
 1 

Васиньова Н. С. Визначення сутності поняття „Теорія управління вищими 

навчальними закладами” / Н. С. Васиньова // Проблеми емпіричних 

досліджень у психології : гуманітар. вісн. ДВНЗ „Переяслав-

Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди”. – К., 2016. – 

Вип. 13. – С. 198–205. 

УДК 

 

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ 

„ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ 

ЗАКЛАДАМИ” 

Постановка проблеми. Основним призначенням науки управління є 

можливість комплексно розглянути керівникові будь-якого рівня проблеми 

управління з позицій теорії, знайти такі її фундаментальні положення, які 

найближчі до його практичної діяльності. Ніякий досвід окремого 

керівника або навіть управлінської команди не може врахувати всього 

різноманіття управлінських ситуацій. Тому важливо, щоб управління 

спиралося на теоретичні основи науки, а не було інтуїтивним.  

Одним із найбільш нагальних завдань розбудови науки управління є 

створення системи її понятійно-категоріального апарату. Несуперечливе, 

обґрунтоване та усталене понятійне середовище є необхідним підґрунтям 

розробки чіткої теорії управління вищого навчального закладу.  

Створення системи понятійно-категоріального апарату – це важке 

багатоаспектне завдання, яке потребує вирішення низки наукових 

проблем. Так, з найважливіших проблем щодо понятійної системи, що 

наявні в науці управління, є: по-перше, одночасне паралельне існування 

великої кількості різноманітних визначень одного й того ж терміна; по-

друге, часто різні поняття позначаються однаковими термінами; по-третє – 

взагалі їх відсутність. Це призводить як до непорозумінь у процесах 

наукового пошуку, так і до суттєвої неоднозначності в сутності та 

практичному використанні отриманих результатів.  

Аналіз досліджень і публікацій. Різні пpoблeми упpaвлiння 

навчальними закладами дocлiджувaли В. Aлфiмoв, A. Бoндap, В. Бoндap, 
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Л. Бурганов, Л. Дaнилeнкo, Г. Єльникoвa, Л. Карамушко, O. Кoбepник, 

O. Кузьмiнa, В. Мacлoв, Н. Ocтpoвepxoвa, В. Пiкeльнa, В. Cуxoмлинcький, 

М. Чepпiнcький, Г. Чорний, П. Яpeмeнкo тa інші науковці.  

Обґрунтування закономірностей, принципів, функцій, методів 

управління освітнього процесу присвячені роботи таких дослідників: 

Б. Андрушків, В. Бeзпaлька, Є. Бepeзняка, Ю. Вacильєва, Л. Даниленко, 

Г. Єльникової В. Пaнacюка, В. Лазарева, М. Пoтaшника, Є. Xpикoва тa 

інших науковців. 

Проте, незважаючи на наявність робіт, немає єдності в поглядах на 

сутність визначення понять „теорія”, „управління”, „теорія управління”. 

Що стосується визначення поняття „теорія управління вищими 

навчальними закладами”, то воно взагалі відсутнє. Розгляд зазначених 

термінів потребує обґрунтованого аналізу, особливо коли йдеться про 

дослідження проблеми розвитку теорії управління вищими навчальними 

закладами в Україні останньої чверті ХХ початку – ХХІ століття. 

Визначення сутності поняття „теорія управління вищими навчальними 

закладами” необхідне для того, щоб можна було оцінювати розвиток теорії 

управління вищими навчальними закладами. 

Мета статті – розглянути трактування понять „теорія”, 

„управління”, „теорія управління” та сформулювати власне наукове 

бачення щодо сутності поняття „теорія управління вищими навчальними 

закладами”, використовуючи традиційний метод аналізу документів. 

Завдання статті – проаналізувати вживаність, сутність, структуру 

понять „теорія”, „управління” та „теорія управління”, спираючись на 

традиційний метод аналізу літератури. На підставі зроблених висновків 

синтезувати поняття „теорія управління” та дати визначення 

узагальнюючого терміна „теорія управління вищими навчальними 

закладами”. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури, як правило, займає 

важливе місце в структурі педагогічного дослідження. Головні завдання 
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такого аналізу – вивчення змісту публікацій, особливостей використання 

тих чи інших понять. Цей засіб наукової діяльності має назву – 

традиційний аналіз літератури. Отже, традиційний аналіз – це все 

різноманіття розумових операцій, спрямованих на інтерпретацію 

інформації, що міститься в науковій роботі, немов би крізь призму тієї 

мети, з якою здійснюється аналіз. Він базується на інтуїтивному розумінні, 

узагальненні змісту та логічному обґрунтуванні майбутніх висновків. 

Традиційний метод аналізу документів містить сприйняття тексту, 

виокремлення смислових блоків ідей, тверджень відповідно до мети 

аналізу [9, с. 79].  

Ми спираємося на думку Є. Хрикова, який відзначає, що розвиток 

понятійної системи є важливим показником розвитку науки. Це пов’язано з 

тим, що визначення поняття відіграє значну роль у теоретичній і 

практичній діяльності. Надаючи в стиснутому вигляді знання про предмет 

або явище, поняття є істотним моментом у пізнанні дійсності. Це пов’язано 

з тим, що поняття – не тільки ідеалізована та узагальнена модель дійсності, 

але й скорочена система практичних дій, які необхідно здійснити вченому, 

щоб у кінцевому підсумку отримати наукове знання.  

Разом з цим, як зазначає вчений, у будь-якій науці всім основним 

поняттям даються визначення. Причому в практично орієнтованих науках 

точне визначення понять має не тільки теоретичне, але й практичне 

значення, тому що обумовлює розуміння сутності предметів, явищ та 

діяльності [9].  

Для обґрунтованого аналізу цієї наукової проблеми доцільно 

визначити зміст понять „теорія” та „управління”.  

В ідеальному сенсі теорія – це подана в поняттях історія, логіка 

минулого й сучасного життя людей. Але якщо історія – це знання 

повчальне, то теорія – знання практично діюче, включене в думки, 

поведінку й діяльність людей. 
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У роботі [2, с. 5] зазначається, що  знання набуває властивості теорії, 

якщо: 

- систематизоване на науково обґрунтованих доказових підставах;  

- підтверджене в процесі масової і вільної перевірки (порівняння) 

фактами, подіями та явищами життя;  

- звучить переконливо для багатьох людей і застосовується ними у 

вирішенні проблем;  

- зберігає цінність своїх положень і висновків тривалий час;  

- висвітлює ніби променем пошук нових форм і підходів у веденні тих 

чи інших справ. 

У словнику української мови „теорія” трактується як логічне 

узагальнення досвіду, суспільної практики, яке ґрунтується на глибокому 

проникненні в сутність досліджуваного явища та розкриває його 

закономірності [14].  

Поряд з цим, теорія – це вища форма наукового знання, яка дає 

цілісне уявлення про закономірності та суттєві зв’язки певної сфери 

дійсності. У широкому розуміння – це комплекс уявлень, ідей, 

спрямованих на тлумачення та пояснення якого-небудь явища [6].  

Отже, виокремлюють такі властивості теорії:  

- теорія є однією з форм раціональної розумової діяльності;  

- теорія – це цілісна система достовірних знань;  

- вона не тільки описує сукупність фактів, але й пояснює їх, тобто 

виявляє походження і розвиток явищ і процесів, їх внутрішні та зовнішні 

зв’язки, причинні й інші залежності;  

- усі положення та висновки, що містяться в теорії, є обґрунтованими, 

доведеними [10].  

Відтак, теорія – це концептуальна система знань, логічне 

узагальнення досвіду та практики, яка цілісно відображає сутність 

досліджуваного явища та розкриває його закономірності. 

Звичайно, для створення теорії попередньо повинен бути 
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накопичений певний матеріал про досліджувані об’єкти та явища, тому 

теорії з’являються на досить зрілій стадії розвитку наукової дисципліни. 

Таким чином, головною функцією теорії є узагальнення і тлумачення, 

відкриття нових законів і тенденцій. 

У сучасній методології та філософії науки виокремлюють основні 

структурні елементи теорії:  

- вихідні засади – фундаментальні поняття, принципи, закони, 

рівняння, аксіоми; 

- логіка теорії – сукупність певних правил і способів доведення, 

спрямованих на пояснення структури та зміни знання; 

- сукупність законів та тверджень, виведених з певної теорії 

відповідно до конкретних принципів; 

- ідеалізований об’єкт – абстрактна модель суттєвих властивостей і 

зв’язків досліджуваних предметів (наприклад, „ідеальне око”, „абсолютно 

чорне тіло” тощо); 

- філософські установки й соціальні ціннісні фактори [13].  

Отже, структуру теорії утворюють фундаментальні поняття, 

твердження, принципи, закони та закономірності, аксіоми, наукові 

положення.  

Але, як зазначає А. Машко, не слід ототожнювати теорію з наукою – 

між ними існує багато суттєвих відмінностей. Якщо теорія 

протиставляється (хоч і відносно) практиці, то наука поєднує і теорію, і 

практику. Теорії можуть змінювати одна одну, а наука залишається 

однією й тією ж самою. У межах однієї науки нерідко співіснують, 

конкурують кілька наукових теорій, які пропонують різноманітні методи 

та практичні рекомендації [8].  

Отже, характеризуючи науку, наукове пізнання загалом, необхідно 

виділити її головне завдання, основну функцію – відкриття законів 

досліджуваної галузі дійсності. Без установлення законів дійсності, без 

вираження їх у системі понять немає науки, і не може бути наукової 
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теорії [8].  

Згідно з цим, структура цілісних наукових теорій повинна складатися 

з таких розділів: 

- структура предмета дослідження; 

- принципи, закони та закономірності функціонування теорії; 

-·класифікація різновидів предмета дослідження; 

- генезис і розвиток теорії. 

Щодо визначення управління в широкому розумінні – це забезпечення 

певного режиму діяльності в певній системі для досягнення поставленої 

мети [1, с. 34]. 

За визначенням С. Майбороди, управління – це діяльність, необхідна 

функція будь-якої організованої системи, що підтримує певний її режим, 

забезпечує збереження структури й реалізацію програми та мети. З позицій 

процесуального та діяльнісного погляду, управління, на думку 

С. Майбороди, є сукупністю певних дій (операцій), які виконуються 

людиною – суб’єктом управління щодо об’єкта для перетворення, 

забезпечення руху до заданої мети. Сукупність цих дій іменуються ученим 

як управлінські функції [7].  

Одним із представників традиційного підходу до розуміння сутності 

управління є В. Пікельна. Вона розглядає управління як вплив на керовану 

систему з метою максимального її функціонування, спрямованого на 

досягнення якісно нових завдань за рахунок циклічно здійснюваних 

переходів у якісно новий стан [11].  

В. Афанасьєв трактує управління як діяльність людини, яка має 

певну мету. І не просто діяльність, а той особливий її різновид, який 

пов’язаний із виробленням виконання, з організацією, спрямованою на 

втілення виконання в життя, з регулюванням системи до відповідної 

заданої мети, до підбиття підсумків діяльності, до систематичного 

отримання, переробки та використання інформації [3].  
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За дослідженнями Г. Чорного, управління – це безперервна 

послідовність дій, що здійснюється суб’єктом управління, у результаті 

яких формується і змінюється образ керованого об’єкта, установлюються 

цілі спільної діяльності, визначаються способи їхнього досягнення, 

розподіляється робота між її учасниками та інтегруються їх зусилля [16].  

Ми підтримуємо думку Є. Хрикова, який сутність управління 

визначає як діяльність, спрямовану на створення умов. Згідно з цим, 

управління навчальним закладом як діяльність керуючої підсистеми, 

спрямовану 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 [15, с. 45]. 

Отже, управління властиве багатьом галузям та системам, що 

спричинює розробку ученими різних класифікацій та дефініцій цього 

феномена. Г. Щокін класифікує різновиди прояву за такими напрямами: 

управління технічними системами (речами), управління біологічними 

системами (організмами), управління соціальними системами 

(людьми) [17].  

Узагальнення й систематизація теоретичних та емпіричних положень 

теорії управління навчальним закладом як молодої галузі наукового знання 

досягла тільки в середині 80-х років XX ст. 

Науковці визначення терміна „теорія управління” розглядають як: 

- науку про принципи й методи керування різними системами, 

процесами й об’єктами [5]. 

- науку, що вивчає управлінські процеси в соціально-економічних 

системах, принципи, зміст і форми управлінських відносин [4]. 

Виходячи з щойно розглянутого, можна дати більш розширене 

визначення сутності поняття „теорія управління”. На наш погляд, теорія 

управління – це сукупність знань про принципи, методи та методологію 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82
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здійснення управлінської діяльності, що дозволяють дати опис і пояснення 

об’єктивних явищ управління.  

Таким чином, теорія управління містить знання про принципи та 

методи управління різними системами, процесами та об’єктами. Тому 

зауважимо, що й освітні системи також є об’єктом вивчення теорії 

управління. 

Другою складовою частиною мети цієї статті було визначення 

поняття „теорія управління вищими навчальними закладами”.  

Відтак, ми  управління розглядаємо як складне, багатовекторне, 

багатоаспектне явище, а освітню установу як складну, цілісну, соціальну 

систему, яка містить численні процеси (педагогічні, психологічні, 

економічні тощо), і тому управління навчальним закладом не може 

обмежуватися тільки окремими з них і відкидати інші [15].  

Водночас підкреслимо, що будь-яка наукова теорія полягає з 

взаємопов’язаних структурних компонентів та незалежно від того, до 

якого типу вона належить, має у своєму вихідному базисі центральний 

системоутворювальний елемент. Центральним системоутворювальним 

елементом теорії управління освітніми системами є категорія організації, у 

нашому дослідженні системоутворювальним елементом є вищий 

навчальний заклад. 

У Законі „Про вищу освіту” (2014 р.) вищий навчальний заклад – 

окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або 

публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої 

діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-

технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію 

освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної 

освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей [12].  

Здійснюючи систематизацію вищенаведених понять і тез, 

ґрунтуючись на особливостях вищого навчального закладу, поєднуючи 

погляди різних науковців і власні роздуми з дослідження проблеми 
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розвитку теорії управління вищими навчальними закладами в Україні, 

пропонується розуміти поняття теорія управління вищими навчальними 

закладами як комплекс фундаментальних понять і положень, що втілюють 

взаємозалежність мети, функцій і завдань, законів і закономірностей, 

принципів і методів, наукових підходів до здійснення управлінської 

діяльності вищого навчального закладу. Структура теорії управління 

вищими навчальними закладами визначається сукупністю основних 

компонентів цієї теорії та зв’язками між ними. У нашому випадку 

структурними компонентами досліджуваної системи (теорії управління 

ВНЗ) є такі: 1) мета і функції управління ВНЗ; 2) наукові підходи до 

управління ВНЗ; 3) принципи й закономірності управління ВНЗ; 4) форми 

й методи управління ВНЗ. Зазначимо, що теорія управління вищими 

навчальними закладами, як і будь-яка інша наука, має свої поняття, 

предмет, мету, функції, цілі, завдання, принципи, форми та методи. 

Висновки. На основі традиційного методу аналізу документів, який 

містить сприйняття тексту, виокремлення смислових блоків ідей, 

тверджень відповідно до мети аналізу, ми проаналізували вживаність, 

сутність та структуру понять „теорія”, „управління” і „теорія управління”. 

Таким чином, у результаті проведених досліджень отримано нове 

розуміння сутності поняття „теорія управління” та запропоновано власне 

наукове бачення щодо узагальнюючого визначення поняття „теорія 

управління вищими навчальними закладами”. Отже, теорію управління ми 

пропонуємо розглядати як сукупність знань про принципи, методи та 

методологію здійснення управлінської діяльності, що дозволяють дати 

опис і пояснення об’єктивних явищ управління.  

Так, теорія управління вищими навчальними закладами як комплекс 

фундаментальних понять і положень, шо втілюють взаємозалежність мети, 

функцій і завдань, законів і закономірностей, принципів і методів, 

наукових підходів до здійснення управлінської діяльності вищого 

навчального закладу. Структурними компонентами теорії управління 
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вищими навчальними закладами є: мета і функції управління; наукові 

підходи до управління вищими навчальними закладами; принципи й 

закономірності управління; форми й методи управління – це дає 

можливість оцінити розвиток теорії управління вищими навчальними 

закладами.  

Визначення сутності поняття „теорія управління вищими 

навчальними закладами” та виокремлення компонентів цієї теорії 

управління дає можливість оцінити розвиток теорії управління вищими 

навчальними закладами. Отже, підсумовуючи усе вище сказане, ми дійшли 

до висновку про необхідність подальшого дослідження проблеми розвитку 

теорії управління вищими навчальними закладами в Україні останньої 

чверті ХХ – початку ХХІ століття. 
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Васиньова Надія Сергіївна. Визначення сутності поняття „теорія 

управління вищими навчальними закладами” 

Анотація. У статті за допомогою традиційного методу аналізу 

документів, що містить сприйняття тексту, виокремлення смислових 

блоків ідей, тверджень проаналізовано вживаність, сутність та структуру 

понять „теорія”, „управління” і „теорія управління”. З’ясовано властивості 

наукової теорії, особливості вищого навчального закладу та структуру 

теорії управління освітніми системами. У результаті проведеного 

дослідження запропоновано нове розуміння сутності понять „теорія 

управління”, „теорія управління вищими навчальними закладами” та 

визначено структуру теорії управління вищими навчальними закладами, 

що дає можливість оцінити розвиток теорії управління. Автор наголошує, 

що розгляд зазначених понять потребує обґрунтованого аналізу, особливо 

коли йдеться про дослідження проблеми розвитку теорії управління 
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вищими навчальним закладами в Україні останньої чверті ХХ початку – 

ХХІ століття. 

Ключові слова: понятійно-категоріальний апарат, традиційний метод, 

теорія, структура теорії, управління, теорія управління, теорія управління 

вищими навчальними закладами. 

Васинёва Надежда Сергеевна. Определение сущности понятия 

„теория управления высшими учебными заведениями” 

Аннотация. В статье с помощью традиционного метода анализа 

документов, который включает восприятие текста, выделение смысловых 

блоков идей, утверждений проанализировано применяемость, сущность и 

структуру понятий „теория”, „управление” и „теория управления”. 

Выяснено свойства научной теории, особенности высшего учебного 

заведения и структуру теории управления образовательными системами. В 

результате проведенного исследования предложено новое понимание 

сущности понятий „теория управления”, „теория управления высшими 

учебными заведениями” и определена структура теории управления 

высшими учебными заведениями, что дает возможность оценить развитие 

теории управления. Автор подчеркивает, что рассмотрение указанных 

понятий требует обоснованного анализа, особенно когда речь идет об 

исследовании проблемы развития теории управления высшими учебными 

заведениями в Украине последней четверти ХХ – начала ХХІ века. 

Ключевые слова: понятийно-категориальный аппарат, традиционный 

метод, теория, структура теории управления, теория управления, теория 

управления высшими учебными заведениями. 

 

Vasinova Nadezhda Sergeevna. Defining the essence of the concept of 

„higher education institutions’ management theory” 

Annotation. This article, using the traditional method of document 

analysis, which includes the text perception, the accentuation of semantic blocks 

of ideas, statements, analyses the applicability, the nature and the structure of 
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the concepts of „theory”, „management” and „management theory”. The 

properties of a scientific theory, features of the higher education institution and 

the structure of the educational systems management theory are revealed. The 

study suggested a new understanding of the essence of the concepts of 

„management theory”, „higher education institutions’ management theory” and 

the structure of higher education institutions’ management theory is determined, 

that makes it possible to evaluate the development of management theory. The 

author emphasizes that the review of these concepts requires a sound analysis, 

especially when it comes to the study of problems of development of higher 

education institutions’ management theory in Ukraine last quarter of the XX 

century – beginning of the XXI century. 

Keywords: conceptual-categorical apparatus, the traditional method, 

theory, management theory structure, management theory, higher education 

institutions’ management theory.  

 


