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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ 

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Анотація. У змісті статті розкрито теоретичний аспект управління 

закладом освіти на засадах ризик-менеджменту. Визначено термінологію ризик-

менеджменту з точки зору професійної компетентності керівників закладів 

освіти, які залучені до процесу управління ризиками. У ході аналізу наукових 

джерел з'ясовано, що ризик-менеджмент виконує функції об'єкту управління до 

яких відноситься організація дозволу ризику; ризикових вкладень капіталу; 

роботи зі зниження величини ризику; процесу страхування ризику; економічних 

стосунків і зв'язків між суб'єктами господарського процесу та функції суб'єкта 

управління відносяться: прогнозування; організація; регулювання; координація; 

стимулювання; контроль. Теоретично сутність ризик-менеджменту є 

невід’ємною частиною будь-якої свідомої діяльності, яка складається з процесів 

формування мети, прийняття рішень, планування, організації, лідерства і 

контролю за всіма видами ресурсів, що використовуються. Доведено, що наразі 

є дві концепції ризик-менеджменту: традиційна та сучасна. Традиційна 

концепція передбачає фрагментарний характер управління ризиками, 

епізодичний ризик-менеджмент. Сучасна концепція – інтегрований підхід до 

управління і безперервний ризик-менеджмент.  

У дослідженні теоретичних положень ризик-менеджменту звернено увагу 

на особливості управління ризиками у закладі загальної середньої освіти, що 
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передбачає реалізацію програмно-цільового підходу. Програмно цільове управління 

забезпечує пріоритет першочергових цілей і завдань, орієнтує на комплексний 

підхід у використанні ресурсів (кадри, час, фінанси тощо) і досягнення 

максимально значущих кінцевих результатів. Програмно-цільовий підхід та 

проектування передбачають розробку програми розвитку закладу освіти. 

Програма розвитку – це система діяльності з чітко визначеними цілями, 

завданнями, прогнозованими результатами, яка збалансована з кадровими та 

іншими умовами, наявними ресурсами і невикористаними резервами.  

Ключові слова: ризик-менеджмент; процес управління ризиками; заклад 

загальної середньої освіти; програмно-цільовий підхід; проект; програма розвитку. 

 

ВСТУП/INTRODUCTION 

Забезпечення результативного управління закладом освіти в сучасних 

умовах неможливе без ефективного управління ризиками. Управління ризиками 

вимагає звернення уваги керівників закладів освіти на дослідження як 

вітчизняного, так і закордонного досвіду з питань ризик-менеджменту.  

Вітчизняним науковцем І. Посоховим на основі проведеного аналізу 

напрацювань зарубіжних фахівців із ризик-менеджменту було виділено ряд 

провідних наукових зарубіжних шкіл: австралійська (Г. Монахан та ін.),  

американська (Д. Галая, Х. Грюнінга, А. Дамодарана, Ф. Джоріона, Дж. 

Кальмана, М. Круї, М. Маккарті, Р. Марка, Т. Фліна та ін.), англійська 

(Т. Андерсен Т. Бедфорд, А. Гріффін, А. Заман, Р. Кук, П. Світінг, П. Хопкін та 

ін.), німецька (А. Кемпф, К. Кюхнер, К. Мослер, Д. Сливка, Т. Хартман- Венделс, 

Д. Хесс, К. Хомбург, Ф. Шмідт, Г. Скрадін та ін.), швейцарська (P. Embrechts, 

A. Gisler, M. Wüthrich, H. Bühlmann, V. Bignozzi, M. Hofert, P. Deprez та ін.), 

японські наукові школи (Мамдани, Сугено, Цукамото та ін.) ризик-менеджменту. 

Значний внесок у формуванні сучасної теорії та практики управління 

ризиками зробили такі вчені України: Г. Бардиш, Ю. Богоявленська, 

В. Вітлинський, П. Верченко, В. Глущевський, В. Коюда, О. Коюда, ТІ. Лепейко, 

А. Пересада, Ю. Тюленєва, О. Ястремський.  

В останній час наукова та прикладна проблематика управління ризиком у 

проектному менеджменті отримала розвиток в наукових розробках багатьох 

вітчизняних і зарубіжних науковців: Н. Адамової, Л. Батенка, С. Бушуєва, 

В. Василенка, В. Вітлінського, В. Гранатурова, М. Грачової, М. Грашина, 

О. Загородніх, С. Ілляшенко, І. Мазур, В. Москвіна, М. Ньюэлла та ін. 

Разом з тим цілий ряд принципових аспектів даного напряму потребує 

подальшого розвитку питання впровадження ризик-менеджменту в управління 

закладами освіти, зокрема закладами загальної середньої освіти. 
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Актуальність запропонованого дослідження посилюється необхідністю 

усунення суперечностей: між нагальною потребою впровадження ризик-

менеджменту в управління закладами освіти та професійною компетентністю 

керівників з цього питання; між необхідністю модернізації управління закладами 

загальної середньої освіти (ЗЗСО) на основі ризик-менеджменту та визначенням 

результативності забезпечення цього процесу. 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ / AIM AND TASKS 

Мета статті полягає у дослідженні теоретичних положень ризик-

менеджменту та в розкритті особливостей управління ризиками у закладі загальної 

середньої освіти на основі програмно-цільового підходу та проектування. 

Відповідно до мети визначені завдання дослідження: здійснити аналітичний огляд 

проблеми в сучасних наукових дослідженнях; надати характеристику ризиків у 

контексті управління закладами освіти; визначити особливості управління ЗЗСО на 

засадах ризик-менеджменту, зокрема розкрити значення програмно-цільового 

підходу та проектування. 

3. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ / THE THEORETICAL 

BACKGROUNDS 

Незважаючи на актуальність і значущість упровадження ризик-

менеджменту в освіту, на сучасному етапі понятійно-термінологічний апарат 

теорії ризик-менеджменту в освіті (педагогічної ризикології) як галузі наукових 

знань залишається недостатньо розробленим. Питання термінології важливі з 

точки зору професійної компетентності керівників закладів освіти, які залучені 

до процесу управління ризиками.  

Так, у зарубіжних словниках для позначення категорії «ризик» 

використовуються схожі за звучанням слова: в англійській мові – «risk», у 

німецькій – «risiko», у французькій – «risque», в італійській – «rischio», в 

іспанській «riesgo» тощо. На думку дослідників, даний термін походить від 

латинського слова «resecum», який в перекладі означає «скеля» або 

«небезпека» [6].  

На відміну від законодавчої бази України, яка не дає чіткого визначення 

поняттю «ризик», документи уряду Великої Британії, зокрема Помаранчева 

книга, та документи Ради з фінансування вищої освіти Англії (HEFCE) 

пропонують такі трактування даної категорії:  

«ризик – це невизначеність результату дій і подій, будь то позитивна 

можливість чи небезпека» [15];  

«ризик – це загроза того, що дія чи подія негативно позначиться на здатності 

установи досягти своїх цілей» [14].  

Проблематика термінологічного аналізу поняття «ризик менеджмент» 

досліджувалась у працях таких вітчизняних і зарубіжних науковців, як 
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А. Альгіна, І. Балабанова, В. Вітлінського, В. Гранатурова, А. Старостіна, 

В. Кравченко та ін.  

Концепція теорії ризиків була розроблена В. Вітлінським, ним же було 

введено поняття «ризикології» як науки, а також сформульовано аксіоматику 

ризикології в економічній галузі. А. Альгін, В. Гранатуров дали визначення 

категорії ризику, запропонували систему кількісних показників ступеня ризику та 

концептуальну схему управління ним. Основні принципи якісного управління 

ризиками в системі освіти були досліджені К. Хубером, М. Хубером, М. Дугласом, 

Е. Тернером, К. Рабаном, К. Худом. 

У теорії адміністративного менеджменту використовується велика «сім’я» 

понять, пов’язаних із розглядуваним нами феноменом ризик-менеджменту: 

– менеджмент ризиків є системою заходів, що має неперервний характер 

та охоплює всі процеси, пов’язані з виявленням ризиків, їх оцінкою, розробкою 

програми дій, ужиттям заходів щодо пом’якшення або передбачення, а також 

моніторингу й оцінки діяльності організації в умовах ризику;  

– ефективне управління ризиками допомагає знизити небезпеку та зміцнює 

довіру до інновацій [2, с. 25];  

– обслуговування ризиків (risk handling) – включає процеси менеджменту 

ризиків, а також більш широкі питання про роль та обов’язки управлінських 

структур, про організаційну культуру закладу [2, с. 25]; 

– філософія ризик-менеджменту – уявлення організації про ризики й 

політика управління ними – відображає ту потенційну вигоду, яку може отримати 

організація в результаті прийняття тих чи інших ризиків і визначає, які саме 

управлінські механізми будуть застосовуватись у ризик-менеджменті [7];  

– культура ризику – набір способів, інструментів і методів, які застосовує 

організація у своїх щоденних діях у рамках ризик-менеджменту. Для організацій, 

які не формалізують своє ставлення до ризику, культура ризику формується 

стихійно [4];  

– схильність, або толерантність до ризику – це поняття, пов’язане 

насамперед із живими людьми, а не з юридичними особами [3];  

– ризик-апетит – толерантність до ризику, що характеризує, наскільки 

значний ризик організація здатна витримати й ефективно оптимізувати [4]. 

Здійснений аналіз досліджень і практики з проблеми управління ризиками 

свідчить, що визначення поняття «ризик» залежить від сфери діяльності. 

На сучасному етапі спостерігається стрімкий розвиток педагогічної 

ризикології. 

Поняття «ризик-менеджмент» прийшло у сферу освіти, як і саме поняття 

ризик з економічної теорії, де воно визначається як:  «процес впливу на суб’єкт 

господарювання, при якому забезпечується максимально широкий діапазон 
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охоплення можливих ризиків, їх обґрунтоване прийняття та зведення ступеня їх 

впливу до мінімальних меж, а також розробка стратегії поведінки даного суб’єкта 

в разі реалізації конкретних видів ризику (О. Устенко) [12]; «сукупність методів, 

прийомів, заходів, що дозволяють певною мірою прогнозувати настання 

ризикованих подій і вживати заходів щодо виключення або зниження негативних 

наслідків їх настання (В. Гранатуров) [8,9];  «виявлення, оцінка і пріоритизація 

ризиків з подальшим скоординованим і економічним використанням ресурсів з 

метою мінімізації, здійснення моніторингу і контролю вірогідності і/або впливу 

несприятливих негативних подій, або максимальної реалізації можливостей» 

(Д. Хуббард) [13,17].  

Ризик-менеджмент виконує певні функції:  

1) функції об'єкту управління до яких відноситься організація дозволу 

ризику; ризикових вкладень капіталу; роботи зі зниження величини ризику; 

процесу страхування ризику;  економічних стосунків і зв'язків між суб'єктами 

господарського процесу.  

2) функції суб'єкта управління відносяться: прогнозування; організація; 

регулювання; координація; стимулювання; контроль [10]. 

Прогнозування у ризик-менеджменті – це передбачення певної події. 

Організація в ризик-менеджменті є об'єднанням людей, що спільно реалізовують 

програму управління ризиками на основі певних правил і процедур. До цих 

правил і процедур відносяться: створення органів управління, побудова 

структури апарату управління, встановлення взаємозв'язку між управлінськими 

підрозділами, розробка норм, нормативів, методик  тощо. Регулювання в ризик-

менеджменті є дією на об'єкт управління, за допомогою якого досягається стан 

стійкості цього об'єкту у випадку  виникнення відхилення від заданих параметрів. 

Регулювання охоплює головним чином поточні заходи щодо усунення виниклих 

відхилень. Координація в ризик-менеджменті є узгодженістю роботи всіх ланок 

системи управління ризиком, апарату управління і фахівців. Координація 

забезпечує єдність стосунків об'єкту управління, суб'єкта управління, апарату 

управління і окремого працівника. Стимулювання в ризик-менеджменті є 

спонукаючим фактором фінансових менеджерів і інших фахівців до 

зацікавленості в результатах своєї праці. Контроль в ризик-менеджменті є 

перевіркою організації роботи зі зниження ступеня ризику. За допомогою 

контролю збирається інформація про міру виконання наміченої програми дій, 

прибутковість ризикових вкладень капіталу, співвідношення прибутку і ризики, 

на підставі яких вносяться зміни у фінансові програми, організацію фінансової 

роботи, організацію ризик-менеджменту. Контроль передбачає аналіз результатів 

заходів щодо зниження ступеня ризику [13,17]. 
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В умовах невизначеності факторів зовнішнього і внутрішнього середовища 

будь-якої організації проблема управління ризиками набуває особливої 

значущості. З розвитком соціально економічних процесів, духовним 

відродженням та реформуванням освіти в Україні, модернізацією існуючих 

закладів  освіти і появою нових їх типів виникає нагальна потреба у створенні 

сучасних моделей управління закладами освіти на засадах ризик-менеджменту.  

Управління ризиками, як і всяка управлінська діяльність, має логічний 

аспект і свою процедуру. Теоретично сутність ризик-менеджменту є невід’ємною 

частиною будь-якої свідомої діяльності, яка складається з процесів формування 

мети, прийняття рішень, планування, організації, лідерства і контролю за всіма 

видами ресурсів, що використовуються.  

У словниках, довідниках та енциклопедичній літературі управління 

ризиками розглядають як: мистецтво и формальні методи визначення, аналізу, 

оцінки, попередження виникнення, прийняття заходів щодо зниження ступеня 

ризику протягом життєвого циклу проекту і розподіл можливої шкоди від ризику 

між учасниками проекту [11]; діяльність підприємства, фірми, банку, спрямована 

на скорочення можливих витрат, зумовлених ризиком [59, с. 246]; вид управління, 

заснований на врахуванні можливих відхилень від запланованих результатів 

діяльності внаслідок різноманітних причин, пов’язаних з особливостями прояву 

суб’єктивного фактора [5, с. 728].  

Управління закладом освіти на засадах ризик-менеджменту безпосередньо 

залежить від того, якої концепції управління дотримується заклад. 

Н. Атапіна зазначає, що наразі є дві концепції ризик-менеджменту: 

традиційна та сучасна [1].  

Традиційна концепція передбачає фрагментарний характер управління 

ризиками, епізодичний ризик-менеджмент. 

Сучасна концепція – інтегрований підхід до управління і безперервний 

ризик-менеджмент.  

Зазначені концепції лежать в основі підходів до побудови системи ризик-

менеджменту та організації процесу управління ризиками. 

У теорії та практиці менеджменту виділяють наступні основні підходи до 
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. Ситуаційний підхід до організації ризик-менеджменту у закладі освіти полягає 

у виборі методів управління, які найкращим чином відповідають поточній 

ситуації. Таким чином, цей підхід передбачає фрагментарний, несистематичний 

характер впливу на ризик, коло керованих ризиків обмежене.   

 Процесний підхід розглядає ризик-менеджмент як безперервну серію 

взаємозалежних управлінських функцій.  

Комплексний ризик-менеджмент характеризується як безперервний процес, що 
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охоплює всі сфери діяльності закладу освіти, в якому задіяні співробітники різних 

рівнів управління. 

Управління ризиками – це логічний та систематичний процес, який можна 

застосовувати для вибору шляху подальшого вдосконалення діяльності, 

підвищення ефективності бізнес-процесів організації. Це шлях, що призводить 

до забезпечення гарантованої результативності діяльності організації у напрямі її 

розвитку. 

У сучасній літературі з менеджменту строго зафіксовано, що 

неопераціонально поставлені цілі не мають сенсу в управлінні. Формулювання 

типу: «забезпечити задоволення зростаючих потреб», «підвищити соціальну 

активність», «підвищити якість освіти» – це приклади неопераціональних певних 

цілей,  псевдоцілей. 

У теорії сучасного менеджменту існують певні вимоги до цілестворення: 

цілі мають бути реалістичними, гнучкими, мати реальні терміни виконання, 

передбачати вимір результатів діяльності; кожну ціль слід розробляти з позиції 

результату, а не процесу діяльності; необхідно чітко визначати умови та фактори, 

від яких залежать цілі; перевіряти, регулювати процес реалізації спільної мети 

необхідно як в цілому, так і через досягнення конкретних цілей. Обов’язковими 

вимогами до неї є: подільність на цілі; конкретність її складових; вимірність. 

Програмно цільове управління забезпечує пріоритет першочергових цілей і 

завдань, орієнтує на комплексний підхід у використанні ресурсів (кадри, час, 

фінанси тощо) і досягнення максимально значущих кінцевих результатів [13].  

Переваги програмно-цільового підходу до управління розвитком закладу 

освіти [1,2]:  

1. Базою програмно-цільового підходу є встановлення балансу між 

прогнозованими результатами і кадрами, наявними ресурсами, невикористаними 

резервами.  

2. Програми розвитку спрямовані на прогнозоване оновлення діяльності 

закладу загальної середньої освіти.  

3. Програми розвитку забезпечують системність розвитку і впровадження 

інновацій.  

4. Програми розвитку за формою також є інноваційними.  

5. Програми розвитку характеризуються поетапно у вирішенні актуальних 

проблем закладу.  

6. Роботу над розробкою та втіленням програми в життя проводить 

колектив. 

7. Під час роботи над програмою розвитку виникне загальна для всіх мрія 

про новий успішний заклад освіти.  
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8. У пошуках ідей, нових технологій, під час їх реалізації значною мірою 

зросте рівень компетентності та професіоналізму педагогів.  

9. Протягом роботи в інноваційному режимі зросте статус школи в 

мікрорайоні, керівництва вищої ланки.  

10. Колегіальність роботи буде сприяти створенню ситуації, коли керівник 

може врешті-решт стати лідером-реформатором, «соціальним архітектором». 

Різноманітні проекти виникають із тих чи інших життєвих завдань: 

освітніх, виробничих, споживчих, у тому числі пов’язаних із розвагами, проектів 

вирішення соціальних проблем. Ідеї проектів реалізовуються у чисто виховній і 

навчальній практиці як універсальний засіб для розвитку ініціативи, творчої 

самостійності людини, забезпечення зв’язку знань із життям, із працею, з наукою. 

Науково-практична діяльність у межах проекту має конкретні освітні цілі, 

охоплює дослідження та розв’язання проблем, передбачає використання різних 

матеріалів.  

Проектування в освітньому процесі передбачає визначення діяльності 

педагога та вихованців у їхній особистісно розвивальній взаємодії.  

У динамічних ринкових умовах проблема мінімізації ризиків у процесі 

реалізації різних типів проектів в умовах закладу загальної середньої  освіти стає 

особливо актуальною. Відсутність повної інформації, існування протидіючих 

тенденцій, елементи випадковості та інші економічні умови господарювання 

обумовлюють важкопрогнозованість процесу управління. Більшість проектних 

рішень приймається в умовах невизначеності та економічного ризику. Том 

Демарко у своїх роботах зазначає, що для управління проектом досить управляти 

його ризиками. 

Причиною виникнення ризиків є невизначеність, що притаманна для 

кожного проекту. Ризики можуть бути «відомі» (визначені та оцінені, для яких 

можливе планування) та «невідомі» (неідентифіковані і неспрогнозовані). 

Прийняттям рішень та відповідними діями, можливо зменшити ризик, але 

позбутися його неможливо. 

Впровадження системи управління ризиками – це комплексний підхід до 

вирішення проблеми контролю над ризиками, що виникають в ході діяльності 

організації. Система управління ризиками є набором елементів за допомогою 

яких адміністрація закладу загальної середньої освіти може контролювати ризики 

на усіх рівнях. Одна з її складових – реагування на ризики реалізації проектів. 

Управління ризиками проекту є важливим аспектом управління проектом в 

цілому. 

4. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ / RESEARCH METHODS 

Одним із найважливіших аспектів управління ризиками є повна відкритість 

інформації. У процесі управління ризиками, менеджер проекту аналізує різну 
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інформацію, і оцінює ситуацію з урахуванням особистого досвіду. Проте, часто 

така оцінка суб'єктивна і не враховує міру невизначеності чинника ризику. У 

результаті створюється неповна картина розуміння наявної ситуації. 

Провідні науковці в галузі управління проектами рекомендують управляти 

ризиками в чотири етапи:   

– ідентифікація (виявити ризики, які можуть завадити цілям проекту);   

– аналіз (визначити, які з виявлених ризиків найбільш небезпечні);   

– планування (спланувати найбільш небезпечні ризики);  

– моніторинг і контроль (підтримувати план проекту і список ризиків в 

актуальному стані) [12].  

Ризик-менеджмент покликаний забезпечити максимальну ефективніть 

управління проектами з урахуванням факторів невизначеності. Він являє собою 

систему управління ризиками за допомогою якої проектний менеджер може 

контролювати ризики на всіх рівнях. 

Залучення педагогів до проектної діяльності надає можливість 

самовдосконалюватися, відкриває можливість вибору особистої ролі в системі 

відносин у колективі учасників проекту (автор ідей, виконавець, учасник, 

організатор), або залишає право вибору на індивідуальну роботу. Застосування 

методу проектів сприяє реалізації певних педагогічних завдань: інтенсифікації 

освітнього процесу, підвищенню його ефективності та якості результатів; 

системній інтеграції предметних завдань, розвитку вмінь експериментально-

дослідницької діяльності; побудові відкритої системи освіти, яка забезпечує 

кожному учасникові власну траєкторію самоосвіти; формуванню інформаційної 

культури педагогів.  

5. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ / RESEARCH RESULTS 

Програмно-цільовий підхід та проектування передбачають розробку 

програми розвитку закладу освіти. 

Програма розвитку – це робочий документ для організації перспективної і 

поточної діяльності закладу, який містить інформацію про вихідний стан 

навчального закладу загалом і його окремих підсистем; гіпотетична модель 

закладу, яку бажають бачити в майбутньому; опис змісту діяльності і 

послідовності дій, які сприятимуть реалізації.  

Програма розвитку – це система діяльності з чітко визначеними цілями, 

завданнями, прогнозованими результатами, яка збалансована з кадровими та 

іншими умовами, наявними ресурсами і невикористаними резервами.  

Програма розвитку закладу освіти відрізняється від традиційного 

перспективного плану тим, що:  
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1. Програми розвитку спрямовані на прогнозування змін, оновлення 

діяльності закладу освіти та вироблення стратегії розвитку. Плани спрямовані на 

забезпечення оптимального функціонування навчального закладу. 

2. Програми розвитку мають виразну інноваційну спрямованість, 

забезпечують системність процесів впровадження нововведень. Плани 

реалізують етапність вирішення актуальних проблем, виконання соціального 

замовлення на освіту.  

3. Програми розвитку працюють на місію і стратегічну мету закладу освіти. 

Плани забезпечують виконання та узгодження завдань вищих державних органів 

управління освітою та внутрішніх.  

Програми розвитку виконують такі функції:  

1. Визначають напрями діяльності та цільові орієнтири.  

2. Виступають засобами цілеспрямованості загальної роботи персоналу.  

3. Забезпечують координацію зусиль.  

4. Виступають як засіб моніторингу здійснення робіт і умов їх виконання. 

5. Створюють умови для попередження виникнення можливих загроз для 

досягнення певних цілей.  

6. Виступають як засіб розробки рішень в разі відхилення від 

запланованого.  

Програма розвитку, на думку В. Лазарева, має передбачати: проблеми, на 

вирішення яких вона спрямована; новації, за рахунок яких передбачається 

вирішити проблеми; проект бажаного майбутнього закладу; стратегію здійснення 

змін; цілі програми; план дій; інноваційні проекти здійснення окремих змін в 

окремих підсистемах;  ресурсне забезпечення; кадрове забезпечення.  

Повний алгоритм розробки програми розвитку навчального закладу 

представлений в колективній роботі вчених на чолі з М. Поташником, у наукових 

виданнях В. Лазарева, В. Лізінского, А. Моісеєва та ін. [13,14]. 

Програма розвитку складається з таких розділів: проблемного аналізу 

навчального закладу; концепції розвитку закладу; плану дій.  

Підготовка програми розвитку закладу освіти чи навіть комплексно-

цільової програми – це складний процес. Організаційна структура роботи з 

програмою може складатися з декількох модулів: 

 модуль діагностико-прогностичної діяльності; 

 модуль проектний; 

 модуль забезпечування; 

 модуль експертний; 

 модуль моніторингу; 

 модуль психологічного супроводу; 

 модуль загального керівництва.  
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Покрокова процедура розробки програми «Удосконалення процесу 

формування іміджу сучасного закладу загальної середньої освіти»: 

Крок 1. Усвідомлення керівником необхідності стратегічного розвитку 

організації та ініціювання цього процесу. 

Крок 2. Створення робочої групи для розробки стратегій. 

Крок 3. Аналіз цінностей організації, проблем, очікувань замовників на 

освітні послуги.  

Крок 4. Вивчення ресурсного забезпечення, умов, факторів-впливів на 

організацію. 

Крок 5. Формулювання місії організації. 

Крок 6. Формулювання стратегії через систему цілей. 

Крок 7. Вибір ідей розвитку організації. 

Крок 8. Розробка концептуальної моделі нової діяльності. 

Крок 9. Розробка плану реалізації стратегії. 

Крок 10. Експертна процедура.  

Крок 11. Управління стратегічними змінами. 

Крок 12. Підбиття підсумків проектної діяльності. 

Результат, який ми хотіли отримати, – це створити цілісну систему 

неперервного вдосконалення іміджу закладу загальної середньої освіти з метою 

підвищення ефективності роботи школи в режимі функціонування та в умовах 

реалізації стратегічних завдань шляхом упровадження інноваційних підходів до 

управління, навчання і виховання. 

Програма пройшла експертизу за такими критеріями: 

1. Дотримання принципів планування при складанні програми: 

 науковості – використання при плануванні досягнень педагогіки, 

дидактики, психології, предметних методик; 

 наступності – планування завдань, вибір педагогічних засобів з 

урахуванням досягнутих результатів; 

 перспективності – урахування перспектив розвитку навчального 

закладу; 

 конкретності – чітка постановка завдання, визначення термінів та 

виконавців; 

 координації – забезпечення узгодженості всіх систем навчального 

закладу та підсистем, що беруть участь у реалізації завдань програми; 

 об’єктивності – планування тільки тих завдань, які можуть бути 

реально виконані в умовах функціонування закладу; 

 актуальності – першочерговість завдань, які впливають на 

результативність діяльності; 

 реальності – можливість виконання наміченого; 
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 оптимальності – вирішення найважливіших питань, що 

забезпечують рівномірний ритм роботи протягом навчального року; 

 динамічності – внесення за необхідності змін до плану роботи. 

2. Відповідність поставлених цілей генеральній меті. 

3. Відповідність усіх напрямів методичного забезпечення поставленим 

цілям. 

4. Максимальне врахування проблем, що потребують розв’язання.  

5. Доцільність обраних форм роботи. 

6. Можливість своєчасного виявлення й коригування стану виконання 

програми. 

В якості експертів можуть виступати провідні вчені, викладачі закладів 

вищої освіти та ІППО, головні і провідні фахівці органів освіти, а також 

колегіальні експерти – наукові лабораторії, кафедри, вчені ради тощо.  

Компетентність і об’єктивність – це дві основні вимоги до експертів. 

Рецензія (експертний висновок) має складатися з шести позицій:  

1. Оцінка повноти програми (наявність всіх структурних частин, всіх 

компонентів, представлених усередині частин).  

2. Оцінка цілісності програми (узгоджені проблеми – цілі – завдання, цілі – 

способи їх реалізації тощо). Дивує той факт, що досить часто зустрічаються 

програми розвитку, де все її частини – «Проблемний аналіз», «Формування 

концепції», «Розробка стратегії і завдань», «Розробка цілей», «План дій» – 

автономні, не пов’язані між собою. Наприклад, проблеми одні, цілі взяті з інших 

джерел, а план дій реалізує не ту мети.  

3. Оцінка обґрунтованості висновків, припущень, прогнозів.  

4. Недоліки, помилки, зауваження.  

5. Нові ідеї та пропозиції.  

6. Висновок (програма придатна / непридатна / придатна за умови усунення 

якихось конкретних зауважень).  

Експерти визначили, що програма складена на достатньому рівні, є 

ефективною для впровадження в школі – актуальною, системною та 

впорядкованою. 

6. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ / 

CONCLUSIONS AND PROSPECTS FOR FURTHER RESEARCH 

Отже, виходячи з зазначеного вище, можна дійти висновку, що 

впровадження системи управління ризиками в закладах загальної середньої 

освіти – це комплексний підхід до вирішення проблеми контролю над ризиками, 

що виникають в ході діяльності закладу. Система управління ризиками є набором 

елементів за допомогою яких адміністрація закладу загальної середньої освіти 
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може контролювати ризики на усіх рівнях. Одна з її складових – реагування на 

ризики реалізації проектів. 

Основним висновком дослідження є досягнення мети й виконання 

поставлених завдань. Результати проведеного дослідження можуть 

використовуватись в управлінській діяльності керівника закладу освіти. 

Вважаємо, що перспективним напрямом подальших досліджень повинно стати 

розробка певного інструментарію оцінки ризиків проекту, який впроваджується 

в закладі освіти. 
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