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Метою статті є узагальнення наукових поглядів на економічну сутність управління освітніми процесами та дослідження теоретичних засад їх 
реалізації. Проаналізовано наукові підходи до визначення поняття «управління» з позиції розгляду його як зміни, процесу та результату. Визна-
чено сутність та значення управління в цілому та стратегічного управління якістю освіти, зокрема. Підкреслюється важливість дотримання 
основних принципів при здійсненні управління, забезпеченні його ефективності. Значну увагу зосереджено на пошуку шляхів, що забезпечують 
якість стратегічного управління. Висвітлено досвід інших країн щодо досягнення високої якості освіти та можливості його використання в 
Україні. Обґрунтовано пропозицію щодо систематизації управління якістю освіти та запропоновано формування єдиних освітніх стандартів 
для забезпечення найвищої якості освітнього процесу.
Ключові слова: управління, стратегія, освіта, якість освіти, принципи стратегічного управління.
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Теоретико-методологические аспекты стратегического  
управления качеством образования (проблемы, поиски, решения)

Целью статьи является обобщение научных взглядов касательно 
экономической сущности управления образовательными процессами 
и исследование теоретических основ их реализации. Проанализирова-
ны научные подходы к определению понятия «управление» с позиции 
рассмотрения его как изменения, процесса и результата. Определена 
сущность и значение управления в целом и стратегического управле-
ния качеством образования, в частности. Подчеркивается важность 
соблюдения основных принципов при осуществлении управления, обе-
спечении его эффективности. Значительное внимание сосредоточено 
на поиске путей, обеспечивающих качество стратегического управле-
ния. Освещен опыт других стран по достижению высокого качества 
образования и возможности его использования в Украине. Обосновано 
предложение по систематизации управления качеством образования 
и предложено формирование единых образовательных стандартов 
для обеспечения высокого качества образовательного процесса.
Ключевые слова: управление, стратегия, образование, качество об-
разования, принципы стратегического управления.
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of Education (Problems, Searching and Finding Solutions)

The article is aimed at a synthesis of scientific views about economic essence 
of managing educational processes and studying of the theoretical founda-
tions for their implementation. Scientific approaches to defining the notion of 
«management» were analyzed from the position, which considers the latter 
a change, process, and outcome. Essence and meaning of management in 
general and strategic management of quality of education in particular have 
been defined. The article emphasizes importance of respecting fundamental 
principles of management, ensuring its effectiveness. Considerable attention 
has been focused on finding ways to ensure the quality of strategic manage-
ment. Experience of other countries in achieving high-quality education as 
well as possibilities of its use for Ukraine have been highlighted. A proposal 
for systematization of management of education quality has been substanti-
ated, formation of common educational standards to ensure the quality of 
educational process has been suggested.
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ХХІ століття характеризується вступом суспіль-
ства в інформаційну епоху, основними ознаками 
якої є: постійне збільшення обсягів інформації; 

активне впровадження інформаційних технологій в усі 
ланки освіти; формування глобального інформаційного 

простору, який забезпечує оперативну взаємодію людей; 
прискорення процесів глобалізації та її вплив на розви-
ток освіти; поява нових бізнес-моделей у сфері освіти, 
заснованих на активному впровадженні інформаційних 
технологій у діяльність навчальних закладів; розвиток 
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соціальних мереж, електронного документообігу, елек-
тронних платіжних систем, застосовуваних в освітній 
сфері тощо.

Перехід суспільства на інформаційні засади спо-
нукає шукати адекватну систему управління всіма цими 
процесами в контексті забезпечення високої якості 
освітніх послуг. 

Успішному розв’язанню цієї проблеми присвятили 
свої дослідження Ансофф І., Боумен К., Бочков Д., Бро-
тута Є., Віссем Х., Гершунський Б., Даниленко Л., Єльни-
кова Г., Кіт Є., Кремень В., Кузьмінов Я., Куриленко О., 
Мазаракі А., Мусипано М., Оброверхова Н., Ольшанський 
А., Пометун О., Портер М., Поташник М., Стадник А., 
Усальцев С., Чандлер А. та багато інших науковців.

Проте технологія управління, зокрема якістю 
освіти, має суттєві недоліки. Тому метою нашої статті 
є пошук перш за все методологічних підходів, реалізація 
яких сприяла б підвищенню якості управління освіт-
ньою сферою та її якісними параметрами.

У сучасній науково-методичній літературі катего-
рія «управління» тлумачиться як зміна стану до-
сягнутого об’єкта, системи чи процесу, що веде до 

досягнення поставленої мети. Основу науки управління 
складає узагальнення практичного досвіду, виявлення 
загальних принципів і закономірностей, використання 
яких сприяє досягненню позитивних результатів [7].

У сфері освіти під управлінням розглядається про-
цес спрямованої, контрольованої та регульованої зміни 
фізичних і духовних можливостей людини відповідно 
до поставленої мети [1, 8]. Наразі основною метою в 
освітній сфері є забезпечення підвищення якості освіт-
ніх послуг. Як вітчизняний, так і зарубіжний досвід свід-
чить, що це досягається за умов оптимізації управління, 
впровадження стратегічного управління. 

Останньому, зокрема у сфері якості освіти, велика 
увага приділяється в багатьох країнах світу. Скажімо, ще 
у 2004 р. Конфедерація Міністрів освіти й культури Ні-
меччини створила інститут розвитку якості освіти як не-
залежну наукову інституцію федерального значення при 
Університеті ім. Гумбольта в м. Берлін [4]. Найголовніші 
критерії й показники якості німецької освіти оприлюд-
нюють щороку під час скликання постійно діючої кон-
ференції. Стратегічне управління нами розглядається як 
діяльність, що полягає у виборі напряму дій для досяг-
нення цілей навчальним закладом в умовах нестабіль-
ного зовнішнього середовища. Стратегічне управління 
передбачає визначення місії та цілей освітньої організа-
ції, якою можна назвати будь-який навчальний заклад, 
який функціонує згідно з формалізованими правилами, 
має відповідну структуру та зв’язки, а її діяльність спря-
мована на досягнення конкретної мети. Основним при-
значенням такої організації є трансформація ресурсів 
у конкретні освітні послуги, придатні для споживання 
суспільством. Стратегія освіти – це довгостроковий на-
прям розвитку освіти, який інтегрує місію, цілі, норми 
та дії в єдине ціле. Стратегічне управління освітою – це 
свого роду модель досягнення цієї поставленої цілі.

Вміння управляти будь-яким освітнім процесом 
передбачає не лише наявність навиків щодо перерозпо-

ділу ресурсів (фінансових, матеріальних, людських), але 
й уміння прогнозувати результати цього перерозподілу. 
Особливо гострою ця проблема в освіті є нині в умовах 
дефіциту ресурсів, де результат управління проявляєть-
ся, по-перше, не відразу, а, по-друге, частіше всього –  
у вигляді процесів (навчального, наукового, виховного).

Наразі суспільству, економці, іншим сферам ді-
яльності необхідний випускник вищого навчального 
закладу, який, з одного боку, отримав відповідну фа-
хову підготовку, скажімо, в галузі економіки, фінансів, 
управління людськими ресурсами, а з іншого, – володіє 
інформаційними технологіями. На ринку праці потрібні 
випускники вишів, які можуть на основі аналізу бізнес-
процесу в тій чи іншій сфері, у тому числі й у сфері осві-
ти, не лише дати оцінку сучасного стану, а й виявити 
чинники, що його зумовили, передбачити перспективи 
розвитку, можливі зміни.

Тому функціонування освіти в цих умовах, зокрема 
в умовах глобалізації та євроінтеграції, потребує нового 
покоління управлінців, здатних вести за собою не лише 
освітню сферу, а й країну. На думку Президента Цен-
трально- та Східноєвропейської асоціації менеджменту 
Даніца Пург, новим управлінцям необхідно знайти ефек-
тивний баланс, що базується на принципі потрійного 
кінцевого результату: економічної конкурентоспромож-
ності, результативності та ефективності; соціальної від-
повідальності та економічно збалансованого розвитку.

Рівень розвитку управління визначає й нинішній 
стан освітньої сфери. А тому система управління 
якістю освіти має базуватися на інноваційній осно-

ві. Сьогодні всі види освітньої діяльності проходять від-
повідні цикли інновацій. У цих умовах усі керівники на-
вчальних закладів мають володіти управлінськими вмін-
нями та компетенціями, що лежать в основі наукового 
менеджменту. Скажімо, у знаменитій німецькій школі 
архітекторів і дизайнерів Баухауз, яка функціонувала в 
20-х роках минулого століття, кожен студент перш, ніж 
приступити до творчої діяльності, має проходити по-
передній курс, що охоплює всі основні види робіт. Тут 
вважали, що хороший управлінець має бути відмінним 
менеджером, глибоко розуміти базові принципи управ-
ління та методи їх успішного застосування. 

У цьому контексті підготовка управлінців має здій-
снюватись в умовах інтеграції навчального процесу, на-
укової діяльності та бізнесу. Цьому має сприяти відпо-
відне освітнє середовище та стратегічне управління ним. 
Останнє полягає в тому, що розвиток освіти слід роз-
глядати з точки зору процесного підходу. У стратегії має 
бути передбачено швидке реагування як на внутрішнє, 
так і на зовнішнє середовище; трансформаційні проце-
си, що відбуваються в освітній сфері та її управлінні. При 
розробці стратегії управління якістю освіти важливо 
враховувати цілі та завдання, що стоять перед освітньою 
сферою України в умовах глобалізації та євроінтеграції. 

Досвід багатьох країн свідчить, що відсутність діє-
вих стратегій управління якістю освіти гальмує успішне 
розв’язання багатьох проблем в освітній сфері.

Натепер на перший план стратегічного управління 
якістю освіти виступають процеси, пов’язані саме з ефек-
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тивним управлінням. Забезпечення останнього передба-
чає необхідність в його основу покласти принципи, які 
мають обиратися за науковим підходом, тобто базуватися 
на новітніх підходах. А це значить, що в процесі управлін-
ня мають бути враховані найголовніші досягнення в цьо-
му контексті – як вітчизняні, так і зарубіжні. Дотримання 
такого підходу має стимулювати сам процес стратегічно-
го управління якістю освіти. Серед найважливіших прин-
ципів останнього варто назвати такі (рис. 1).

Формування стратегії управління якості освіти 
здійснюється на різних рівнях. Практика свід-
чить, що чим нижчим є цей рівень, тим частіше 

визначається ціль та завдання, тим більше враховуються 
як локальні особливості, так і локальні проблеми. При 
цьому важливо дотримуватися послідовності етапів: 
закінчення одного етапу розробки стратегії управління 
якістю освіти свідчить про досягнення проміжної цілі в 
контексті розвитку освіти та перехід до наступного ета-
пу реалізації стратегії [9].

У ході підготовки управління необхідно приділити 
особливу увагу формуванню важливих якостей майбут-
нього фахівця, необхідних для його професійної підго-
товки, успішної діяльності, скорочення періоду адапта-
ції до умов виробництва.

Як у світовій, так і у вітчизняній практиці здійсню-
ється пошук ефективних освітніх технологій, які сприяли 
б підвищенню якості підготовки фахівців в галузі стра-
тегічного управління, основною метою діяльності яких 
є досягнення високої ефективності функціонування на-
вчальних закладів, забезпечення їх конкурентоспромож-
ності та затребуваності на ринках праці їх випускників.

Останньому сприяє використання так званого кон-
центрованого навчання. Як зазначає Ібрагімов Г., кон-
центроване навчання – це особлива технологія органі-
зації навчального процесу, при якому увага викладача й 
студента зосереджується на вивченні одного предмета за 
рахунок скорочення числа дисциплін, що одночасно ви-
вчаються, концентрації навчального матеріалу та певно-

му відрізі часу [5]. Фахівці доводять, що концентрація на-
вчального матеріалу в часі створює умови для активізації 
пізнавальної діяльності, сприяє максимальному прояву 
творчих можливостей студентів, забезпечує високий рі-
вень аналітичної діяльності, сприяє накопиченню знань.

У сьогочасних умовах у процесі навчання вкрай 
важливо забезпечити необхідне поєднання форм пізна-
вальної діяльності під час навчання: фронтальної, гру-
пової, індивідуальної, ігрової, проектної тощо. В умовах 
же одноманітних форм і методів навчання забезпечити 
високу якість підготовки управлінців, менеджерів прак-
тично неможливо. Гнучкість системи форм організації 
навчального процесу створює сприятливі умови для ре-
алізації контекстного підходу, який є стратегічним на-
прямом при підготовці фахівців у сфері стратегічного 
управління освітою.

Система концентрованого навчання створює умови 
для сприйняття студентами логічно завершених, 
цілісних блоків навчального матеріалу, а також 

можливості для індивідуалізації навчального процесу, 
зв’язку матеріалу, що вивчається, з майбутньою управ-
лінською діяльністю; забезпечує концентрацію уваги на 
вивченні однієї дисципліни, посилює установку на гли-
боке освоєння навчального матеріалу протягом визна-
ченого часу. В умовах використання цього методичного 
підходу забезпечуються можливості для формування на-
вчальної ремісії, саморегуляції діяльності та самооцінки, 
формування в ході різноманітної діяльності навиків спів-
робітництва та ділового спілкування. Тобто при такому 
підході до навчання створюються оптимальні умови для 
реалізації принципу особистісно-орієнтованого навчан-
ня, для оволодіння майбутнім управлінцем необхідних 
йому теоретичних знань і практичних навиків, тобто для 
вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахів-
ців у сфері стратегічного управління [3]. 

Навчальний процес щодо підготовки фахівців у 
сфері стратегічного управління – це свого роду двосто-
ронній навчальний процес, у якому викладач виступає 

Принципи стратегії управління якістю освіти 

Принцип стратегічного
менеджменту 

Принцип прагнення
до самофінансування 

Принцип субсидіарності 

Принцип доступу
до необхідної інформації 

Принцип послідовності
етапів

Принцип ієрархічності
чи відповідальності

певному стратегічному
рівню  

Принцип територіальної
індивідуальності 

Процесний принцип 

Рис. 1. Основні принципи розробки стратегії управління якістю освіти
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як управляюча система (носій цілі навчання, джерело 
інформації, організатор навчальних дій, контролюючий 
і оцінюючий процес навчання), а студент – це свого роду 
інформуюча система (суб’єкт навчального процесу, но-
сій інтелектуального потенціалу, активний помічник ви-
кладача). Водночас навчальний процес включає спільну 
навчально-пізнавальну діяльність; матеріально-технічні, 
гігієнічні та інші умови навчання. Висока якість підго-
товки управлінця може бути досягнута лише за умов 
успішної діяльності усіх цих складових. Тобто управлін-
ня якістю підготовки фахівців включає:
 усвідомлення реальних умов існування систе-

ми, включаючи різні обмеження її параметрів і 
оточуючого навчального середовища;

 визначення цілей, тобто відображення об’єктив-
ного оптимуму;

 існування управлінської системи;
 застосування управлінського рішення (підго-

товку розпорядження) чи констатацію неузго-
дженості між бажаним оптимумом і реальним 
значенням життєдіяльності системи;

 контроль виконання (зворотній зв’язок) – піз-
нання нових умов існування системи, що виник- 
ли внаслідок управління ними [2].

Практика свідчить, що для забезпечення високої 
якості підготовки кадрів застосування цілей управління 
доводиться багатократно повторювати цикли управлін-
ня, забезпечуючи при цьому безперервне функціону-
вання реальних освітніх систем.

Особлива увага має бути спрямована на забез-
печення навчального процесу високоякісними 
кадрами. Не дивно, що в Національній стратегії 

розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. удосконален-
ню системи підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації викладацьких, науково-педагогічних і ке-
рівних кадрів системи освіти, підвищенню їх управлін-
ської культури надається особливо важливе значення. 
Адже їм необхідно передбачити майбутнє як навчаль-
них закладів, так і їх випускників. 

Водночас велика увага приділяється заохоченню 
працівників освітньої сфери досягати високих стандар-
тів у викладанні. У США, приміром, для цього вико-
ристовується сертифікат якості освіти. Ті, хто його має, 
одержують додаткові бонуси до зарплати. 

У Нідерландах викладачам, які засвоїли високі 
викладацькі стандарти, виплачується премія, збільшу-
ється заробітна плата, надається право участі в конфе-
ренціях на безоплатній основі, видаються винагороди, 
відзнаки тощо.

Підвищенню якості освіти в контексті стратегічно-
го управління сприяє, як свідчить зарубіжний досвід, на-
дання вишам автономії. Це один із важливих децентралі-
заційних механізмів, здатних підвищувати якість показ-
ників роботи навчального закладу. Адже при цьому:
 створюється можливість приймати самостійні 

рішення щодо підвищення освітніх стандартів. 
А це справляє позитивний вплив на освітній 
процес, його адміністрування й контроль;

 штатні працівники навчального закладу набува-
ють досвіду, який дає їм можливість краще ро-
зуміти освітній процес і здатність модернізації, 
вдосконалювати навчальний заклад, обмінюва-
тися досвідом із колегами у процесі управлін-
ської діяльності;

 звітна інформація, що готується силами осві-
тянського колективу і надається батькам, 
студентам, міській громаді, дає змогу краще 
зрозуміти, усвідомити, наскільки досягнуті ре-
зультати відповідають поставленим цілям і при 
необхідності внести перспективи;

 право контролювати видатки бюджету на-
вчального закладу дає змогу адміністрації ви-
нагороджувати педагогічних працівників за ін-
дивідуальний внесок і підвищувати тим самим 
їхню мотивацію до змін, до підвищення якості 
освітніх послуг тощо.

Стратегія управління освітою в контексті децен-
тралізації, приміром, у США привела до того, що:
 кожен член педагогічного колективу будь-якого 

навчального закладу розглядається як чинник, 
потенційно здатний впливати на якість освітніх 
послуг;

 кожен штат запровадив систему стандартизо-
ваного тестування й оцінювання якості знань 
для того, щоб можна було порівнювати акаде-
мічні досягнення;

 у більшості штатів визнають важливість парт-
нерських відносин з батьками і громадою для 
покращення якості освіти;

 багато штатів, користуючись державною по-
літикою стимульованого фінансування, сприя-
ють покращенню навчальних закладів у депре-
сивних регіонах;

 більшість штатів створили нормативно-правову 
базу для відкриття й функціонування чартер-
них навчальних закладів;

 багато освітніх округів обрали політику регіо-
нального управління освітою;

 у більшості навчальних закладів практикується 
оцінювання кваліфікації викладачів і адміні-
страторів на місцях;

 в освітніх округах і навчальних закладах іде по-
стійна робота над удосконаленням курикулуму 
з урахуванням економічних реалій і стану справ 
на ринку праці [6]. 

Водночас досвід цієї країни показав, що децентра-
лізація сприяє підвищенню якості освіти лише за умови, 
коли вона використовується разом із стандартизацією. 
Таке поєднання, на наш погляд, і є стратегією управлін-
ня якістю освіти.

ВИСНОВКИ
Сьогодні у підвищенні якості освіти зацікавле-

ні практично всі країни. Досягненню цього сприяють 
стратегічне управління, активне використання сучас-
них освітніх технологій, вивчення досвіду країн, які у 
стратегічному управлінні якістю освіти досягли значних 
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успіхів. При цьому слід ураховувати, що в кожній краї-
ні встановлені відповідні стандарти якості освіти щодо 
змісту навчання, нормативних знань, умінь і компетент-
ностей, а також стандартизовані вимоги оцінювання.  
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