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МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Анотація.  

У нашому суспільстві постійно відбуваються соціальні зміни, які 

ставлять підвищені вимоги до якості освіти та спонукають до інноваційних 

процесів у освітній сфері. Суспільству потрібен випускник нової генерації, 

високо розвинений педагог-професіонал, керівник, здатний до прийняття 

нестандартних рішень, готовий працювати у змінних умовах та заклади 

освіти, які є конкурентоспроможними на ринку освітніх послуг. 

Формуванню даних концептів надається сьогодні велике значення. 

В статті досліджується модель системи управління розвитком 

конкурентоспроможності закладу загальної середньої освіти.  

Проаналізовано моделювання як невід`ємну складову у вирішенні 

соціально-педагогічних і управлінських завдань. Вказано на специфіку 

управлінського моделювання та визначено управлінське моделювання як 

таке, що застосовується для аналізу та синтезу педагогічних систем 

управління. 

Розроблено модель системи розвитку конкурентоспроможності 

закладу загальної середньої освіти та розглянуто важливий елемент моделі, 

а саме суб’єкти управління конкурентоспроможністю закладу освіти, який 

відповідає за практичну реалізацію концептуальних основ теоретичного та 

технологічного модулів моделі системи управління розвитком 

конкурентоспроможності закладу загальної середньої освіти. Визначено 

функції суб’єктів управління розвитком конкурентоспроможності закладу 

загальної середньої освіти. 

Сформовано та зображено схематично об’єкти управління 

конкурентоспроможністю закладу освіти, у вигляді певної структури 

елементів управління, на які спрямовується вплив функцій суб’єктів 

управління розвитком конкурентоспроможності закладу загальної середньої 

освіти. 
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закладу загальної середньої освіти; об’єкти управління 
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1. ВСТУП/INTRODUCTION 

У сучасних умовах у вирішенні соціально-педагогічних й 

управлінських завдань невід’ємною складовою стало моделювання. Воно 

дозволяє вивчати явища при конкретних умовах, не безпосередньо, а через 

розгляд більш доступного, узагальненого й абстрактного уявлення 

досліджуваного явища, тобто – моделі [5].  

З метою перетворення керованого об’єкту та забезпечення його руху до 

заданої мети суб’єктами управління здійснюються управлінські дії, які є 

сукупністю певних операцій. Водночас, коли об’єктом керування є якесь 

складне реальне явище, створюється його модель, аби подальше дослідження 

проводити вже на неї. У процесі дослідження моделі знаходяться властивості 

та розкриваються закономірності явищ, що дозволяє отримати логічні 

висновки, які можна подати перевірці на практиці або під час експерименту. 

Проблемам моделювання в педагогіці присвятили свої праці Г. Балл, 

В. Биков, О. Боднар, В. Загвязинський, Л. Ітельсон, В. Краєвський, 

В. Лобашев, Є. Лодатко, В. Монахов, М. Панфілов, О. Пірогова, О. Почуєва, 

Н. Тализіна, В. Ясвін та багато інших науковців. 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ / AIM AND TASKS 

Метою статті є побудова моделі системи управління розвитком 

конкурентоспроможності закладу загальної середньої освіти та розкриття 

ключових функцій суб’єктів управління, а також визначення елементів 

керування, здатних забезпечити високий рівень конкурентоспроможності 

закладу загальної середньої освіти. 

3. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ/THE THEORETICAL 

BACKGROUNDS 

Модель, в педагогічних науках, – це умовне зображення об’єкта 

соціального явища, віртуальне уявлення реальних процесів або спрощений 

опис реальності, що відображає його найістотніші характеристики, які можна 

подати у схематичному вигляді графіка, діаграми, таблиці, або за допомогою 

математичного рівняння тощо. В діяльності керівника закладом загальної 

середньої освіти моделювання займає важливе місце, тому що управлінська 

інформація, що надходить від нього, формалізується у вигляді моделі, тобто 

у формі сукупності взаємопов’язаних параметрів, що виражають сутність 

управлінського рішення у спеціальній знаково-символічній формі.  

Специфіка управлінського моделювання полягає у тому, що воно 

повинно відображати взаємозв’язок окремих параметрів процесів управління 

та явищ, що адекватні практиці освітянської діяльності. Зважаючи на 

зазначене, управлінське моделювання в освітній сфері можна визначити як 

специфічний метод науки, що застосовується для аналізу та синтезу 

педагогічних систем управління. Суб’єкт дослідження моделює абстрактну 
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модель управління, яку потім впроваджує у систему управління закладом 

освіти на практиці.  

Таким чином, освітні процеси і адміністративно-педагогічні практики, 

на які розповсюджується педагогічне теоретико-практичне моделювання 

стають об’єктом управлінського моделювання. З врахуванням нагальних 

суспільних потреб та освітніх проблем на основі узагальнення освітньої 

практики отримує свій розвиток моделювання в освітній сфері. У зв’язку з 

цим, освіту треба розглядати не як окрему галузь суспільного життя, а як 

багатофункціональну соціальну сферу, яка забезпечує соціальну мобільність 

особистості у суспільстві та виконує освітню функцію, а також відповідає за 

її соціальну стабілізацію. Сучасна освіта, як соціальне явище, проявляється у 

своїй спрямованості на людину, що відповідає її індивідуальним потребам, 

забезпеченим за рахунок вільного розвитку та створення можливостей до її 

самореалізації.  

У сучасному педагогічному менеджменті, «моделювання педагогічних 

процесів, у тому числі управлінських, здійснюється за такими етапами: 

- визначення мети розв’язання педагогічної проблеми за допомогою 

моделі; 

- вичленування основних компонентів педагогічної системи, які 

становлять її суть; 

- виявлення об’єктивно існуючих взаємозв’язків між компонентами 

системи; 

- трансформації компонентів системи в одиниці абстрактної мови 

(символи); 

- вибір способів зображення моделі та її побудова» [1, с. 40]. 

Отже, лише за умов диференціації основних компонентів педагогічної 

системи та обґрунтованого визначення алгоритму послідовних дій можливе 

здійснення ефективного моделювання управлінських процесів, що 

спрямовані на досягнення поставленої мети. При цьому, вихідним джерелом 

моделювання є формулювання мети, яке впливає на визначення типу 

створюваної моделі та її призначення. 

На нашу думку модель системи управління розвитком 

конкурентоспроможності закладу загальної середньої освіти повинна бути 

представлена теоретичним та технологічним модулями, а також суб’єктами 

управління, які здійснюють керування процесами через визначені 

управлінські функції. Модель повинна також містити діагностично-

результативний модуль, який дозволяє перевірити результативність 

теоретико-технологічних засад моделі. 

Важливим елементом побудови моделі системи управління розвитком 

конкурентоспроможності закладу загальної середньої освіти виступають 

суб’єкти управління конкурентоспроможністю закладу освіти. Адже, вони 

відповідають за практичну реалізацію концептуальних основ теоретичного та 

технологічного модулів. 
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В сучасних закладах загальної середньої освіти суб’єкти управління 

здійснюють керування закладом освіти через визначені управлінські функції 

адміністрації закладу, педагогічної ради та ради школи. Управлінські 

рішення реалізуються як індивідуально (директор, заступник директора, 

голова ради школи), так і колегіально (засідання педагогічної ради, ради 

школи тощо). Враховуючи те, що управління розвитком 

конкурентоспроможності закладу загальної середньої освіти відноситься до 

соціального управління, то воно являє собою певну форму взаємодії та 

розвитку соціальних відносин, що відображається у законах і принципах 

управління, а також у його функціях, методах, меті, структурі, процесах і 

механізмах тощо. 

Тимошко Г. М. у роботі «Органайзер керівника навчального закладу: 

методичні рекомендації» зазначає, що «система соціального управління 

включає: 

- організаційну структуру – внутрішню побудову системи, яка відбиває 

особливості розподілу та кооперації праці, технічні засоби збирання, 

збереження та передавання інформації, мотивацію тощо; 

- засоби цілеспрямованого впливу на соціальні процеси – управлінські 

рішення, виробничі завдання, розпорядження, накази, прохання, норми, 

стимули, санкції; 

- функції управління – це особливі види діяльності, що виражають 

напрямки здійснення цілеспрямованого впливу на зв’язки і відносини людей 

у процесі життєдіяльності суспільства і управління ними» [4, с. 6]. 

До основних функцій соціального управління авторка відносить 

функції планування і прогнозування, організації, координації і регулювання, 

стимулювання, аналізу і контролю. У  процесі управління ці функції мають 

як прямий, так й зворотній зв'язок.  

Суб'єкт управління належить до керуючої підсистеми в теорії 

управління. Керуюча підсистема кожної конкретної системи управління 

представлена притаманною тільки для неї організаційною структурою. Її 

особливості зумовлені завданнями, вирішення яких вона повинна 

забезпечувати, та які тісно пов’язані із визначеними цілями, а також 

характером самого об'єкта управління. Основним призначення керівної 

підсистеми ЗЗСО є формування системи управління та забезпечення її 

діяльності, яка досягається шляхом адміністративно-управлінського впливу 

на керовану підсистему, що складається з педагогічних працівників, учнів, 

технічного і обслуговуючого персоналу, процесів й технологій навчання 

тощо. На підставі зазначеного, суб'єкта управління ЗЗСО можна визначити як 

структурно-організаційну соціальну єдність, яка впливає на керований об'єкт 

управління з метою переведення його у заздалегідь визначений стан та 

виконує функції керівництва. При цьому потрібно враховувати вплив 

зовнішнього оточення закладу загальної середньої освіти, 

загальнодержавного та регіонального освітнього середовища, а також 
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соціальну обумовленість розвитку конкурентоспроможності закладу 

загальної середньої освіти. Означені фактори можна представити графічно у 

вигляді часткової моделі системи управління розвитком 

конкурентоспроможності закладу загальної середньої освіти. 

 
Рис. 1 Модель системи управління розвитком 

конкурентоспроможності ЗЗСО (власна авторська розробка) 

В основі формування організаційної структури суб'єкта управління 

ЗЗСО лежать функції суб'єкта управління, які зумовлені специфікою самого 

об'єкта управління, характером і змістом зв'язків, у які вступають, і в яких 

мають потребу суб'єкт та об'єкт управління ЗЗСО у процесі їхньої взаємодії. 

Взаємодія суб’єкта та об’єкта управління, в цілому, відображає процес 

реалізації прийнятих стратегій і тактик управління, у тому числі – управління 

конкурентоспроможністю закладу освіти.  

До головних функцій керуючої підсистеми суб’єкта управління ЗЗСО 

належать: 

- розробка та прийняття управлінських рішень; 

- прогнозування і планування; 
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- організація, регулювання та контроль за виконанням рішень; 

- комунікація, координація дій і здійснення зворотного зв’язку; 

- педагогічний аналіз та оцінка результатів освітньої діяльності; 

- збирання та аналізування інформації на усіх етапах управлінського 

циклу; 

- оцінювання підсумків та корекція діяльності як окремих ланок, так й 

усієї системи закладу освіти; 

- адаптація до змін в оточуючому освітньому середовищі та суспільстві 

загалом; 

- мотивація і стимулювання діяльності [1, с. 27]. 

Зважаючи на вище викладене, можна дійти висновку, що суб’єктами 

управління розвитком конкурентоспроможності закладу загальної середньої 

освіти виступає скоординована група осіб, яка бере участь у розробці й 

реалізації управлінських рішень у сфері формування та забезпечення 

конкурентоспроможності. Предметом їхньої діяльності безпосередньо є 

процес формування та розвитку конкурентоспроможності ЗЗСО. 

4. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ/RESEARCH METHODS 

Враховуючи те, що управління конкурентоспроможністю закладу 

загальної середньої освіти є складним та багатофакторним явищем, доцільно 

звернутися до методології моделювання. Це дозволить визначити та 

експериментально підтвердити наслідки від впровадження розробленої 

моделі. В процесі роботи застосовувалися загальнонаукові методи 

дослідження. Моделювання сьогодні застосовується як на емпіричному так і 

на теоретичному рівні. Модель дає можливість ефективного застосування 

системи управління розвитком конкурентоспроможності закладу загальної 

середньої освіти.  

5. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ/CONCLUSIONS AND 

PROSPECTS FOR FURTHERRESEARCH   

Загалом, управління розвитком конкурентоспроможності закладу 

загальної середньої освіти можна представити як певну інтегровану якість, 

спрямовану на невпинне забезпечення конкурентоспроможності персоналу, 

навчальних засобів та учнів. Зокрема, до елементів керування, здатних 

забезпечити високий рівень конкурентоспроможності ЗЗСО, можна віднести:  

- освітній процес – як цілеспрямовану, організовану, активну, за 

допомогою спеціальних методів і різноманітних форм, навчально-

педагогічну взаємодію вчителів й учнів, направлену на оволодіння уміннями 

й навичками, науковими знаннями, розвиток світогляду, морально-етичних 

поглядів і переконань, творчих здібностей; 

- маркетингову складову, коли ключове значення мають дослідження й 

прогнозування ринку освітніх послуг, просування до споживачів та 

забезпечення попиту, система ціноутворення, рекламна діяльність, 

обслуговування споживача, формування іміджу закладу тощо;  
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- фінансово-економічну складову, у контексті ступеня ліквідності, 

активності, доходності та платоспроможності, залучення фінансових ресурсів 

зовнішніх стейкхолдерів та ведення фандрайзингової діяльності, 

інвестування у розвиток наявних грошових коштів та загального фінансового 

стану закладу освіти;  

- інноваційні стратегії системи управління та передові освітні 

технології, коли впроваджуються у освітній процес і систему управління 

ЗЗСО передові методи та ефективні управлінські техніки, що підкріплюються 

застосуванням сучасних засобів комунікації і інформаційними технологіями 

тощо; 

- організаційну та корпоративну культури – направлені на формування 

певного типу лідерства, характер організаційних цінностей, комунікацій та 

процедур, а також унікальних моделей, норм, і правил поведінки, що 

сформувалися у ході колективної діяльності, які стають обов’язковими для 

виконання усіма працівниками; 

- стратегічно-управлінську складову – вибір типу організаційної 

структури, стилю та методів управління, адаптаційних можливостей до 

зовнішнього і внутрішнього впливів, стратегій напряму розвитку; 

- оперативне управління матеріально-технічною і технологічною 

забезпеченістю освітнього процесу, зокрема матеріально-технічною базою у 

вигляді навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, бібліотек, їдалень, 

медпунктів, методичних кабінетів, комп’ютерних класів, мережі Інтернету, 

сучасного мультимедійного обладнання в класах для проведення 

інтерактивних занять, актових, читальних і спортивних залів та спортивних 

майданчиків, їхня підтримка у належному стані та у відповідності до 

визначених санітарно-гігієнічних норм; 

- управління конкурентоспроможністю персоналу – процес порівняння 

потреб освітнього закладу у персоналі з наявними трудовими ресурсами та 

вибір форм впливу для приведення їх у необхідний стан. 

 Зазначені об’єкти управління конкурентоспроможністю ЗЗСО 

представимо схематично, у вигляді певної структури елементів управління, 

на які спрямовується вплив функцій суб’єктів управління (див. рис. 2).
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Рис. 2 Об’єкти управління конкурентоспроможністю ЗЗСО (власна 

авторська розробка).  

В процесі управлінської діяльності суб’єктами управління ЗЗСО 

визначаються напрями та заходи щодо роботи закладу освіти, а також зміст 

навчання за певними напрямом підготовки і освітньо-кваліфікаційним 

рівнем, проектуються структурно-логічні схеми підготовки та змісту 

навчання за дисциплінами, розробляються дидактичні задачі, конструюються 

предметні педагогічні тести досягнень, відбувається керівництво 

педагогічною та економічною діяльністю закладу освіти, розробляються 

система педагогічного контролю ефективності результатів навчання та 

принципи організації освітнього процесу, формується дидактична система, 

здійснюється контроль за виконанням реалізації дидактичної задачі та 

установчих завдань закладом освіти, реалізується комплекс дій із 

забезпечення сприятливого психологічного клімату в педагогічному 

колективі тощо.  

6. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ/CONCLUSIONS ANDPROSPECTS FOR FURTHER 

RESEARCH  

Представлені елементи управління повинні бути враховані в процесі 

розподілу функціональних обов’язків суб’єктів управління 

конкурентоспроможністю ЗЗСО, що заходить своє відображення у 

запропонованій нами Моделі системи управління розвитком 

конкурентоспроможності ЗЗСО, де суб’єкти управління 

конкурентоспроможністю ЗЗСО здійснюють керування процесами розвитку 

конкурентоспроможності ЗЗСО через визначені управлінські функції 

директора ЗЗСО, Педради та Ради школи як індивідуально (прийняття рішень 

директором школи, заступником директора та головою Ради школи), так й на 

колегіальних засадах (засідання Ради школи та колегіальні рішення 

піклувальників).  

 

Фінансово-

економічна 
діяльність 

Освітній 

процес 

 

Маркетингова 

діяльність 

Організаційна та 

корпоративна 

культури 

Організаційно-

управлінська 

структура та 

стратегія розвитку 

 

Суб’єкти управління 

конкурентоспромож 

ністю ЗЗСО  

Конкурентоспромо

жність персоналу 
Матеріально-технічна і 

технологічна 

забезпеченість 

освітнього процесу 

Інноваційні стратегії 

системи управління 

та передові освітні 

технології 

 



Електронний фаховий журнал 
«Теорія та методика управління освітою» том 1 (22) (2019) 

 
 

 

7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ/REFERENCES 

(TRANSLATED AND TRANSLITERATED 

1. Маслов В. І. Наукові основи та технології компетентного управління 

загальноосвітнім навчальним закладом: монографія / В. І. Маслов, 

О. С. Боднар, К. В. Гораш. – Тернопіль: Крок, 2012. – 320с.  

2. Освітній менеджмент : Навчальний посібник / За ред. Л. Даниленко, 

Л. Карамушки. – К.: Шкільний світ, 2003. – 400 с. 

3. Панчук А. М. Моделювання, інформаційні системи і технології в 

державному управлінні: Навчальний посібник / А. М. Панчук, 

Є. О. Ралдугін, І. В. Клименко; за аг. Ред.. Г. С. Литвинова. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2004. – 263 с. 

4. Тимошко Г. М. Органайзер керівника навчального закладу: 

методичні рекомендації / Г. М. Тимошко. Вид. 2-е, перероблене і 

доповн. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 188 с. 

5. Фридман Л. М. Наглядность и моделирование в обучении / 

Л. М. Фридман // Новое в жизни, науке, технике. Серия «Педагогика 

и психология». – М. : Знание, 1984. – № 6. – 80 с. 

 

Annotation. In our society, social changes are constantly occurring, which 

place higher demands on the quality of education and encourage innovative 

processes in the educational sphere. The society needs a new generation graduate, 

a highly educated professional teacher, a leader capable of making non-standard 

decisions, willing to work in changing conditions and educational institutions that 

are competitive in the educational services market. The formation of these 

concepts is of great importance today. 

The model of the system of managing the development of competitiveness of 

a general secondary education institution is investigated in the article. 

Modeling as an integral component in solving socio-pedagogical and 

managerial problems is analyzed. The specifics of management modeling are 

specified and management modeling is defined as that which is used for the 

analysis and synthesis of pedagogical management systems. 

An important element of the model, namely the subjects of managing the 

competitiveness of an educational institution, which is responsible for the practical 

implementation of the conceptual foundations of the theoretical and technological 

modules of the model of the management system of development of the 
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competitiveness of the general secondary education institution, is considered. The 

functions of the subjects of managing the competitiveness of the institution of 

general secondary education have been determined. The objects of the 

competitiveness management of the educational institution are formulated and 

schematically presented, in the form of a certain structure of the management 

elements, which are directed by the influence of the functions of the entities 

managing the development of the competitiveness of the general secondary 

education institution. 

Keywords: subjects of management of competitiveness of the institution of 

general secondary education; object of management managing the competitiveness 

of a general secondary education institution; functions of subjects of management; 

organizational structure; modeling of pedagogical processes 
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