободи при ухваленні рішень підрозділами в тих 

галузях діяльності, які не регламентовані внутрішнім законодавством  

[257–258]. 

Проаналізувавши інформацію, яка зібрана із закладів вищої 

освіти зі спеціфічними умовами навчання, можемо констатувати, що 

вона містить такі варіанти управлінських рішень, негативних 

властивостей централізованої моделі управління, які перешкоджають 

проявам демократії: 

– розробка і використання стратегії розвитку ЗВО, що дістали 

схвалення більшої частини колективу; 

– формалізація процесу управління за допомогою процесного 

підходу, моделювання бізнес-процесів, документування процедур 

тощо; 
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– використання бюджетування, у тому числі консолідованого 

бюджету, адресних завдань структурним підрозділам тощо; 

– створення системи мотивації, що стимулюює діяльність 

підрозділів і співробітників за напрямами, у яких зацікавлений ЗВО в 

цілому; 

– удосконалення управління у ЗВО на основі безперервної 

самооцінки, атестації і самоатестації структурних підрозділів тощо. 

Визначальним моментом для децентралізованої системи 

управління є великий обсяг прав і відповідальності, що делегується 

підрозділам, а також відповідна часка фінансових коштів, якими вони 

самостійно розпоряджаються. Самостійність підрозділів може мати 

різні форми прояву [198]: 

– формування в рамках існуючої стратегії розвитку ЗВО власних 

цілей, пріоритетів, перспективних видів діяльності тощо; 

– взаємодія з суб'єктами зовнішнього середовища; 

– самостійний пошук джерел позабюджетних засобів; 

– самостійне витрачання деякого об'єму фінансових коштів, 

зароблених ними самостійно і/або тих, що отримуються з 

централізованого бюджету ЗВО; 

– формування системи мотивації своїх співробітників тощо. 

Підрозділи, що у низці випадків приносять прибуток, наприклад, 

структури додаткової освіти, можуть бути підпорядковані 

безпосередньо факультетам. 

Основними перевагами цієї моделі є такі: 

– високий рівень мотивації підрозділів, передусім найбільш 

«сильних», при здійсненні своєї діяльності і, відповідно, поступове 

підвищення ефективності їх функціонування; 

– краща адаптивність ЗВО до змін ситуації, зокрема за рахунок 

того, що взаємодія із зовнішнім середовищем здійснюється усіма 

рівнями управління; 
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– розвантаження верхніх ешелонів влади шляхом делегування 

частини функцій на нижній рівень управління. 

У той же час децентрализованій системі управління часто 

властива низка негативних рис. Насамперед, знижується керованість 

ЗВО з боку керівництва. Унаслідок цього, а також у зв'язку з 

переважним надходженням інформації від зовнішнього середовища на 

рівень підрозділів, як і в разі централізованого управління, може 

спостерігатися уповільнена й помилкова реакція на якісні зміни 

ситуації. 

Крім того, непоодинокими є випадки, коли відбувається 

поступова поляризація положення підрозділів. Так, у «слабких» 

підрозділів, які перестають бути реципієнтами, може поступово 

зменшитися об'єм фінансових ресурсів. У результаті можуть піти їх 

кращі і, відповідно, затребувані на ринку праці кадри. Надзвичайно 

складним для таких підрозділів стає залучення нових співробітників з 

високою кваліфікацією. 

«Сильні» підрозділи, навіть частково позбавившись від функції 

донорства, навпаки, як правило, ще більше зміцнюють своє становище. 

Проте й у них можливе поступове зниження якості освітніх послуг за 

рахунок тієї їх частини, яка забезпечується силами інших факультетів з 

викладацьким потенціалом, що поступово погіршується. 

Під час взаємодії підрозділів, що одержують у рамках 

децентралізованої системи деяку частку від зароблених ними 

позабюджетних коштів (фінансових засобів), можуть виникати такі 

негативні явища: 

– конкуренція за затребувані ринком спеціальності і 

спеціалізації; 

– неохоче надання один одному освітніх послуг, відмова від 

підготовки нових курсів, їх адаптації до потреб факультета-замовника; 
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– нижча якість викладання на інших факультетах, надання менш 

досвідчених викладачів, необґрунтоване зниження тривалості курсів, 

що експортуються, і їх спрощення; 

– запрошення викладачів із інших ЗВО; 

– поширення практики особистих домовленостей викладачів про 

додаткову оплату з керівництвом сусідніх факультетів, що призводить 

до зростання прибутків частини викладачів, але не факультетів. Як 

наслідок, може погіршати якість освітніх послуг у ЗВО в цілому [257]. 

Внутрішня нормативна база при децентралізованій системі 

управління, насамперед, повинна містити систему обмежень, що 

стосуються діяльності підрозділів і їх стосунків один з одним . Бути 

спрямованою на підтримку інтересів У зв'язку з тим, що 

децентралізована система управління є традиційною для України, їй 

властиві додаткові негативні риси, зумовлені незавершеністю процесу 

її становлення. Дослідження діяльності ЗВО показало, що найбільш 

типовими є такі: 

– відсутність низки необхідних регламентів; 

– віддзеркалення в нормативній базі лише частини можливих 

ситуацій, відсутність у ній найважливіших функціональних обов'язків 

підрозділів, а також правил їх взаємодії з центральною владою, один з 

одним і з зовнішнім середовищем; 

– постійні спроби зміни «правил гри» у результаті 

невідповідності реальної ситуації і наявної нормативної бази, зіткнення 

інтересів різних сторін, змін внутрішньої і зовнішньої ситуації.  

 у цілому й збереження його як єдиної структури зі складною 

системою взаємозв'язків. 

При використанні децентралізованої системи управління У 

зв'язку з тим, що децентралізована система управління є традиційною 

для України, їй властиві додаткові негативні риси, зумовлені 

незавершеністю процесу її становлення. Дослідження діяльності У 
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зв'язку з тим, що децентралізована система управління є традиційною 

для України, їй властиві додаткові негативні риси, зумовлені 

незавершеністю процесу її становлення. Дослідження діяльності ЗВО 

показало, що найбільш типовими є такі: 

– відсутність низки необхідних регламентів; 

– віддзеркалення в нормативній базі лише частини можливих 

ситуацій, відсутність у ній найважливіших функціональних обов'язків 

підрозділів, а також правил їх взаємодії з центральною владою, один з 

одним і з зовнішнім середовищем; 

– постійні спроби зміни «правил гри» у результаті 

невідповідності реальної ситуації і наявної нормативної бази, зіткнення 

інтересів різних сторін, змін внутрішньої і зовнішньої ситуації.  

 показало, що найбільш типовими є такі: 

– відсутність низки необхідних регламентів; 

– віддзеркалення в нормативній базі лише частини можливих 

ситуацій, відсутність у ній найважливіших функціональних обов'язків 

підрозділів, а також правил їх взаємодії з центральною владою, один з 

одним і з зовнішнім середовищем; 

– постійні спроби зміни «правил гри» у результаті 

невідповідності реальної ситуації і наявної нормативної бази, зіткнення 

інтересів різних сторін, змін внутрішньої і зовнішньої ситуації.  

 для збереження його академічної єдності потрібний комплекс 

організаційних заходів. Серед досліджених ЗВО до таких заходів 

можна віднести: 

– уніфікацію оплати праці у ЗВО, уведення єдиної, узгодженої з 

ринковими умовами системи ставок для внутрішнього сумісництва (при 

перевищенні викладачем навантаження); 

– рекомендацію використання факультетами премій для 

викладачів інших факультетів, розмір яких залежить від якості читання 

курсів (з частковою участю центрального фонду); 
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– контроль якості читання курсів на інших факультетах; 

– контроль перегляду навчальних планів щодо освітніх послуг, 

що експортуються та імпортуються; 

– рекомендацію видачі факультетами грантів викладачам інших 

факультетів для розробки нових курсів або їх адаптації до потреб 

факультету-замовника (за участю засобів центрального бюджету); 

– надання грантів переважно на міждисциплінарні наукові 

дослідження за умови читання спецкурсів за результатами досліджень 

студентам усіх зацікавлених факультетів тощо [257]. Крім того, аналіз 

діяльності ЗВО, виходячи з результатів вибірки показав, що ними 

використовуються різні заходи, спрямовані на зменшення 

диференціації положення підрозділів, зокрема стимулювання створення 

нових підрозділів, що приносять прибуток, на факультетах. Більше 

того, деякими об'єктами застосовується штучне вирівнювання 

фінансового положення факультетів за рахунок надання «слабкішим» 

підрозділам можливості відкривати затребувані на ринку абітурієнтів 

спеціальності. Проте, як правило, такий захід супроводжується 

погіршенням якості освітніх послуг і зростанням конфліктів між 

факультетами. 

Інші об'єкти укрупнюють свої факультети. Окрім декларованої 

мети таких рішень, що полягає в поліпшенні якості  освіти за рахунок 

більшої однорідності змісту освітніх програм, економії різних ресурсів 

і використання міждисциплінарної співпраці, досягається нівеляція 

положення структур, що входять до них.  

Як видно із переліку рішень обстежених ЗВО, що належать до 

внутрішнього управління, до блоків найбільш поширених рішень у 

рамках децентралізації влади у ЗВО можна віднести таке: 

– делегування повноважень від верхнього рівня управління на 

рівень проректорів; 
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– передачу повноважень на рівень факультетів, у тому числі 

функцій взаємодії з постійними стратегічними партнерами; 

– створення в підрозділах фінансових фондів і центрів фінансової 

відповідальності; 

– використання системи крос-фінансування підрозділів. 

Отже, нині використовують різний ступінь централізації процесів 

розробки й ухвалення управлінських рішень. Однак значна частина 

проаналізованих об'єктів тяжіє до централізованої системи, а у інших 

процеси децентралізації, як правило, ще не закінчені. У майбутньому 

можна чекати більшої децентралізації влади в значної частини об'єктів. 

Ні централізована, ні децентралізована система управління самі 

по собі не можуть гарантувати успішного функціонування організацій 

системи вищої освіти. Вибір ступеня централізації і децентралізації 

повинен здійснюватися, зважаючи на специфічні особливості об'єкта 

управління, і супроводжуватися комплексом заходів, спрямованих на 

компенсацію і запобігання можливим негативним наслідкам. Зокрема 

при децентралізації системи управління навчальним закладам 

необхідно розробляти внутрішнє законодавство, що регламентує 

взаємини центральної влади ЗВО і підрозділів, а також підрозділів між 

собою. 

Розробка та перегляд внутрішньої законодавчої бази зараз, як 

правило, починається тільки після активного прояву проблем, що 

виникають при децентралізації влади у ЗВО. Це призводить до занадто 

пізньої появи внутрішніх регламентів. У результаті, у період запуску 

процесів децентралізації управління можуть знижуватися ефективність 

функціонування ЗВО і невиправдано дискредитуватися обрана модель 

управління. 

Ефективність функціонування ЗВО, особливо великих, значно 

залежить від наявності та якості автоматизації процесів управління, 
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наявності систем моніторингу й оцінки діяльності підрозділів, а також 

професійної кваліфікації керівників функціональних служб. 

Зроблені висновки означають, що для забезпечення ефективного 

розвитку організацій системи вищої професійної освіти необхідне 

поширення інформації про системи внутрішнього управління 

принципово різних об'єктів. Необхідний аналіз тих внутрішніх і 

зовнішніх причин, які роблять ефективною саме обрану модель 

управління.  

Ураховуючи вихідні положення науки «Державне управління» 

[14; 25; 84; 215], можемо зазначити, що управління навчальним 

закладом у своїй структурі має дві основні підсистеми – керівна і 

керовану. Як керована підсистема виступають навчально-виховний 

процес, і, як уже зазначалося, люди і речові об'єкти. Керівна 

підсистема включає низку посадових осіб і колегіальних органів, 

діяльність яких спрямована на організацію та регулювання навчально-

виховного процесу з метою одержання його оптимальних результатів. 

Цього результату досягають за допомогою системи впливів на 

викладачів, задіяних у навчально-виховному процесі. Наслідком таких 

впливів стає упорядкування, узгодження і з'єднання різноманітних 

елементів цього процесу. 

Ефективність діяльності керівної підсистеми визначається її 

відповідністю керованій системі. Ця відповідність виявляється через  

таке: відповідність цілей навчально-виховного процесу і цілей 

управління; відповідність змісту навчально-виховного процесу і змісту 

управлінської діяльності суб'єктів управління; відповідність цілей і 

особливостей навчально-виховного процесу й організаційної структури 

управління. 

Щодо останньої особливості зазначимо, що десятки років у основі 

організації навчально-виховного процесу лежав функціональний підхід. 

Він виявлявся в поділі педагогічного процесу на навчання і виховання. 
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Виховна ж робота поділялася на окремі напрями виховання. 

Організаційна структура управління закріплювала відповідну 

організацію навчально-виховного процесу. 

На сьогодні не викликає сумніву неефективність функціонального 

підходу, але зберігання старої структури й змісту діяльності керівної 

підсистеми відіграє консервативну роль і зумовлює використання 

застарілих форм організації навчально-виховного процесу. 

Проведений аналіз дає змогу зробити висновок, що освітня 

установа – це складна, цілісна соціальна система, яка містить у собі 

численні процеси (педагогічні, психологічні, економічні тощо), і тому 

управління навчальним закладом не може обмежуватися тільки 

деякими з них і відкидати інші. 

З огляду на це управління навчальним закладом необхідно 

визначити як діяльність керівної підсистеми, спрямованої на створення 

прогностичних, педагогічних, психологічних, кадрових, матеріально-

фінансових, організаційних, правових, ергономічних, медичних умов, 

необхідних для нормального функціонування і розвитку навчально-

виховного процесу й реалізації цілей навчального закладу [253, с. 187–

188]. 

Спираючись на науково-методологічні напрацювання О. Байкова, 

В. Бесчастного В. Огаренко, М. Полякова та інших [18, с. 100–105; 29; 

148; 198, с. 215–217; 218], можемо сформулювати основні положення 

концепції управління вищим навчальним закладом. Категорії впливу і 

взаємодії, які використовуються в управлінській науці, не дають змогу 

розкрити сутність управління навчальним закладом. Для вирішення 

цього завдання необхідно використовувати категорію, пов'язану з 

метою управління. Мету управління ми розглядаємо як створення умов, 

необхідних для реалізації мети навчального закладу.  

Функціонування навчального закладу здійснюється на основі 

численних процесів (педагогічних, психологічних, економічних тощо). 
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Управління спрямоване на створення цілісного комплексу умов  

(прогностичних, педагогічних, психологічних, кадрових, 

організаційних, правових, матеріально-фінансових, медичних, 

санітарно-гігієнічних), які охоплюють усі ці процеси. 

Як механізм створення зазначених умов у концепції розглядається 

встановлення управлінських відносин, які дають можливість вирішити 

важливе завдання трансформації зовнішніх умов функціонування 

вищого навчального закладу у внутрішні особливості й умови втілення 

мети навчального закладу. Стрижневим положенням розробленої нами 

концепції є ідея про спрямованість управління навчальним закладом на 

забезпечення динамічного розвитку вищого навчального закладу 

шляхом перетворення всіх його компонентів. 

Наукова новизна розробленої концепції управління вищим 

навчальним закладом полягає в такому: 

– тривалий час панувало уявлення про внутрішньовузівське 

управління, нав'язане йому теорією соціального управління. Це 

уявлення не враховувало особливостей управління педагогічними 

системами. Запропонована нами концепція дає можливість відобразити 

сутність і особливості управління в освітніх установах; 

– сутність управління освітньою установою ми розглядаємо через 

цільовий компонент управління, а не через засоби, як це було раніше. 

Це дало можливість внести чіткість у визначення цілей управління 

навчальним закладом; 

– у концепції розкрита модель цілісної системи діяльності з 

управління освітньою установою; 

– запропонована концепція орієнтована на відмову від 

авторитарних підходів до управління, її реалізація створює основи для 

демократизації управління вищим навчальним закладом; 

– ця концепція на методологічному, а не змістовому рівні, 

інтегрує положення інших управлінських теорій; 
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– однією з важливих особливостей запропонованого нами 

трактування сутності управління є те, що в ньому закладена система 

критеріїв оцінки ефективності управлінської діяльності. Це полегшує 

завдання щодо аналізу і самоаналізу управління вищим навчальним 

закладом, а також завдання щодо атестації навчальних закладів. 

Реалізація цієї концепції управління навчальним закладом 

передбачає визначення змісту управлінської діяльності щодо створення 

кожної з дев'ятьох груп умов, необхідних для здійснення цілей вищого 

навчального закладу зі спеціфічними умовами навчання. 

Ключове місце серед указаних умов належить прогностичним. 

Останнє пов'язане з тим, що управління орієнтоване на майбутнє і 

починається з побудови моделі бажаного стану навчально-виховного 

процесу. Така модель будується на основі вивчення прогностичного 

фону навчального закладу, під яким розуміється сукупність зовнішніх, 

найбільш істотних для вищого навчального закладу чинників, 

урахування яких необхідне для визначення цілей управління. 

Погоджуємося з В. Огаренко [198, с. 212], що серед цих чинників 

слід виокремлювати три основні групи. Перша група чинників 

характеризує особливості економічного, політичного, культурного 

розвитку країни. Серед них найбільший вплив здійснюють перехід від 

патерналістського до ліберального суспільства, поступове утвердження 

ринкових відносин, зміна в суспільстві ставлення до релігії, перехід до 

багатопартійної системи, орієнтація на створення громадянського 

суспільства та загальнолюдські цінності, відродження національної 

свідомості та культури. 

Пов'язані з цими чинниками проблеми – «навчальний заклад і 

національна культура», «навчальний заклад і ринок», «навчальний 

заклад і політика» «навчальний заклад і релігія», «навчальний заклад і 

загальнолюдські цінності» – є актуальними для будь-якого навчального 
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закладу, і кожний з них має посісти у вирішенні їх чітку, обґрунтовану 

позицію. 

Якщо використовувати поняття «сучасний вищий навчальний 

заклад» в узагальненому вигляді, то серед характерних ознак 

навчально-виховного процесу в такому навчальному закладі можна 

знайти залишки старої традиційної системи, численні елементи його 

сучасного стану й паростки його майбутнього стану. Ці паростки – 

тенденції розвитку навчального закладу – утворюють другу групу 

прогностичних чинників. Необхідність їх вивчення пов'язана з тим, що 

у тому або іншому навчальному закладі вони можуть ще не виявлятися, 

проте вказують на загальну спрямованість розвитку навчального 

закладу. Зіставлення цих тенденцій зі станом навчально-виховного 

процесу дає можливість визначити найближчі та віддалені перспективи 

навчального закладу. 

Третю групу чинників становлять особливості мікросередовища 

навчального закладу. Його вивчення передбачає з'ясування перспектив 

розвитку промисловості, сільського господарства, сфери 

обслуговування, потреби підприємств і організацій у кадрах, 

можливостей для здобуття учнями фахової професійної освіти, 

визначення можливих спонсорів навчального закладу. Крім того , 

вивчають віковий склад населення мікрорайону навчального закладу, 

педагогічний потенціал сімей і мікрорайону навчального закладу, 

перспективи розвитку мікрорайону, чинники мікрорайону, які 

негативно впливають на студентів, курсантів і слухачів. 

Якщо при аналізі перших двох груп чинників з'ясовують, який 

вплив вони можуть справити на навчальний заклад, що у зв'язку з цим 

необхідно робити, то при аналізі третьої групи чинників з'ясовують, як 

вони впливають на навчальний заклад і як вищий навчальний заклад 

впливає на них [198]. 
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Вивчення прогностичного фону вищого навчального закладу дає 

можливість зробити управління навчальним закладом і навчально-

виховним процесом більш науковими. Це зумовлюється тим, що 

прогнозування тісно пов'язане з плануванням і є його дослідницькою 

основою. Прогнозування – це один з науково обґрунтованих засобів 

визначення цілей роботи, який, на жаль, є недостатньо поширеним у 

діяльності освітніх установ. Визначені на основі прогнозування цілі 

відображають закономірності розвитку суспільства і навчального 

закладу. 

Опора на прогностичний фон навчального закладу дає можливість 

створити соціально-прогностичні умови для його оптимального 

розвитку, а це забезпечує гармонію навчального закладу й суспільства, 

гармонію викладачів, батьків, студентів (курсантів) і навчального 

закладу. Така гармонія забезпечується шляхом виявлення в процесі 

хаотичного впливу середовища чинників, найбільш сприятливих для 

формування особистості, посилення за допомогою засобів виховання  

ефективності цих чинників, нейтралізації, наскільки це можливо, 

небажаних для цілей виховання впливів. Спроможність системи 

сприймати корисне й відхиляти непотрібне, шкідливе залежить від 

ступеня поінформованості системи, від того, наскільки багатий 

інформаційний досвід взаємодії із середовищем. На формування і 

використання такого досвіду спрямоване створення соціально-

прогностичних умов для діяльності вищого навчального закладу.  

Таким чином, створення соціально-прогностичних умов дає змогу 

відповісти на запитання про те, чи визначає управлінська підсистема 

цілі роботи навчального закладу з опорою на вивчення трьох груп 

названих вище чинників мікро- і макросередовища. Створення 

соціально-прогностичних умов утілюється в створення концепції 

діяльності навчального закладу, перспективного плану чи програми 

його розвитку. Соціально-прогностичні умови міцно пов'язані з 
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умовами викладання. Цей зв'язок пояснюється тим, що поставлені в 

вищому навчальному закладі цілі роботи, з одного боку, є результатом 

діяльності управлінської підсистеми, а з іншого – ключовим 

компонентом навчальної системи вищого навчального закладу. У зв'язу 

з цим постановка цілей роботи є заключним моментом створення 

прогностичних умов і першим етапом створення умов для навчання. 

Оскільки наукове визначення цілей викладацької діяльності неможливе 

без вивчення індивідуальних і групових особливостей курсантів чи 

студентів, то необхідною є організація такої роботи в навчальному 

закладі. Ця робота передбачає визначення параметрів особистості 

курсанта чи студента, які будуть вивчатися, розробку критеріїв оцінки 

сформованості кожного з параметрів, розробку методики вивчення 

курсантів чи студентів, раціональної форми фіксування інформації про 

їхні індивідуальні та групові особливості. Одержання цієї інформації 

створює основу для об'єктивної постановки цілей роботи вищого 

навчального закладу зі спеціфічними умовами навчання. Цілі роботи 

вищого навчального закладу формулюють від найбільш загальних до 

найбільш локальних. У вищих навчальних закладах загальна мета 

роботи може бути наведена в статуті, а локальні – у кваліфікаційних 

характеристиках фахівців. Наступний напрям роботи – осмислення ролі 

гуманітарних, природничо-наукових і окремих дисциплін, виховної 

роботи в реалізації загальної мети. Третя група цілей, які 

формулюються, – це ті, що ставляться в рамках річного циклу 

управління. Головне при цьому – забезпечити спрямованість річних 

цілей на реалізацію цілей висщого рівня. Науково обґрунтована 

постановка цілей роботи навчального закладу – складне і важливе 

завдання, але будь-яка, навіть найоб'єктивніша, ціль залишається тільки 

побажанням, якщо немає механізмів її реалізації. У зв'язку з цим 

наступним напрямом управлінської діяльності є визначення змісту, 

форм і методов навчання і виховання, що дає змогу реалізувати 
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поставлені цілі. Дуже часто трапляється так, що цілі роботи 

формулюються, але не набувають належного втілення у змісті роботи 

навчального закладу. Про цілеспрямування змісту роботи навчального 

закладу свідчать навчальні завдання, які розв'язують у повсякденній 

викладцькій діяльності його працівники. Якщо ці завдання 

зумовлюються цілями вищого навчального закладу, то можна зробити 

висновок про те, що зміст роботи має цілеспрямований характер. 

Головним показником того, що в навчальному закладі створено 

необхідні умови для реалізації цілей роботи, є відповідність результатів 

роботи визначеним цілям розвитку особистості курсанта чи студента. 

При моделюванні змісту навчально-виховного процесу важливо 

забезпечити реалізацію трьох груп цілей, зумовлених потребами 

особистості студента, регіону й усього суспільства. 

Навчальна система, що моделюється в рамках того або іншого 

управлінського циклу, має забезпечувати технологічність 

функціонування навчального процесу в масштабах усього вищого 

навчального закладу й окремих його підсистем. Не ставлячи в цій 

роботі завдання детального розгляду поняття «навчальна технологія», 

визначимо лише головні її ознаки. На наш погляд, ними є такі:  

– діагностична постановка цілей роботи, підпорядкування змісту 

навчально-виховного процесу, форм і методів роботи поставленим 

цілям;  

– спрямованість діяльності викладачів, студентів, курсантів, 

батьків на реалізацію поставленої мети;  

– забезпечення відповідності результатів роботи поставленій меті 

за рахунок цілісності всіх компонентів педагогічної системи 

навчального закладу [247, с. 27–27]. 

Процес управління навчальним закладом має правову форму, 

тому що правові стосунки – це одна з форм прояву управлінських 

стосунків. Будь-яке управлінське рішення, метод впливу на керовану 
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підсистему й окремих працівників завжди має державно-правову 

форму. 

Сутність специфічних функцій, які виконує право в процесі 

управління державою вищим навчальним закладом, полягає в 

регулюванні стосунків, що виникають під час управління між людьми, 

у створенні системи юридичних гарантій нормального функціонування 

навчального закладу. 

Розробка правових актів у навчальних закладах має ґрунтуватися 

на законах і правових актах вищого рівня управління. При цьому 

керівник навчального закладу, спираючись на особливості керованої 

підсистеми й конкретної ситуації, має зробити вибір між 

використанням у правовому акті методу обов'язкових розпоряджень, 

методу дозволу приймати самостійні рішення залежно від наявних 

умов, методу узгодження або методу координації. 

Про наявність правових умов для нормального функціонування 

навчального закладу можна говорити, якщо забезпечується 

правомірність прийняття управлінських рішень, що передбачає 

виконання трьох основних вимог, а саме: 

– по-перше, прийняття рішень керівниками, що мають на це 

право; 

– по-друге, дотримання ними встановлених правил і норм, що 

регулюють офіційну процедуру прийняття рішень; 

– по-третє, видання на основі рішень законних і юридично 

обґрунтованих актів управління; 

– чітко визначено юридичний статус навчального закладу (за 

допомогою прийняття статуту, отримання ліцензій, акредитаційних 

сертифікатів); 

– чітко визначено структуру органів управління та їхні 

повноваження; 
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– чітко визначено посадові обов'язки та права працівників 

навчального закладу й курсантів або студентів; 

– закріплено майнову самостійність навчального закладу;  

– розроблений і реалізується механізм захисту майнових прав 

навчального закладу, викладачів, курсантів або студентів;  

– у навчальному закладі юридично грамотно вирішуються 

питання організації, дисципліни, оплати праці. 

При самоаналізі роботи щодо збереження матеріальної бази 

навчального закладу особливо важливо з'ясувати, яка тенденція у 

вирішенні цього завдання переважає – залучення додаткових коштів 

для проведення ремонтних робіт або забезпечення раціональної 

експлуатації та дбайливого ставлення до наявних матеріальних 

цінностей. 

Рівень роботи зі створення матеріально-фінансових умов для 

функціонування навчального закладу можна оцінити за такими 

параметрами, а саме: технічний стан і раціональне використання 

приміщень і матеріальних цінностей; відповідність обладнання 

аудиторій, лабораторій, майстерень, бібліотек, актових залів тощо 

сучасним нормативним вимогам; раціональне використання коштів; 

залучення за потреби для зміцнення матеріально-фінансового стану 

навчального закладу позабюджетних коштів; стан ведення 

бухгалтерського обліку; надання платних послуг населенню; 

використання коротко- і довгострокових кредитів; використання угод 

про співробітництво з організаціями, підприємствами, фондами, 

відомствами, окремими громадянами. 

З урахуванням указаних положень була виявлена система 

закономірностей і сформульована система принципів управління 

навчальним закладом [257]. При визначенні сутності поняття 

«закономірності управління навчальним закладом» ми опиралися на 

думку Т. Буди, Ю. Бондарчука [38, с. 35–38; 42, с. 80–82]. Під 
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закономірностями управлінської діяльності автори розуміють стійку 

залежність, зв'язок між процесом управління і зовнішніми щодо нього 

суспільними системами й умовами, а також зв'язок і залежність  між 

компонентами процесу управління і процесами викладання та 

навчання. До цих положень ми додамо також і те, що є стійкі 

залежності зв'язку між компонентами процесу управління. Навчальний 

заклад є відкритою системою, яка відчуває на собі різнопланові впливи 

мікро- і макросередовища. Характер цих впливів залежить від 

інтенсивності та спрямованості соціально-економічних, політичних 

процесів, що відбуваються в суспільстві, а також від розробленості у 

навчальному закладі засобів взаємодії із середовищем, зміни цілей і 

змісту своєї діяльності залежно від змін середовища. 

У разі пасивної позиції керівної підсистеми в навчальному закладі 

може утвердитися сценарій стихійної взаємодії із середовищем. Для 

нього характерним є те, що особливості впливу на навчальний заклад 

зовнішнього середовища не вивчаються, зміни в діяльності навчального 

закладу, що назріли відповідно до змін середовища, не вносяться. За 

такого становища навчальний заклад за своїми управлінськими 

реакціями починає набувати рис замкнутої системи, хоча за своєю 

природою залишається відкритою системою. Це, звичайно, призводить 

до посилення дестабілізуючих впливів середовища на навчальний 

заклад, не дає змоги враховувати й посилювати позитивні чинники. 

Отже, ефективність управління навчальним закладом залежить 

від того, наскільки в його діяльності враховуються особливості впливу 

середовища. 

Цій закономірності відповідає принцип прогностичності 

управління навчальним закладом. 

Для забезпечення функціонування навчального закладу держава 

використовує такі механізми: 
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– розробляє закони, постанови, нормативні вимоги; встановлює 

стандарти, що включають навчальні плани, програми, вимоги до рівня 

освіченості; 

– забезпечує розвиток педагогіки, психології та інших наук, 

орієнтованих на навчальні заклади; 

– здійснює матеріально-фінансове забезпечення навчального 

закладу; 

– забезпечує підготовку й підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів; 

– організовує медичне обслуговування студентів і викладачів, 

організовує систему харчування [246]. 

Варто підсумувати, що управління є ефективним, якщо воно 

забезпечує максимально можливий рівень реалізації умов, які 

створюються державою для функціонування навчального закладу. Цій 

закономірності відповідає принцип єдності державних і внутрішніх 

механізмів управління, а також взаємодія керівної та керованої 

підсистем. Особливістю цієї взаємодії керівної і керованої підсистем у 

вищому навчальному закладі є те, що перша з них (керівна) 

конкретизує інституціональні цілі навчального закладу, формулює мету 

роботи керованої підсистеми в рамках різноманітних управлінських 

циклів, визначає зміст і засоби реалізації навчально-виховного процесу. 

 

2.3. Електронізація закладів вищої освіти, як стратегічний 

пріоритет їх розвитку 

 

Особливістю діяльності ЗВО є істотне переважання 

інформаційних процесів над матеріальними внаслідок того, що значну 

частину предмета, засобів і результатів діяльності в цій системі складає 

інформація. Роль інформації у вищий освіті важко переоцінити. 
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Інформацію (разом з людськими ресурсами) можна вважати основним 

стратегічним ресурсом ЗВО.  

Необхідно також відзначити, що однією з особливостей сучасного 

стану зовнішнього середовища ЗВО є процес переходу до однієї з форм 

постіндустріального суспільства, а саме до інформаційного 

суспільства. За свідченям В. Бесчастного, інформаційне суспільство – 

це таке суспільство, у якому виробництво і споживання інформації є 

важливим видом діяльності, а інформація визнається найбільш 

значущим ресурсом, нові інформаційні й телекомунікаційні технології і 

техніка стають базовими, а інформаційне середовище разом з 

соціальним і екологічним – новим місцем існування людини [31]. 

Усе більшого значення для вищих навчальних закладів України 

набуває дистанційна освіта. Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України правовий документ від 30 квітня 2013 року № 703/23235 – 

Положення про дистанційне навчання. У ньому зазначається, що під 

дистанційним навчанням розуміємо індивідуалізований процес набуття 

знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який 

відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених 

один від одного учасників навчального процесу в спеціалізованому 

середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних 

та інформаційно-комунікаційних технологій. Метою дистанційного 

навчання визначається надання освітніх послуг шляхом застосування у 

навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за 

певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно 

до державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян до 

вступу у навчальні заклади, підготовки іноземців та підвищення 

кваліфікації працівників. 

Очевидним є те, що вищій освіті належить особлива роль у 

процесі формування інформаційного суспільства, оскільки саме у ЗВО 

молоді представники інформаційного суспільства, що розвивається, 
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мають бути залучені до високої інформаційної культури, отримати 

знання, уміння і навички до нових інформаційних технологій [32, с. 44–

45]. 

Необхідність використання інформаційних засобів і технологій у 

ВНЗ (електронізація закладів вищої освіти) зумовлена такими 

головними причинами в освітньому процесі: 

– новими об'єктивними вимогами до якості сучасних випускників 

ВНЗ такими, як володіння відповідним рівнем інформаційної культури, 

уміння використовувати комп'ютер як інструмент у своїй майбутній 

професійній діяльності; 

– можливістю (і необхідністю) розвитку дистанційних форм 

навчання. 

– у методичному процесі:  

– збільшеним об'ємом навчально-методичної інформації, 

викликаним переходом до нових освітнім стандартів; 

– у системі управління ЗВО: 

– об'ємом внутрішньої управлінської інформації, що безперервно 

збільшується; 

– необхідністю аналізувати чинники нестабільного зовнішнього 

середовища; 

– у підсистемі управління якістю: 

– вимогою МОН України розробки у ЗВО системи контролю 

якості, що викликана необхідністю збирати і аналі  ЗВО зувати великі 

об'єми інформації бізнес-процесів ЗВО і результатів його діяльності. 

Можна стверджувати, що використання нових інформаційних 

технолігій потрібне і актуальне в будь-якому вигляді діяльності й у 

будь-якій підсистемі ЗВО. 

У такій ситуації електронізація (інформатизація) ЗВО стає 

найважливішим стратегічним пріоритетом його розвитку. 

Інформатизація – це «процес створення, розвитку і масового 
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застосування інформаційних засобів і технологій, що забезпечує 

досягнення і підтримку рівня поінформованості усього населення, 

необхідного й достатнього для кардинального поліпшення умов праці й 

життя кожної людини» [31]. Стосовно ЗВО електронізацію 

(інформатизацію) можна сформулювати як процес створення, розвитку 

і масового застосування інформаційних засобів і технологій, досягнень, 

що забезпечує підтримку рівня інформованості, необхідного і 

достатнього для поліпшення умов праці співробітників і підвищення 

якості послуг і продукції, що надаються всім групам споживачів ВНЗ. 

Електронізація вищої освіти в Україні почалася більше ніж 

десятиріччя тому і спочатку підтримувалася традиційними державними 

й галузевими науково-технічними програмами та проектами (у 

основному, на рівні СНД). Реалізація цих програм через жорстку 

централізацію управління ними і у зв'язку з непростою у фінансуванні 

держбюджетною сферу, обмеження матеріальних ресурсів на 

оснащення ВНЗ технікою не дозволила досягти істотних результатів. 

Слід, проте, відзначити, що в низці провідних ЗВО України 

почався процес електронізації, спрямований не лише на 

інформатизацію процесу навчання, але й на діяльність ЗВО у цілому. 

Це дозволило в 1993 році розробити, обговорити на колегії МОН 

України і прийняти проект Концепції розвитку електронізації 

(інформатизації) вищої освіти України.  

Учений О. Бєляков зауважує, що вказаним проектом було 

передбачено створення сучасного інформаційного середовища вищої 

школи й науки, при цьому підкреслювалося, що «єдина 

телекомунікаційна мережа в освіті – це не лише транспортні лінії 

зв'язку, але й інфраструктура, що має функціональне значення та 

інформаційне наповнення» [26]. Кінцевою метою проекту було 

створення єдиного освітнього інформаційного середовища, що 

вимагало: 1) підвищення якості української освіти на основі 
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використання нових інформаційних технологій; 2) надання умов для 

забезпечення рівних можливостей усім громадянам України на 

здобуття освіти всіх рівнів.  

Серед основних завдань варто виділити такі, як упровадження і 

розвиток інформаційних технологій у всіх галузях діяльності освітніх 

установ (насамперед, у навчальному процесі); підготовку педагогічних, 

адміністративних і інженерно-технічних кадрів освітніх установ; 

забезпечення освітніх установ технічними засобами, а також засобами 

доступу до глобальних інформаційних ресурсів [там само]. 

На початку XXI століття в системі вищої освіти України (як і в 

інших галузях народного господарства) активізувалися роботи з 

комплексного впровадження нових інформаційних технологій у всі 

сфери діяльності ВНЗ, а також з розробки нових програм базової і 

спеціальної підготовки з інформатики, що відповідають сучасним, 

вимогам [69, с. 26; 135, с. 31]. Згідно з проектом інформатизації 

(електронізації) вищої освіти в сучасних умовах в Україні реалізується 

принцип «острівної» електронізації, що виявляється у: 

– виділенні в системі вищої школи ключових організаційних, 

навчальних, соціальних і управлінських підструктур, що допускають 

інтегральну електронізацію і здатних служити «островами», з яких, 

може почати розгортатися процес глобальної електронізації 

(інформатизації) освіти; 

– організації проведення і забезпечення в цих підструктурах 

процесу системної інтеграції інформаційних технологій; 

– створенні та підтримці умов, що забезпечують поширення 

процесу розробки, розвитку й використання інформаційних технологій 

з «островів» інформатизації на систему освіти в цілому. 

Зазначений вище принцип «острівної» електронізації 

(інформатизації) можна вважати актуальним і своєчасним не лише для 

системи вищої освіти в цілому, але й для кожного окремого державного 
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ВНЗ, який не має зараз достатніх ресурсів для проведення комплексної 

електронізації. При цьому процес електронізації конкретного ЗВО 

вимагає адаптації і розвитку основних положень електронізації вищої 

освіти з метою максимального врахування його специфіки (системи 

управління, особливостей організації навчального процесу, наукових 

дослідження і інших видів діяльності), а також особливостей процесів 

регіональної електронізації. 

Таким чином, перед кожним ЗВО зараз стоїть завдання розробки 

власної Концепції електронізації, яка повинна бути системою 

положень, що визначають мету, основні принципи й напрями 

електронізації (інформатизації), а також містити аналіз поточного стану 

процесу впровадження інформаційних технологій у діяльність ЗВО. 

Аналізуючи досвід інших ЗВО України у сфері електронізації, 

можна зробити висновок, що зараз існує два основні підходи в цій 

галузі: 

– по-перше, використання локальних інформаційних систем 

управління і комп’ютерна підтримка переважно лабораторних і 

практичних занять (характерно для більшості ЗВО); 

– по-друге, упровадження інтегрованих (корпоративних) 

інформаційних систем управління і комп'ютеризованих систем 

навчання (які поки що дорогі й малодоступні для більшості державних 

ВНЗ). 

Відповідно до наказу № 814 від 20.03.2000 «Про створення 

першої черги інтегрованої автоматизованої системи сфери освіти» [50; 

126] групою експертів МОН України був проведений порівняльний 

аналіз програмних платформ з метою вибору базової платформи для 

побудови й розвитку інформаційних систем. Через специфіку сфери 

освіти, ІАІС повинна задовольняти цілу низку технологічних, 

функціональних і фінансово-економічних вимог, відповідно до яких 
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вказаною групою експертів були розроблені критерії порівняльного 

аналізу, об’єднані в такі групи [31; 60; 188; 239; 272]: 

1. Функціональність і відповідність стандартам (відповідність 

освітнім стандартам, стандартам ERP, управління фінансами, 

контролінг, управління персоналом, заробітною платою, навчальним 

процесом, логістика, документообіг, засоби аналітичної обробки 

інформації і підтримки ухвалення рішень на базі OLAP-технологий. 

2. Технологічність, а саме: архітектура, робота клієнтів через 

Internet, Web-клієнт, підтримувані бази даних, вбудований 

інструментарій розробки, вбудована технологія перенесення розробок, 

інструментарій проектування бізнес-процесів, підтримка роботи на 

низькошвидкісних каналах зв'язку. 

3. Ліцензійна політика й ціни, у тому числі зразкова вартість 

типових конфігурації системи для університету, розрахована на 30 

АРМ і 10000 студентів. 

4. Якість рішення. Відповідність стандартам ISO 9000, великий 

стаж роботи компанії на ринку ERP-систем, тривалість присутності 

продукту на українському ринку, загальна кількість впроваджень, 

число впроваджень в Україні, число впроваджень у сфері вищої освіти, 

наявність впроваджень в організаціях державного рівня, наявність 

партнерської мережі, середня тривалість впровадження, умови 

технічної підтримки й супроводу. 

5. Локалізація і питання впровадження в Україні, тобто число 

впроваджень в Україні, тривалість присутності продукту на 

українському ринку, локалізація інтерфейсу спілкувань, локалізація 

документації і HELP, наявність фірмового центру підтримки в Україні, 

навчання користувачів, підтримка українського законодавства, 

наявність українських фахівців, попередніх навчань за різними 

аспектами функціональності системи. 
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Зважаючи на досить великий масштаб державного ЗВО в Україні 

як кандидати на побудову програмної платформи розглядалися лише ті 

системи, які масштабуються залежно від кількості користувачів, що 

одночасно працюють з системою (від декількох десятків до декількох 

сотень) і мали практичний досвід експлуатації. Ці критерії, на думку 

експертів, задовольняють (табл. 3.1): 

– спільне рішення компаній SAP AG і REDLAB на базі R/3; 

– Oracle Applications (Oracle Corporation); 

– Baan (Baan) [343]. 

Таблиця 3.1 

 REDLAB 

SAPR/3 

Oracle 

Applica - 

tions 

Baan Moodle БОСС- 

корпорац

ія 

ПАРУС 

Відповідність 

міжнародних 

стандартів 

Е11Р-систем і 

якості (180-

9000) 

+ + + - Частково Частково 

Функціональ-

ність як 

система 

управління 

підприємством 

(організацією) 

11 пунктів 

з 11 

10 з 11 8 з 11 5 з 11 8 з 11 5 з11 

Функціональ-

ність для 

управління 

навчальним 

процесом 

Рішення 

REDLAB 

    Сторонні 

розробки 

Технологіч-

ність 

8 пунктів 

з 8 

7 з 8 8 з 8 1 з 8 7 з 8 3 з 8 

Досвід 

впровадження 

ЕЯР-систем 

(усього/в 

Україні) 

25000/100 10000/10 15000/50 Немає 

даних 

20/20 Немає 

даних 
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Локалізація і 

ступінь 

присутності на 

українському 

ринку 

+   + + + 

Співвідношенн

я «якість/ 

вартість» 

Високе/ 

середнє 

Високе/ 

висока 

Високе/ 

середнє 

Среднє

/ серед-

нє 

Вище за 

среднє/ 

середнє 

Среднє/ 

нижче за 

середнє 

 

 

У довгостроковій перспективі кожен ЗВО, що ставить перед 

собою метою забезпечення розвитку потенціалу підвищення якості 

вищої освіти, має бути орієнтований на впровадження корпоративної 

інформаційної системи. Проте, як вже було відзначено, зараз для 

більшості державних ЗВО такі системи поки що недоступні, 

насамперед, через їх високу вартість. Значущим є також факт 

невисокого рівня інформаційної культури.  

У зв'язку з цими особливостями у ЗВО доцільно здійснювати 

поетапну інформатизацію (відповідно до принципів «острівної» 

інформатизації). Погоджуємося із В. Бесчастним, що початковими 

кроками є інформатизація пріоритетних напрямів [31]. Для цього варто 

проаналізувати поточний стан у ЗВО у цій галузі, визначити 

приорітетні об'єкти інформатизації і відповідно до цього сформулювати 

Концепцію електронізації, а потім і Програму електронізації [там 

само]. 

Можна визначити такі особливості ЗВО як об'єкта інформатизації: 

багатопрофільний характер діяльності, різноманітність форм і методів 

організації навчального процесу, просторовий розподіл (рознесені 

корпуси, філії ЗВО, представництва), різноманіття джерел 

фінансування, необхідність адаптації до нестабільного ринку освітніх 

послуг і ринку праці, часта зміна статусу співробітників і студентів. 

При цьому державний ВНЗ є стабільним, ієрархічним, оргагізованим у 

функціях управління систем, що діє на принципах централізованого 
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управління, у зв'язку з чим у процесі електронізації  ЗВО може 

ефективно використовуватися адміністративний ресурс. 

Вищенаведені особливості зумовлюють необхідність дотримання 

при електронізації ЗВО певних вимог, а саме: 

– комплексного багаторівневого опрацювання завдань 

електронізації, починаючи з Концепції і закінчуючи супроводом 

конкретних программно-технічних рішень; 

– застосування обґрунтованої послідовності етапів у вирішенні 

завдань інформатизації (відповідно до принципу «острівної» 

електронізації, що закликає не братися одночасно за усе, але обирати 

пріоритетні напрями електронізації з метою концентрації на них 

фінансових і людских ресурсів); 

– використання сучасних і одночасно надійних і зручних для 

розробників і користувачів апаратно-програмних платформ (технології 

Інтернет, веб-служби, розподілені обчислення тощо). 

Відтак, коли йдеться не про «тотальну», а про «острівну» 

інформатизацію ЗВО, доцільно використовувати поняття 

інформаційних ресурсів, а також категорію, що в деяких дослідженнях 

має назву «інформаційна інфраструктура» [34, с. 27]. Під 

інформаційною інфраструктурою ЗВО розумють одну з підсистем його 

діяльності, що поєднує організаційно-методичні засоби, сукупність 

технічних і програмних засобів зберігання, обробки, передачі 

інформації, необхідної для реалізації місії, цілей і стратегічних 

пріоритетів ЗВО. При цьому в організаційних системах інформаційну 

інфраструктуру іноді називають другою організуючою структурою 

(нарівні з адміністративною системою). 

Слід відзначити, що незалежно від загального підходу до 

інформатизації ВНЗ, система й структура впровадження інформаційних 

засобів і технологій повинні відповідати системі управління ЗВО у 

цілому, особливостям функціонування його окремих підсистем і 
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основним бізнес-процесам. Для досягнення цієї відповідності 

необхідно використовувати інформаційний підхід до аналізу 

інформаційних ресурсів [23]. Під інформаційними ресурсами ЗВО 

розумітимемо різні дані, інформацію, знання, джерелами і/або 

споживачами, яких виступають абітурієнти, студенти, аспіранти, 

докторанти, професорсько-викладацький склад і співробітники ВНЗ. 

Наразі види інформаційних ресурсів й особливості їх 

використання в різних сферах діяльності ще недостатньо вивчені. 

Властивості інформації як ресурсу по-різному проявляються залежно 

від її характеру, призначення, джерела, форми представлення тощо. З 

огляду на це аналіз інформаційних ресурсів має бути системним, що 

передбачає, насамперед, здійснення аналізу складу інформаційної 

структури об’єкта дослідження, ураховуючи при цьому особливості 

інформаційних ресурсів ЗВО і запоновану в роботі концепцію 

управління ВНЗ на основі стратегічного підходу. 

Наявні різні підходи та методи структурування інформаційних 

ресурсів організацій і підприємств. Особливо слід відзначити 

стратифіковане представлення [70; 173], відповідно до якого 

інформаційну структуру умовно представляють у вигляді 4-х шарів 

(страт) (комунікаційного, інформаційного, функціонального і 

користувачів). На думку авторів указаного підходу, таке представлення  

повинне допомогти вирішити проблему управління проектами й 

програмами розвитку на основі їх оцінки з метою розподілу ресурсів. 

Окрім вказаного підходу, необхідно візначити типові моделі й 

методології Oracle (ОВМ), BAAN, ARIS. Ці методології 

використовуються для структурування інформаційних ресурсів у 

процесі розробки і впровадження програм (що, як вже було відмічено, 

більшості державних ЗВО України в сучасний момент не є доступним 

через високу вартість такого проекту). 
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РОЗДІЛ 3. 

НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

 

3.1. Механізми формування іміджу закладу вищої освіти зі 

спеціфічними умовами навчання 

 

Зростання уваги до проблеми формування сильного вищого 

навчального закладу, здатного чинити позитивний вплив на 

маркетингове оточення та бути взірцем для інших закладів вищої 

освіти, не випадкове. Сильний корпоративний імідж стає необхідною 

умовою досягнення ВНЗ стійкого та тривалого ділового успіху. Це 

пояснюється низкою чинників. По-перше, позитивний імідж організації 

дає ефект надбання «ринкової сили» і призводить до зниження 

чутливості до ціни. По-друге, сильний імідж підвищує стійкість 

організації в умовах конкурентної боротьби. Нарешті, по-третє, 

сильний імідж полегшує доступ організації до ресурсів різного роду 

(фінансових, матеріально-технічних, інформаційних, людських тощо). 

Під іміджем вищого навчального закладу слід розуміти цілісне 

сприйняття організації різними групами громадськості, що формується 

на основі інформації та зберігається в їх пам'яті, інформації про різні 

сторони діяльності організації [23]. 

Зміст поняття «імідж організації» включає дві складові. Серед 

них перша складова є описовою (інформаційною), тобто зображенням 

організації як сукупності всіх уявлень (знань) про неї. Друга складова є 

оціночною та характеризує ставлення до організації. Оціночна складова 

існує завдяки тому, що інформація, яка зберігається в пам'яті, не 

сприймається байдуже, а пробуджує оцінки й емоції, які можуть мати 
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різну інтенсивність, оскільки конкретні риси організації можуть 

викликати більш-менш сильні емоції, пов'язані з їх прийняттям або 

засудженням. Люди оцінюють організацію через призму свого 

попереднього досвіду, ціннісних орієнтацій, загальноприйнятих норм і 

моральних принципів. Таким чином, імідж організації можна 

розглядати як систему уявлень (образів) і оцінок, що існують у 

свідомості людей, об'єктом яких вона є. 

У зарубіжній літературі спостерігається тенденція розглядати 

імідж в числі чинників, що забезпечують стійкі конкурентні переваги 

організації, причому ці чинники належать до нематеріальних активів 

[38]. Можна стверджувати, що подібні чинники (імідж організації, її 

структура, організаційна культура) є реальними джерелами 

конкурентоспроможності та ключовими елементами адаптації 

організації до зовнішніх умов. Це зумовлено, з одного боку, складністю 

їх накопичення, а з другого – можливістю використовуватися 

багаторазово й паралельно. Перераховані нематеріальні активи містять 

компоненти, що ускладнюють їх імітацію і трансферт тому, якщо імідж 

ВНЗ розглядати як оригінальний, важкоімітований і важкозамінюваний 

ресурс, то управління ним виступає на центральне місце в сучасній 

конкурентній боротьбі на ринкові освітніх послуг. 

Такий підхід знаходить віддзеркалення в комунікаційній 

концепції маркетингу [33], яка базується на тому, що в умовах 

сучасного суспільства головне завдання маркетингу – це організація 

грамотних комунікацій у всіх сферах діяльності організації. 

Комунікаційна концепція маркетингу спирається на такі принципи: 

– верховенства комунікаційної функції для усіх складових 

маркетингового комплексу; 

– орієнтації на довгострокові переваги споживача; 

– забезпечення стійкості організації до зовнішніх дій за рахунок 

розвитку іміджу; 
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– ефективності зовнішнього партнерства в ході ведення 

маркетингової діяльності; 

– функціонально-структурної організації системи управління 

іміджем. 

У вітчизняній літературі проблема іміджу ВНЗ детально 

досліджена в роботах О. Антонюка, О. Бабкіної, О. Байкова та інших 

[12; 17; 18, с. 99], у яких імідж розглядається як сукупність складових, 

найважливішими серед яких є такі, як загальна популярність і 

репутація, швидкість реагування на зміну запитів споживачів 

(абітурієнтів і роботодавців), інноваційний потенціал, престиж 

спеціальностей, рекламна політика, рівень зарубіжних зв'язків, 

фінансова забезпеченість (стійкість), конкурентний статус. 

Ми вважаємо, що вказані автори підійшли до аналізу іміджу 

занадто широко, ототожнивши це поняття з конкурентоспроможністю 

ВНЗ, що, безумовно, неприпустимо. Проте сам підхід до управління 

іміджем, викладений в публікаціях, що аналізуються, заслуговує на 

найсерйознішу увагу, бо науковці роблять спробу довести той факт, що 

саме імідж ЗВО найбільшою мірою визначає його 

конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг. Імідж формується 

по-різному для різних груп громадськості, оскільки бажана поведінка 

цих груп щодо організації може розрізнятися. 

Таким чином, організація має декілька складових іміджу, але для 

кожної групи громадськості свою. Синтез уявлень про організацію, 

властивий різним групам громадськості, створює місткий образ 

організації, який варто називати корпоративним іміджем. 

Нами пропонується така структура корпоративного іміджу 

вищого навчального закладу (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Корпоративний імідж ЗВО [53] 

 

Імідж ЗВО складає уявлення у абітурієнтів, їх батьків, інших 

потенційних споживачів освітніх послуг про якість освіти, що 

отримується у вищому навчальному закладі, про престижність 

навчання в ньому, репутацію, престижність диплома цього ЗВО і 

можливості працевлаштування після його отримання. 
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Імідж для партнерів складається з уявлень про вищі навчальні 

заклади тих організацій, з якими у вищого навчального закладу 

складаються партнерські стосунки в процесі діяльності на ринку 

освітніх послуг. Такими організаціями є школи, гімназії і ліцеї регіону, 

навчальні заклади середньої професійної освіти (технікуми і коледжі), 

вищі навчальні заклади, з якими ЗВО реалізує спільні освітні проекти, 

інші освітні організації, кадрові агентства, рекрутингові фірми тощо. 

Імідж для держструктур складає уявлення про ЗВО у 

представників регіональної адміністрації, інших органів виконавчої і 

законодавчої влади. Параметрами іміджу для держструктур є 

значущість результатів діяльності вищого навчального закладу для  

регіону, ступінь участі ЗВО у регіональних, науково-технічних і 

економічних програмах, виконання ЗВО державного законодавства, 

ступінь задоволення потреб населення регіону в освітніх послугах, 

відкритість ЗВО для неформальних контактів. 

Імідж для бізнес-співтовариства формується на основі ділових 

контактів ЗВО з представниками великого, середнього і малого бізнесу 

регіону. Основними елементами цієї складової іміджу є інноваційні 

можливості ЗВО, якість підготовки фахівців для підприємств і 

організацій реального й фінансового секторів економіки регіону, 

ступінь участі ЗВО у регіональних кластерах і спільних інвестиційних 

проектах, роль освітньої установи в перепідготовці й підвищенні 

кваліфікації персоналу підприємств і організацій. 

Соціально-культурний імідж – це уявлення широкої 

громадськості про соціальні цілі ЗВО і його роль в соціальному і 

культурному житті суспільства. Цей імідж формується за допомогою 

інформування громадськості про відповідні аспекти діяльності ЗВО 

таких, як підтримка талановитої молоді, організація творчих конкурсів 

і фестивалів, створення шкіл мистецтв, проведення майстер-класів, 
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участь у вирішенні регіональних проблем з екології, зайнятості, 

охорони здоров'я, підтримка громадських рухів. 

Діловий імідж складається з уявлень про ЗВО як суб'єкт 

господарської діяльності. Основними детермінантами ділового іміджу 

виступають ділова репутація, дотримання етичних норм бізнесу в 

здійсненні освітньої, науково-інноваційної і підприємницької 

діяльності, надійність у комерційних і фінансових операціях, 

інформаційна відкритість, а також ділова активність ЗВО, індикаторами 

якої є об'єм продажів, частка ринку, гнучкість цінової політики, 

номенклатура пропонованих освітніх послуг і продуктів. 

Перераховані компоненти складають зовнішній імідж ЗВО. Проте 

існують також уявлення персоналу ЗВО і студентів про свій 

навчальний заклад і його керівництво. Ці уявлення формують 

внутрішній імідж ЗВО, який, відповідно, складається з двох еэлементів 

– іміджу для персоналу і іміджу для студентів. 

Імідж для персоналу визначається уявленнями професорсько-

викладацького складу й інших співробітників про свій ЗВО, його роль у 

регіоні, ефективність діяльності адміністрації навчального закладу. 

Персонал при цьому розглядається не лише як чинник забезпечення 

конкурентоспроможності ЗВО, одна з ключових груп громадськості, 

але і як важливе джерело інформації про навчальний заклад для 

зовнішніх аудиторій. Основними детермінантами цієї складової іміджу 

є організаційна культура (система підбору й підготовки персоналу 

через аспірантуру та докторантуру, система відносин керівництва й 

підлеглих на всіх рівнях ієрархії, система оцінки роботи персоналу на 

підставі прийнятих у ЗВО критеріїв, система винагород, система 

соціальних пільг, фірмовий стиль і брендова політика); соціально-

психологічний клімат (настрій і думка колективу, індивідуальне 

самопочуття особи в колективі) і корпоративна політика. 
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Імідж для студентів формується з їх уявлень про престижність 

навчання в цьому ЗВО, якість освіти, що отримується в ньому, 

можливості використання матеріально-технічних і інформаційних 

ресурсів ЗВО, перспективи працевлаштування після завершення 

навчання, організацію дозвілля на базі соціально-культурних і 

спортивних об'єктів ЗВО. Тут також, як і у випадку з персоналом, слід 

мати на увазі, що студенти й слухачі вищого навчального закладу є 

однією з ключових груп громадськості, що формують інформацію про 

ЗВО для суб'єктів зовнішнього середовища. Таким чином, можна 

стверджувати, що структура іміджу ЗВО має ієрархічну будову (рис. 

4.3). Кожен рівень ієрархії впливає на сусідній верхній рівень за 

допомогою композиції відповідного вкладу (з урахуванням пріоритету) 

елементів нижнього рівня щодо елемента верхнього рівня. 

Ранжирування за пріоритетом зумовлене тим, що елементи одного 

рівня характеризуються різним ступенем важливості для різних 

індивідів. Той або інший елемент набуває важливості залежно від 

особливостей індивіда або відповідно до обставин,  у яких цей індивід 

знаходиться. 

На основі запропонованої ієрархічної структури може бути 

сформульована модель алгебри іміджу ЗВО, заснована на принципі 

інтеграції інформації, яка використовується для опису процесу 

формування вражень [253; 257]: 

R = YwkO{Sk), до=1, 

де R – реакція індивіда, що представляє, для нашого випадку, 

оцінку ним повного враження (іміджу) про ЗВО; 

Sk – компоненти іміджу (до = 1,2,.., n) 

Ф (Sk) – шкальна оцінка компоненти Sk; 

Wk – ваговий коефіцієнт значущості компоненти  Sk. 
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Нині формування іміджу є ключовою проблемою комунікаційної 

політики ВНЗ, тобто імідж виступає як елемент, що інтегрує в системі 

інструментарію комунікаційної діяльності (рис. 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Імідж як елемент, що інтегрує в системі інструментарію 

комунікаційної політики ЗВО 

 

Безумовно, найважливіша роль у формуванні іміджу вищого 

навчального закладу належить зв'язкам з громадськістю як елементу 

комплексу маркетингових комунікацій. Public relations (надалі PR) –це 

«одна з функцій управління, що сприяє встановленню взаєморозуміння, 

розташування і співпраці між організацією і її громадськістю» [280]. Як 
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стверджують фахівці зі зв'язків із громадськістю, якщо не вибудовувати 

цілеспрямовано власний імідж, він формуватиметься спонтанно й 

незалежно від того, яким би ми його хотіли бачити [там само]. 

Проаналізувавши й узагальнивши напрями діяльності вищих 

навчальних закладів, що потребує PR-підтримки, можна визначити цілі 

й завдання PR-діяльності навчального закладу: 

1. Структуризація комунікаційного простору навчального 

закладу. 

2. Паблісіті (створення популярності) навчального закладу.  

3. Взаємодія з державними й регіональними органами 

управління освітою, а також з місцевими органами влади (стосунки з 

державою; освітнє лобі). 

4. Взаємозв'язок з партнерами (пошук форм співпраці, обмін 

інформацією, реалізація спільних освітніх програм). 

5. Взаємодія з конкурентами (підтримка гарних стосунків, обмін 

інформацією, вибудовування взаємовигідних схем взаємодії). 

6. PR-підтримка регіональної політики навчального закладу 

(взаємини з регіонами). 

7. Взаємодія з бізнесом. 

8. Фандрейзинг (збір засобів на освітні цілі). 

9. Створення нових громадських організацій у сфері освіти, 

участь у тих, що існують (обмін думками, пошук партнерів і 

однодумців). 

10. Робота зі споживачами (реальними й потенційними). 

11. Робота з персоналом (командність, корпоративний дух, 

розуміння та підтримка політики керівництва). 

Шляхи вирішення багатьох з перелічених завдань досить 

ґрунтовно розкриваються у вітчизняній і зарубіжній літературі. Тому 

ми зупинимося лише на одній, яка, з одного боку, мало досліджена, а з 

іншого – надзвичайно актуальна для формування позитивного іміджу 
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закладу вищої освіти зі спеціфічними умовами навчання, – співпраці, 

точніше, на соціальному діалозі ВНЗ і бізнесу. 

Сучасні моделі соціального партнерства закладу вищої освіти зі 

спеціфічними умовами навчання та бізнесу передбачають консолідацію 

інтересів і ресурсів сторін за низкою напрямів. 

1. Формування змісту професійної освіти. 

Основними матеріалами при визначенні змісту підготовки 

фахівців є: 

– державний освітній стандарт вищої професійної освіти з цього 

напряму (спеціальності); 

– регіональні вимоги закладу вищої освіти до змісту підготовки з 

напряму (спеціальності); 

– вимоги великих корпоративних споживачів-випускників цього 

напряму (спеціальності). 

Тому проблемою ВНЗ є забезпечення гнучкого сполучення 

державних нормативів і потреб потенційних роботодавців. Ця проблема 

може бути успішно розв'язана на основі правильно побудованої моделі 

фахівця, що є системою професійних завдань, до роботи над якими має 

бути готовий фахівець. Тому, здійснюючи замовлення на якість 

професійної освіти, соціальний партнер має бути готовий до 

формування такої системи професійних завдань. 

2. Управління якістю вищої освіти. 

При управлінні якістю освіти прогресивною є концепція 

«відповідність застосуванню», оскільки вона орієнтована на потреби 

споживачів освіти та припускає постійний діалог «виробник освітніх 

послуг – споживач». 

При цьому є доцільним, щоб ЗВО оцінював якість освітніх 

програм і умови їх реалізації, а результативність засвоєння програм 

визначалася за оцінками споживачів-випускників. 
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Безумовно, найбільш перспективною є концепція «відповідності 

прихованим потребам», що припускає задоволення потреб споживачів 

кадрів раніше, ніж вони усвідомлюють ці потреби. Реалізація цієї 

концепції можлива лише в межах співпраці соціальних партнерів і 

вимагає потужного маркетингового інструментарію для прогнозування 

динаміки зміни потреб регіонального ринку праці й тенденцій розвитку 

відповідних галузей науки й техніки. 

3. Професійна адаптація випускників ЗВО. 

Для сучасного ринку праці молодих фахівців характерне 

протиріччя між традиціями вищої професійної освіти та потребами 

потенційних роботодавців. Нині дуже швидко змінюється 

номенклатура робочих місць і постійно зростає попит на фахівців 

високої кваліфікації. При цьому кожна організація зацікавлена 

отримати фахівця з мінімальним терміном адаптації його до 

виробничих умов. 

Реакцією на таку ситуацію є створення спеціалізованих структур, 

що займаються підбором для організацій кадрів з числа студентів 

старших курсів, їх спеціалізованою підготовкою з урахуванням вимог 

роботодавців і адаптацією до умов конкретної організації. Такі 

структури, що створюються, як правило, спільно великими 

корпоративними споживачами кадрів і ЗВО, покликані допомогти 

організаціям розв'язати кадрову проблему, а також з'єднати інтереси 

бізнесу, молодих фахівців і вищих навчальних закладів. Подібні 

структури сприяють формуванню у випускників ЗВО бізнес-

менталітету, професійної і корпоративної культури. 

4. Спільні освітні й наукові проекти 

Великі корпорації традиційно виділяють кошти на конкретні 

освітні й наукові програми, які реалізуються спільно фахівцями 

корпорацій і викладачами ВНЗ. Спільна наукова й освітня діяльність 

вигідні обом сторонам. По-перше, участь у проектах, що фінансуються 
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бізнесом, сприяє підвищенню кваліфікації викладачів ЗВО. По-друге, 

відбувається обмін знаннями між фахівцями, задіяними в корпораціях, і 

викладачами ВНЗ. Нарешті, багато співробітників корпорацій беруть 

безпосередню участь у навчальному процесі. 

Великі наукові проекти, пов'язані з наукомісткими 

дослідженнями, часто проводяться за допомогою консорціумів, що 

створюються бізнес-структурами і ЗВО. ЗВО, як правило, є ключовими 

ланками подібних альянсів, що призводить до серйозних структурних і 

організаційних змін у сфері вищої освіти. Науково-освітні консорціуми 

стимулюють створення так званих «підприємницьких» університетів, 

що характеризуються ринковою поведінкою та управлінням. Такий 

орієнтований на ринок ВНЗ зацікавлений у тісній співпраці з 

приватним бізнесом, націлений на комерціалізацію наукових 

досліджень. 

5. Створення корпоративних університетів. 

Корпоративний університет сьогодні – це побудована система 

внутрішнофірмового навчання, об'єднана єдиною концепцією і 

методологією, розроблена для всіх рівнів керівників і фахівців у рамках 

стратегії розвитку компанії. 

Існують два базові підходи до створення корпоративного 

університету : 

– співпраця з ЗВО або спеціалізованими консалтинговими 

фірмами; 

– формування самостійної освітньої структури. 

На практиці більшого поширення набув варіант взаємодії з 

державним або комерційним ЗВО, оскільки, по-перше, ЗВО можуть 

надати необхідну матеріально-технічну, методичну й інформаційну 

базу, а, по-друге, співпраця ЗВО і компанії призводить до взаємного 

збагачення знаннями (фахівці, які вестимуть курси, отримують 
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апробовану методику навчання, а ЗВО – доступ до інформації, 

накопиченої компанією).  

 

 

3.2. Розробка і застосування моделей для реалізації механізмів 

стратегічного управління закладами вищої освіти 

 

З 1970-х років найбільшого поширення набув «цільовий підхід до 

управління» у формі стратегічного управління, яке продемонструвало 

свою ефективність підприємствах, що процвітають різного типу в усьому 

світі. Визначення концепції стратегічного управління передбачає 

формування системи управління певного (стратегічного) типу щодо 

визначення мети як відправної точки стратегічних дій. 

Стратегія – узагальнююча модель дій, необхідних для досягнення 

поставлених цілей управління на основі обраних критеріїв або показників і 

ефективного розподілу ресурсів. Розробка стратегії діяльності дозволяє 

вищим навчальним закладам встановити довгострокові напрямки розвитку 

та визначити свої позиції на ринку освітніх послуг. 

Вищі навчальні заклади формують свої стратегії згідно з основними 

актами в галузі вищої освіти, затвердженими Президентом України, 

Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Донецькою 

обласною радою, Донецькою обласною державною адміністрацією, 

Конституцією України, Державною національною програмою «Освіта» 

(«Україна ХХІ століття»), Законом «Про вищу освіту», Указами 

Президента України «Про національну доктрину в галузі освіти», «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», «Про Державний бюджет 

України». 

Стратегічне управління є процесом, за допомогою якого менеджери 

здійснюють довгострокове управління організацією (вищими навчальними 
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закладами), визначають специфічні цілі діяльності, розробляють стратегії 

для їх досягнення, ураховуючи всі релевантні (найістотніші) зовнішні та 

внутрішні умови, а також забезпечують виконання розроблених 

відповідних планів, які постійно розвиваються і змінюються. Відповідно 

до вищезазначених законодавчих актів і положень стратегічним завданням 

ЗВО України на найближчі два десятиліття є підготовка фахівця, що 

вирізняється високим професіоналізмом і компетентністю, активною 

громадською позицією, сучасним рівнем гуманітарної і іноземномовної 

підготовки, ініціативністю, самостійністю, працездатністю, універсалізмом 

і гнучкістю, що дозволяє йому змінити за необхідності спеціальність, 

відповідно до вимог ринкової економіки 

Орієнтація стратегічного управління на визначення, обґрунтування і 

реалізацію довгострокових цілей закладів вищої освіти, розробку 

відповідних стратегій дозволяє стверджувати, що стратегічне управління є 

однією з форм реалізації цільового підходу до його 

конкурентоспроможності. Це відображається в принципах стратегічного 

управління. 

Принципи стратегічного управління має теоретичний фундамент, на 

базі якого формуються основні його характеристики, які втілені в загальні 

правила й положення, що регулюють процеси застосування варіантів 

стратегічного, а також норми поведінки ЗВО у цілому й окремих її членів, 

якими керуються власники й менеджери в процесі розробки й реалізації 

стратегічних рішень у конкретних умовах, сформованих у середовищі. 

До основних принципів стратегічного управління належать такі: 

 цілеспрямованість; 

 безперервність; 

 теоретико-методологічна обґрунтованість форм і методів СУ; 

 системний, комплексний підхід до розробки стратегій і системи 

СУ в цілому; 
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 наявність необхідної послідовності етапів; 

 циклічність; 

 унікальність систем стратегічного управління конкретними 

закладами вищої освіти; 

 використання невизначеності майбутнього як стратегічних 

можливостей; 

 гнучка адекватність систем стратегічного управління змін і умов 

функціонування організацій; 

 результативність і ефективність. 

Розглянемо суть окремих принципів. 

Цілеспрямованість орієнтує будь-яку створену систему стратегічного 

управління на визначення та обґрунтування мети як початкового етапу 

будь-якого управлінського впливу. Мета в стратегічному управлінні 

зорієнтована на довгострокову перспективу, яка визначає методичні 

прийоми, відносно її формування і реалізації за допомогою стратегій 

різних типів як альтернативних способів досягнення цілей. 

Цілеспрямованість СУ на досягнення цілей організації (підприємства) – 

необхідна передумова балансування (досягнення непротирічності) цілей 

організації і цілей системи СУ. 

Безперервність розвитку закладу характеризує динаміку взаємодії 

між суб' єктом і об'єктом управління: об'єкт управління безперервно 

здійснює свою діяльність, тобто функціонує, розвивається (чи занепадає), 

вимагаючи від суб'єкта управління безперервності у власних діях. Це 

означає, що система стратегічного управління теж повинна розвиватися 

безперервно, адаптуватися до вимог середовища сама та здійснювати 

такий управлінський вплив на об'єкт, щоб він змінювався, забезпечуючи 

існування закладу вищої освіти в довгостроковій перспективі. 

Теоретико-методологічна обґрунтованість форм і методів 

застосування СУ визначає необхідність використання широкого спектру 
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наукових методичних прийомів формування систем стратегічного 

управління, які за своєю природою вимагають поєднання різноманітних 

елементів, причому таке поєднання повинне створювати умови для 

досягнення не лише короткострокових, а в першу чергу довгострокових 

цілей. Теоретико-методологічна обґрунтованість дозволяє здійснити вибір 

таких форм і методів управлінського впливу, які застосовуються в 

стратегічному управлінні, які були б адекватними внутрішньому й 

зовнішньому середовищу закладу вищої освіти зі спеціфічними умовами 

навчання в усій його складності й перспективах розвитку. 

Системний, комплексний підхід у розробці стратегій і СУ в цілому 

відображає місце системного підходу в стратегічному управлінні. У будь-

якому закладі вищої освіти зі спеціфічними умовами навчання є 

необхідним досягнення цілей різного змісту й рівня, а це означає, що для 

кожної з них можуть розроблятися різні заходи щодо досягненню. Щоб 

об'єкт (ЗВО) мав взаємозв'язок цілей, з'являється потреба формувати 

несуперечливу систему не лише цілей, але й стратегій, способів їх 

досягнення. Щоб об'єкт (ЗВО) мав можливість розвиватися стратегічно, усі 

стратегії, які охоплюватимуть комплекс певної мети й альтернативних 

варіантів їх досягнення, повинні мати системні характеристики з моменту 

розробки до їх виконання [58]. 

Наявність необхідної послідовності етапів полягає в такому: кожен з 

етапів стратегічного управління має для здійснення широкий спектр 

перевірених практикою методичних прийомів (інструментів), варіантів 

компановки послідовності операцій. Вибір їх (варіантів) залежить від 

специфіки ситуації, у якій знаходиться заклад вищої освіти зі 

спеціфічними умовами навчання. Це знаходить вираження в певних 

витратах часу, грошей, вимагає залучення фахівців різної кваліфікації. 

Вони ж грають роль обмежень, які впливають на перелік, об'єми та 

глибину доступних конкретному ЗВО обґрунтувань. Проте для отримання 
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результату від стратегічної діяльності потрібно дотримуватися загального 

порядку проходження необхідних етапів (аналіз, діагноз, прогноз, 

цілевстановлення, розробка й вибір стратегій, формування планів 

(планування), забезпечення їх виконання, контроль). Оскільки стратегічне 

управління є системою з певними організаційними характеристиками, 

можна стверджувати, що проходження окремих етапів здійснюватиметься 

паралельно, проте загальна спрямованість, а також наявність складної 

системи зворотних зв'язків –загальний принцип, порушення якого 

призводить до негативних наслідків. 

Циклічність характеризує постійно відтворювану послідовність 

етапів процесу стратегічного управління. Стратегічне управління 

передбачає трансформацію організації (ЗВО) з наявного стану до 

бажаного, що означає необхідність постійних змін (коригування) усіх 

елементів системи як реакцію на зміни в середовищі. Зміна параметрів 

середовища вимагає повторення проходження етапів стратегічного 

управління, тобто циклу, результатом якого буде або підтвердження 

раніше встановлених установок, або зміна (уточнення) цілей, стратегій, 

планів, механізмів управління тощо. 

Унікальність систем стратегічного управління конкретними 

закладами вищої освіти базується на твердженні про неможливість 

застосування однакових систем стратегічного управління для різних 

організацій; може йтися тільки про загальні характеристики (певний набір 

принципів, методів, форм, механізмів, тобто такого інструментарію 

стратегічного управління, який не суперечить суті такого типу 

управління). Під час побудови СУ певного підприємства здійснюється 

вибір з цього арсеналу (у чому полягає мистецтво управління). Специфічні 

особливості середовища, цілей, розвитку відповідних стратегій вимагають 

будувати системи СУ з урахуванням цих особливостей. Відомо, що суб'єкт 

і об'єкт управління – дві частини одного цілого, тому характеристики 



 
 

129 

об'єкта та суб'єкта управління взаємопов'язані й, зрештою, створюють 

свою неповторну, не схожу на інших систему СУ. 

Використання невизначеності майбутнього як стратегічних 

можливостей орієнтує керівників організацій до переходу від управління 

власним виробництвом (операційною системою) до управління взаємодією 

організації із зовнішнім середовищем. Такий підхід вимагає, з одного боку, 

дослідницького підходу до ухвалення стратегічних рішень, які не лише 

реагуватимуть на зміни в середовищі, але й в режимі запобігання 

дозволятимуть «готуватися до того, про що інші організації почнуть 

думати потім» (створюючи стратегічні конкурентні переваги). Це 

виначатиме можливість впливати (формувати) на середовище відповідно 

до власних потреб і цілей. З другого боку – невизначеність як можливість 

потрібно розглядати в контексті інноваційного підходу до впровадження 

нововведень, їх елементів і науково-технічного прогресу в цілому. 

Гнучка адекватність систем стратегічного управління зміні умов 

функціонування закладів вищої освіти зі спеціфічними умовами навчання 

вимагає від систем стратегічного управління постійного вдосконалення, 

оскільки ця система, створюючи умови для розвитку організації, не може 

не розвиватися сама, набуваючи потрібних характеристик за вимогами 

середовища. Відсутність реакції на зміни гальмує розвиток організації як 

об'єкта управління, висвітлюючи застарілість системи управління. У 

іншому випадку, коли система стратегічного управління своєчасно й 

адекватно удосконалюється, вона виступає «потягом» для свого закладу, 

дозволяє посісти належне місце в середовищі. 

Результативність і ефективність спрямовує систему стратегічного 

управління на досягнення високих результатів не будь-яким, а найбільш 

ефективним способом. Відповідність цьому принципу передбачає також 

оцінку ступеня досягнення критеріїв, які встановлені для окремих цілей і 

стратегій. Вони можуть визначатися економічними, соціальними, 
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організаційно-технічними, екологічними показниками (наприклад, 

продуктивностю, якостю та конкурентоспроможностю фахівців). 

Наведені принципи є теоретичною базою стратегічного управління і 

знаходять вираження в окремих його складових, а саме: у принципах 

стратегічного планування, концептуальних основах побудови й 

забезпечення раціонального взаємозв'язку організаційного, фінансово-

економічного, соціального й іншого забезпечення стратегічного 

управління. 

Як вже відзначалося в попередніх розділах, навчальна організація – 

це унікальна, соціально-економічна система матеріальної речовини, яка 

має специфічне оточення, з яким вона більш-менш ефективно взаємодіє. 

Поєднання специфічних особливостей організації з різноманітністю форм і 

організаційно-економічних механізмів стратегічного управління 

опиняється в специфічних умовах систем забезпечення функціонування 

організацій в стратегічному режимі (стратегічного планування, варіантів 

організаційного, фінансово-економічного, соціально-психологічногого й 

інформаційно-аналітичного забезпечення, у вигляді відповідних 

взаємозалежних підсистем). Об'єктами впливу стратегічного управління у 

закладах вищої освіти при цьому є елементи внутрішнього, проміжного і 

зовнішнього середовища. Саме на цьому базуються переваги стратегічного 

управління, оскільки воно дає можливість забезпечити довгострокове 

функціонування ЗВО у динамічному невизначеному середовищі за 

рахунок механізмів впливу на нього з метою зменшення невизначеності та 

своєчасної реакції. 

Загальні складові стратегічного управління будь-якого типу такі: 

цілі, взаємозв'язок з середовищем, стратегії, способи їх виконання і 

коригування. Спрощена схема стратегічного управління зображена на 

наведеному рис. 3.3. 
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Різниця в окремих елементах пояснюється своєрідністю рішень, які 

приймаються відповідно до їх змісту. 

Наприклад, цілі розвитку закладу вищої освіти  можуть бути різними 

за змістом, методами розробки й реалізації, проте етап цілевстановлення 

спостерігається в кожній із відомих моделей стратегічного управління. 

Відмінності існують і у виборі елементів, з яких потім створюється 

система стратегічного управління. Чинники, які формують особливості 

систем стратегічного управління, розглядатимуться далі. 
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Рис.3.3. Схема процесу стратегічного управління 

 

В умовах великого числа чинників, що впливають на систему, і 

недостатньої інформації про характер і силу цих дій будь-які оцінки 

майбутнього стану системи й її зовнішнього середовища мають 

імовірнісний, прогнозний характер. Система вищої освіти є яскравим 

прикладом такої великої слабоструктурованої системи. Будучи через 

свій основний бізнес-процес (процес підготовки фахівця з вищою 

освітою) достатньою мірою інерційною системою, вона в той же час 

перебуває під впливом великої кількості чинників, що швидко 

змінюються. Високі темпи науково-технічного прогресу, зміни в 

соціальному й економічному житті суспільства впливають на всі 

сторони діяльності закладів вищої освіти й на всю систему вищої 

освіти країни в цілому. 

Дослідження складних соціально-економічних систем, що 

протікають у їх внутрішньому або зовнішньому середовищі процесів, 

пов'язане зі значними труднощами. Це зумовлено, насамперед, 

структурною складністю аналізованих об'єктів. Основним методом 

дослідження цих систем є метод моделювання, тобто спосіб 

теоретичного аналізу та практичної дії, спрямований на розробку й 

використання моделей [159]. При цьому під моделлю варто розуміти 

образ реального об'єкта, що відбиває істотні властивості модельного 

об'єкта й замінює його в ході дослідження. Досвід показує, що 

створення однієї глобальної моделі для складної соціально-економічної 

системи, якою є ЗВО, не забезпечує вирішення конкретних завдань на 

всіх рівнях управління, через що доцільно створювати комплекс 

моделей для розробки стратегії закладів вищої освіти, аналіз, що 

забезпечує підтримку прийняття рішеннь на різних рівнях і напрямах 
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управління. Відзначено, що виділення умовних підмоделей дозволяє 

досягти спрощення при реалізації моделі за допомогою комп'ютерних 

технологій. Існує «правило спеціалізації моделі для конкретних умов» 

[178], яке визначає доцільність використання приватних умовних 

підмоделей, що призначаються для аналізу характеристик процесу 

функціонування системи в конкретних умовах і можливість судити про 

систему в цілому за сокупністю приватних показників, отриманих на 

умовних підмоделях, побудованих з урахуванням особливостей 

планування машинних експериментів. 

Таким чином, розроблені моделі дозволяють: 

 аналізувати та прогнозувати деякі чинники зовнішнього 

середовища (модель для етапу стратегічного аналізу); 

 визначати якість підготовки випускників ЗВО, а також 

реалізовувати одну зі складових системи контролю якості освіти у ЗВО; 

 оптимізувати дохід, що отримується від навчання студентів 

контрактної форми (модель для реалізації стратегічного пріоритету 

збільшення доходу); 

 розробляти окремі підстратегії стратегічного плану ВНЗ 

(моделі етапу стратегічного планування). 

Сигнали (дані) про поточний стан і майбутні тенденції та 

можливості надходять в організацію в ході вивчення зовнішнього 

середовища, прогнозування і аналізу її стану. Дані, які надходять в 

організацію, проходять через фільтр, у ролі якого виступає процес 

вивчення зовнішнього середовища; храктеристики цього фільтру 

визначаються тим, які методи прогнозування і аналізу 

використовуються. 

Аналіз зовнішнього середовища є одним із етапів реалізації 

стратегічного управління методом, за допомогою якого розробники 
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стратегії контролюють зовнішні чинники з метою передбачення 

потенційної загрози й можливостей, що відкриваються. Аналіз 

зовнішнього середовища дозволить ЗВО своєчасно спрогнозувати 

появу загроз і можливостей, розробити ситуаційні плани на випадок 

виникнення непередбачених обставин, стратегію, яка дозволить ЗВО 

досягти поставленої мети. При цьому погрози й можливості можуть 

проявлятися в усіх чинниках зовнішнього середовища, які піддаються 

аналізу. Дослідження цих чинників дозволяє отримати повне уявлення 

про тенденції розвитку зовнішнього середовища ЗВО. 

Аналіз зовнішнього середовища в стратегічному менеджменті 

Л. Федулов рекомендує проводити в семи галузях [30], а саме: 

економіка, політика, ринок, технологія, конкуренція, міжнародне 

становище, соціальна поведінка.  

Усі перелічені тенденції напряму впливають на фінансовий стан 

закладу вищої освіти. Головним напрямом у фінансуванні бюджетних 

закладів вищої освіти є власне заробляння коштів. Такі прибутки мають 

назву позабюджетні. Відповідно до вказаної нормативно-правової бази 

позабюджетні прибутки державного закладу вищої освіти можна 

структурувати так: 

1. Прибутки від основної діяльності. 

1.1. Освітні послуги. 

1.1.1. Навчання українських і іноземних студентів. 

1.1.2. Підготовка аспірантів і докторантів. 

1.1.3. Навчання за другою й подальшими спеціальностями. 

1.1.4. Навчання на підготовчих курсах. 

1.1.5. Тестування школярів і абітурієнтів. 

1.1.6. Консультування з навчальних дисциплін. 

1.1.7. Навчання на курсах з окремих дисциплін. 
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1.1.8. Перепідготовка й підвищення кваліфікації. 

1.1.9. Навчання за індивідуальними планами, у тому числі в 

спеціально створених умовах. 

1.1.10. Інші освітні послуги. 

1.2. Наукова діяльність. 

1.2.1. Створення і передача наукової (науково-технічної) 

продукції, об'єктів інтелектуальної власності, у тому числі на експорт. 

1.2.2. Надання послуг наукового характеру (консультування, 

експертиза, патентні роботи, рецензування тощо). 

1.2.3. Виконання науково-дослідних робіт на конкурсній основі, 

включаючи гранти. 

1.3. Діяльність щодо забезпечення освітнього і науково-

дослідного процесу. 

1.3.1. Навчально-виробнича діяльність, що реалізовується 

навчальними й навчально-виробничими майстернями, підприємствами, 

агростанціями, друкарнями, підрозділами громадського харчування 

тощо. 

1.3.2. Роботи з обслуговування і ремонту, у тому числі 

приладів, обладнання, обчислювальної техніки, приміщень, меблів, 

комунікацій тощо в частині забезпечення основної діяльності освітньої 

установи. 

1.3.3. Діяльність щодо забезпечення студентів і учнів житлом, 

медичним і культурним обслуговуванням. 

1.3.4. Надання послуг бібліотек, транспорту, спортивних 

споруд, обчислювальної техніки, оргтехніки. 

1.3.5. Надання інформаційно-комунікаційних послуг у межах 

основної діяльності. 

1.3.6. Інші послуги. 
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2. Прибутки від іншої діяльності, що приносить дохід. 

2.1. Роботи (послуги), що виконуються з використанням 

ресурсів освітньої установи (територій, приміщень, обладнання тощо). 

2.1.1. Створення автомобільних стоянок і гаражів. 

2.1.2. Проведення культурних, спортивно-оздоровчих заходів і 

організація виставок. 

2.1.3. Надання побутових послуг. 

2.1.4. Надання посередницьких послуг. 

2.1.5. Інші роботи й послуги. 

2.2. Позареалізаційні прибутки. 

2.2.1. Надання ресурсів освітньої установи (приміщень, 

устаткування, земельних ділянок, юридичної адреси) в оренду 

(суборенду). 

2.2.2. Пайова участь у діяльності інших установ і організацій. 

2.2.3. Вкладення грошових коштів на депозитні рахунки. 

2.2.4. Отримання фінансових санкцій (штрафів, пені, неустойок, 

повернення збитку тощо) 

2.3. Інші надходження. 

2.3.1. Внески юридичних і фізичних осіб, у тому числі пожерт-

вування, внески, включаючи добродійні й опікунські, цільові, 

спонсорські тощо. 

2.3.2. Реалізація основних засобів, матеріалів, малоцінних 

предметів, включаючи утилізацію [257]. 

У більшості державних ЗВО України зараз основну роль джерела 

позабюджетного фінансування відіграють платні послуги, пов'язані із 

здобуттям першої вищої освіти. Частка інших видів послуг незначна. 

Активність ЗВО саме в цьому сегменті можна пояснити такими 

обставинами: 
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1. Вказаний сегмент є найбільшим за місткістю. У більшості 

державних ЗВО склався свій контингент абітурієнтів, достатньо 

стійкий і стабільний, чисельність якого, як правило, у 2-3 рази 

перевищує кількість місць «бюджетного набору». 

2. Робота в цьому сегменті мінімізує витрати ВНЗ, пов'язані зі 

змістом і організацією навчального процесу, оскільки студенти, що 

навчаються на платній (контрактній) основі навчаються в єдиному 

потоці та часто в тих же групах, за тими ж навчальними планами і 

програмами, що і студенти бюджетної форми навчання. 

При цьому необхідно відзначити, що в результаті опитування 

групи експертів, підвищення якості підготовки випускників виявилося 

важливішим критерієм ефективності функціонування ЗВО, підвищення 

ж доходу ЗВО – на другому місці. Засобом підтримки ухвалення рішень 

при виконанні такого багатокритеріального завдання можуть стати 

методи оптимального (математичного) програмування, що дозволяють  

врахувати критерії оптимальності, а також внутрішні можливості й 

зовнішні умови. 

Формулювання «якнайкраще» має на увазі вибір якогось критерію 

оптимальності стратегічного управління, тобто економічного або 

соціального показника, що дозволяє порівнювати планово-управлінські 

рішення. Традиційно в економіці використані критерії «максимум 

прибутку», «мінімум витрат» тощо. При цьому на вибір планово-

управлінського рішення накладається низка умов, що враховують 

внутрішні можливості й зовнішні умови, тобто вибір X здійснюється з 

деякої множини можливих (допустимих) рішень в ту, яку називають 

також множиною визначення задавдання. 

Отже, стратегічне управління вищим навчальним закладом – це 

реалізація концепції, у якій поєднуються цільовий та інтегральний 
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підходи до діяльності закладу, що дає можливість відстежувати 

результати, які одержані, порівнювати їх з наявними можливостями 

(потенціалом) ЗВО і приводити їх у відповідність шляхом розробки та 

реалізації системи стратегій. Концепція стратегічного управління  

лежить в основі стратегічного мислення і знаходить вираження у 

характерних рисах її застосування [159]. 

До переваг стратегічно орієнтованих закладів варто віднести таке: 

1. Зменшення до мінімуму негативних наслідків змін, що 

відбуваються, а також факторів «невизначеності майбутнього». 

2. Можливість враховувати об'єктивні (зовнішні та внутрішні) 

фактори, що формують зміни, зосередитись на вивченні цих факторів; 

сформувати відповідні інформаційні банки. 

3. Можливість отримати необхідну базу для прийняття 

стратегічних і тактичних рішень. 

4. Полегшити роботу щодо забезпечення довго- та 

короткострокової ефективності. 

5. Можливість зробити заклад більш керованим, оскільки за 

наявності системи стратегічних планів є змога порівнювати досягнуті 

результати з поставленими цілями, конкретизованими у вигляді 

планових завдань. 

6. Можливість встановлення системи стимулювання для 

розвитку гнучкості та пристосованості закладу й окремих його 

підсистем до змін. 

7. Забезпечення динамічності змін через прискорення 

практичних дій щодо реалізації стратегічних планів на основі 

відповідної системи регулювання, контролю й аналізу. 
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8. Створення виробничого потенціалу та системи зовнішніх 

зв'язків, що є сприйнятливими до змін і дають можливість досягти 

майбутніх цілей. 

9. Реалізація зазначених принципів дає змогу побудувати 

обґрунтовану послідовність дій щодо реалізації концепції та 

формування системи стратегічного управління [259]. 

У розробці та впровадженні стратегічного управління у вищих 

навчальних закладах особливого значення набуває наявність 

стратегічного мислення й усвідомленого стратегічного управління, які 

дозволяють забезпечити таке: 

 спрямованість діяльності ЗВО на ключовий аспект стратегії 

(яким повинен бути навчальний заклад і до яких конкретних позицій 

прагнути); 

 необхідність керівникам вищих навчальних закладів більш 

чітко реагувати на зміни, що з'являються, нові можливості й загрозливі 

тенденції; 

 можливість для керівників ЗВО розумно перенести ресурси в 

стратегічно обґрунтовані й високоефективні проекти; 

 можливість об'єднати рішення керівників усіх рівнів 

управління, пов'язаних зі стратегією; 

 середовище, що сприяє активному керівництву та протидіє 

тенденціям, які можуть призвести лише до пасивного реагування на 

зміну ситуації [там само]. 

Стратегії розробляються з метою реалізації місії і цілей 

організації. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та наведено 

заходи модернізації механізмів державного управління закладами вищої 

освіти зі специфічними умовами навчання. Отримані в процесі 

дослідження результати дали змогу сформулювати такі висновки і 

внести пропозиції, що мають теоретичне й практичне значення. 

1. Систематизовано теоретичні засади та зміст наукової 

проблеми розвитку механізмів державного управління системою вищої 

освіти. Проведено аналіз методологічних підходів до формування 

механізмів державного управління освітою. Такі підходи засновані на 

концепції зовнішніх ефектів. Перший підхід розглядає освіту як умову 

формування «людського капіталу» переважно з отриманням 

економічного ефекту у вигляді знань, умінь і навичок, що формується 

внаслідок інвестування. Прихильники підходу «освіта як капітал», 

розвиваючи його, намагалися визначити ступінь продуктивності освіти, 

її вплив на соціально-економічний розвиток країни. Проте аналіз таких 

напрацювань показав незавершеність досліджень і актуальність їх 

продовження в специфічній сфері Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій. У зв’язку з цим запропоновано новий підхід до 

формування механізмів державного управління освітою як специфічним 

сигналом, чинником розвитку кожної окремої галузі.  

2. На основі системного й концептуально-порівняльного підходів 

проаналізовано досвід управління якістю освіти у вищих навчальних 

закладах у окремих країнах Європи та США. Виділено певні 

характеристики, які заслуговують особливої уваги, щодо можливого 

використання позитивних аспектів у процесі реформування системи 

державного управління закладами вищої освіти зі спеціфічними 
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умовами навчання в Україні, а саме: зовнішній контроль за якістю 

освіти; фінансова допомога студентам через державні гранти; 

постійний характер наукової роботи студентів як частини освітнього 

процесу; підвищення ролі роботодавців у підготовці спеціалістів; 

можливість студентами самостійно обирати перелік дисциплін і 

спеціалізацію за обраною програмою. 

3. Окреслено структурно-функціональні аспекти розвитку 

державної стратегії в системі управління закладами вищої освіти зі 

специфічними умовами навчання Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій згідно з вимогами євроінтеграційного процесу. 

Визначено напрями реформування української системи вищої освіти 

ДСНС з урахуванням вимог Болонської декларації та сучасних 

тенденцій розвитку, серед яких: перехід до динамічної ступеневої 

системи підготовки фахівців для забезпечення можливості особистості 

здобуття певного освітнього та кваліфікаційного рівня за бажаним 

напрямом відповідно до її здібностей, та забезпечення її мобільності на 

ринку праці; підвищення освітнього й культурного рівня суспільства, 

створення умов для навчання протягом усього життя; формування 

мережі вищих навчальних закладів, яка за формами, програмами, 

термінами навчання і джерелами фінансування задовольняла б вимоги 

особи та потреби кожної людини й держави в цілому; піднесення вищої 

освіти України до рівня розвинених країн світу та її інтеграція в 

міжнародне співтовариство. 

4. Проведено діагностику модернізації механізмів державного 

управління якістю надання освітніх послуг у закладах вищої освіти 

системи ДСНС України на ринку освітніх послуг. Запропоновано 

напрями розвитку системи відомчої освіти, що передбачають 

підвищення ефективності управління освітянською діяльністю на 
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основі раціонального розмежування функцій центрального апарату та 

керівництва ВНЗ; створення повноцінної нормативно-правової бази 

функціонування системи відомчої освіти; урегулювання на принципово 

нових засадах взаємної відповідальності керівників органів влади та 

відомчих навчальних закладів за якість підготовки фахівців. 

5. Обґрунтувано напрями модернізації механізмів державного 

управління закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання. 

Перший з них передбачає вдосконалення організаційного механізму 

управління закладом вищої освіти зі специфічними умовами навчання 

та ґрунтується на системі показників, які характеризують ступінь 

взаємодії структурних підрозділів закладів вищої освіти при реалізації 

освітніх програм, моделі проектної організації освітньої діяльності у 

вищому навчальному закладі, системі контролінгу в процесі реалізації 

інституціональних змін внутрішнього середовища вищого навчального 

закладу. 

Другий напрям спрямований на вдосконалення механізму 

формування маркетингових інструментів управління 

конкурентоспроможністю закладів вищої освіти зі спеціфічними 

умовами навчання. У рамках цього напряму сформульовані принципи 

формування стратегічної політики ВНЗ, запропонована модель 

ціноутворення на освітні послуги, обґрунтована необхідність 

підвищення іміджу закладу вищої освіти зі спеціфічними умовами 

навчання.  
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