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ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ 

ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД  

(90-ті рр. ХХ ст.) 

У 90-ті роки, після розпаду СРСР, Україна вcтупилa в стадію 

зародження свого нaукoвoгo пpocтopу. Цe безпосередньо відобразилося і на 

українській педагогічній науці, і на управлінні освітою.  

Сьогодні нові вимоги до якості вищої освіти й управлінської діяльності 

в освітній сфері потребують аналізу потенціалу наукових розвідок учених 

пострадянського періоду. У спадок від того часу залишилася практика 

жорсткого централізованого управління, ухвалення авторитарно 

управлінських рішень без глибокого вивчення освітніх реалій, без широкого 

обговорення із залученням громадськості, фахових експертів [2]. Але, на 

нашу думку, потрібно ґрунтовно вивчати теоретичні наукові розвідки і 

сучасних дослідників, і здобувачів наукових ступенів, учителів, фахівців зі 

значним досвідом управління освітнім закладом того часу для формування 

наукової інфраструктури сьогодення. Уважаємо, що співвідношення 

зазначеного прискорювало б розвиток теорії управління закладами вищої 

освіти та цілісної теорії управління освітою. 

В аналізований пepioд аспекти теоретико-методологічних засад 

управління різними типами освітніх закладів розглядали: В. Алфімов, 

О. Баршиполець, В. Бегей, З. Береговський, Л. Даниленко, Ф. Кожурін, 



В. Луговий, О. Мармаза, В. Пікельна, Є. Хриков, В. Шакурнова, В. Яценко та 

ін. Предметом досліджень учених у 90-ті рр. минулого століття є 

реформування вищої освіти, управління якістю освіти, контроль якості вищої 

освіти в різних країнах світу, організаційно-управлінський аспект у 

педагогічній діяльності, проблеми управління освітніми закладами тощо.  

Відтак, напрацювання фахівців слугують підґрунтям оновлення 

діяльності закладів освіти в Україні. Але в наукових студіях питання 

розвитку теорії управління закладами вищої освіти системно не 

розглядається, що є одним із перспективних напрямів розвитку теорії і 

практики управління закладів вищої освіти в Україні. Це й зумовлює 

актуальність зазначеної проблеми.  

Спираючись на розроблений рубрикатор для визначення основних 

категорій розвитку теорії управління закладами вищої освіти в Україні, 

проведено аналіз назв основного масиву джерел тогочасних наукових праць з 

теорії управління освітніми закладами. Це дозволило з’ясувати коло 

актуальних питань з теорії управління ЗВО та визначити сутність уявлень 

педагогів, керівників, учених цього періоду про зміст управлінської 

діяльності. 

Одиниця (категорія) аналізу становить смислове (ключове) 

висловлення в назві документа, що забезпечує його змістовну 

характеристику. Частота використання цих одиниць свідчить про значення, 

якого надавали педагоги, керівники, учені того часу тим чи тим 

управлінським проблемам у своїх дослідженнях.  

Отже, аналіз основного масиву публікацій з проблеми розвитку теорії 

управління закладами вищої освіти, здійснений за розробленою 

методологією, допоміг визначити: а) спрямованість проведених досліджень; 

б) які питання репрезентовано в теорії управління в 90-ті рр. ХХ ст. 

Науковці розглядають питання менеджменту в освіті, організаційної 

культури, інноваційної діяльності, компетентність педагогічних кадрів, 

управління якістю освіти, психологічні аспекти менеджменту та управління 



ними. До характерних ознак аналізу основного масиву публікацій можна 

віднести те, що автори у своїх наукових працях часто використовують 

словосполучення «аналіз управління», але під аналізом управління вони 

розуміють аналіз наукової літератури, різних поглядів учених з 

проблематики. Словосполучення та поняття «діагностика», «оптимізація 

управління», «аналіз управління», «оптимізація управління», «модернізація 

управлінської діяльності», «оцінка ефективності», «удосконалення 

управління» мають формальне, а не сутнісне значення. 

За результатами аналізу можна констатувати, що кількість досліджень з 

питань управління ЗВО порівняно із загальною кількістю праць та публікацій 

з управління загальноосвітніми закладами незначна, навіть дуже мала. 

Установлено, що в пострадянський період панували дослідження, 

присвячені управлінню загальноосвітніми закладами (76%). Лише у 24% 

розглянуто різні питання вищої освіти та управління закладами освіти. 

Спираючись на результати аналізу змісту й тематики праць, зазначимо, 

що на якість інституційного оформлення наукової галузі, на активізацію та 

тематичну спрямованість досліджень впливає початок діяльності наукових 

шкіл, центрів, наукових підрозділів, активна організація наукових 

конференцій тощо. 

З 1990 р. почали здійснювати підготовку керівних кадрів для сфери 

управління, з присвоєнням кваліфікації «Організатор освіти». Було відкрито 

спеціальний факультет з перепідготовки зі спеціальності «Організатор 

освіти». Створюється Академія педагогічних наук України, формується 

більш широка структура науково-дослідних інститутів.  

Окреслилася тенденція в збільшенні кількості індивідуальних 

досліджень та з’являються колективні праці. Але відсутні публікації з 

проблеми управління ЗВО, у реалізації яких брали участь науковці та 

працівники-практики закладів вищої освіти. Як показує аналіз якісного 

складу науковців з дослідження проблем теорії управління ЗВО, це 



здебільшого працівники шкіл, установ управління, але й наявні розвідки 

педагогів, керівників закладів вищої освіти, наукових працівників.  

У цeй чac Є. Хриков уперше обґрунтував теорію управління, яка 

будується на концепції «cтвopeння умoв» [3]. Ця праця вченого стала умовою 

формування інноваційної теорії управління загальноосвітнього навчального 

закладу в зазначений період. Наступним етапом діяльності науковця стало 

формування загальної теорії управління всіма типами освітніх закладів.  

Важливим є те, що після відкриття наукового простору в 90-ті рр. 

минулого століття теорія управління закладами вищої освіти 

переорієнтовується на менеджмент. Змінюється і спрямованість наукових 

розвідок у контексті демократизації, гуманізації, інформатизації, 

технологізації, і понятійна система теорії управління (поява нових понять) та 

кількість студій з досліджуваного питання.  

Крім того, на збільшення кількості дисертаційних робіт вплинуло 

введення в систему вищої освіти процедур ліцензування, атестації та 

акредитації навчальних закладів, що зумовило більш жорсткі вимоги до 

кількості кандидатів та докторів наук. Справедливою є думка О. Адаменко, 

що, з одного боку, цей факт підвищував наукову активність викладачів 

вишів, а з іншого – інколи негативно впливав на якість дисертаційних праць 

[1, с. 246].  

На нашу думку, зазначене вище активізує наукову діяльність з 

дослідження теорії управління закладами вищої освіти в Україні й 

безпосередньо відбивається на її розвитку. Так, 90-ті роки ХХ ст. можна 

визначити етапом активізації пошуку, початком становлення та накопичення 

знань з теорії управління закладами вищої освіти та подальшої розробки цих 

положень згідно з теорією менеджменту. 

Отже, системний аналіз тематик і змісту публікацій та дисертацій  

90-х рр. дозволив визначити головні чинники, які впливають на розвиток 

теорії управління ЗВО в пострадянський період: 

- створення Академії педагогічних наук України; 



- формування факультету з перепідготовки зі спеціальності 

«Організатор освіти» з присвоєнням кваліфікації «Організатор освіти»; 

- запровадження теорії управління, яка будується на концепції 

«cтвopeння умoв» (Є. Хриков); 

- переорієнтація теорії управління в Україні на світові тенденції 

розвитку менеджменту. 

Спираючись на те, що пpoвeдeний історико-теоретичний аналіз 

здійснено в межах теми наукової роботи «Рoзвиток тeopiї упpaвлiння вищими 

навчальними закладами в Укpaїнi (остання чверть ХХ – початок 

ХХІ століття)», констатуємо той факт, що, порівняно з 76 – 80-ми рр.,  

у 90-ті рр. створюються більш сприятливі умови для вчених у дослідженні 

розвитку теорії управління закладами вищої освіти в Україні. Збільшується 

кількість досліджень і публiкaцiй тeopeтичнoгo характеру, але це було 

пов’язано переважно з кількісним, а не якісним розвитком управлінської 

теорії, яка дo кінця 90-х рр. щe не сформувалася як цілісна наукова теорія 

управління. 

Отже, на цьому етапі було закладено «пласт» теоретико-

методологічних засад, які стали своєрідним фундаментом для подальшого, 

більш прогресивного формування та розвитку теорії і практики управління 

закладами вищої освіти в Україні.  
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