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Для вирішення питання запровадження ефективного стратегічного управління загальноосвітнім на-
вчальним закладом проведено аналіз стратегічного планування, яке являє собою частину стратегічного 
управління. У статті обґрунтовано провідну роль стратегічного планування в системі стратегічного 
управління загальноосвітнім навчальним закладом. Зроблено огляд останніх досліджень стратегічного 
планування, розкрито сутність стратегічного планування, виявлені причини та умови його виникнення. 
Охарактеризована специфіка стратегічного планування діяльності загальноосвітніх навчальних закладів 
в умовах динамічних змін в системі стратегічного управління освітою України. Доведено важливість за-
стосування стратегічного планування в діяльності загальноосвітнього навчального закладу.
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Постановка наукової проблеми та її зна-
чення. Зростання конкуренції в системі 

освіти України диктує вибір нових орієнтирів 
розвитку загальної середньої освіти. Керівники 
загальноосвітніх навчальних закладів стоять пе-
ред необхідністю вдосконалення концептуальних 
підходів, методів, інструментів, що використо-
вуються при підготовці й прийнятті стратегіч-
них рішень в новому нестабільному середовищі. 
Тому, сучасний етап управління загальноосвітні-
ми навчальними закладами вимагає використан-
ня інструментів успішного управління. Одним із 
дієвих видів управління є стратегічне управлін-
ня, зокрема одного з найважливіших його еле-
ментів – стратегічного планування. 

Сучасні загальноосвітні навчальні заклади 
мають справу із цілою низкою проблем, зумовле-
них не лише швидкими, а й прискореними транс-
формаційними змінами, які відбуваються в усіх 
аспектах суспільного життя. Тому традиційне 
планування вже є недостатнім у сучасному світі. 
Основною ідеєю стратегічного планування є «пе-
реселення» команди працівників із сьогоднішньої 
ситуації в якесь ідеальне майбутнє, якого вони 
бажають досягти. Стратегічне планування може 
стати ефективним засобом у визначенні ресурсів 
та пріоритетів розвитку загальноосвітнього на-
вчального закладу [6, с. 13].

Аналіз досліджень цієї проблеми. Значний 
внесок у розробку проблем стратегічного управ-
ління організацією зробили Д. Аакер, С. Алєк-
сєєв, С. Альтшулер, М. Армстронг, І. Ансофф, 
В. Віханський, Г. Дмитренко, Г. Єльникова, 
В. Колпаков, Ю. Лапигін, В. Маслов, Г. Мінц-
берг, С. Натрошвілі, В. Пастухова, В. Сладке-
вич, А. Стрікленд, А. Томпсон, Р. Фатхутдинов, 
З. Шершньова та інші.

Проблема стратегічного планування в психо-
лого-педагогічній літературі розкрита в дослі-
дженнях Л. Абрамова, Т. Азарової, Л. Артеменка, 
Б. Артамонова, А. Асаула, О. Берданової, А. Бі-
лоуса, І. Болховітіної, В. Вакуленка, Л. Довгань, 
Л. Донець, П. Друкера, А. Карпенка, Т. Корить-
ка, А. Круглянка, С. Тригоб'юка, Л. Чемериса та 
інших. Науковці розкривають значення поняття 
«стратегічне планування», визначають принципи 
і рівні, послідовність етапів стратегічного плану-
вання, акцентують увагу на врахуванні факто-

рів зовнішнього середовища, що безпосередньо 
впливають на методику розробки стратегії. 

Важливим для нашого дослідження є аналіз 
проблеми стратегічного планування в системі 
освіти, що розглядається у працях С. Пакуліна 
(стратегічне планування розвитком вищої освіти 
України), В. Мельник та В. Григораш (стратегіч-
не планування діяльності загальноосвітнього на-
вчального закладу) та інших.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас, недостатньо розгля-
нуте питання щодо особливостей стратегічного 
планування в контексті стратегічного управління 
загальноосвітнім навчальним закладом.

Метою статті є розкриття і аналіз особливос-
тей стратегічного планування як базової скла-
дової стратегічного управління загальноосвітнім 
навчальним закладом. Для цього необхідно ви-
рішити наступні задачі: обгрунтувати провідну 
роль стратегічного планування в системі стра-
тегічного управління загальноосвітнім навчаль-
ним закладом; розкрити сутність стратегічно-
го планування, виявити причини та умови його 
виникнення; довести важливість застосування 
стратегічного планування в діяльності загально-
освітнього навчального закладу.

Виклад основного матеріалу й обґрунтуван-
ня отриманих результатів дослідження. Аналіз 
джерел свідчить про те, що в українській прак-
тиці управління потенціал стратегічного плану-
вання оцінюється і реалізується в основному в 
комерційних організаціях. Що стосується закла-
дів освіти, як в теорії, так і на практиці, зроблені 
поки тільки перші кроки в освоєнні моделі стра-
тегічного планування. Проте, аналіз нечисленних 
досліджень в цій області є необхідним для вияв-
лення особливого в змісті цього виду планування. 

Вивчаючи проблему стратегічного управління 
загальноосвітнім навчальним закладом часто ба-
гато уваги приділяють стратегічному плануван-
ню. Стратегічне планування і управління пред-
ставляють процес, що визначає послідовність дій 
організації з розробки та реалізації стратегії. Він 
включає постановку цілей, вибір стратегії, ви-
значення необхідних ресурсів і підтримку від-
носин із зовнішнім середовищем, які дозволяють 
організації досягати поставлених завдань, тоді 
як врахування особливостей управлінської ді-
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яльності при реалізації стратегії дозволяє більш 
надійно досягати поставлених цілей [4, с. 35].

Аналіз наукової літератури показав, що стра-
тегічне управління тісно пов'язують з таким по-
няттям, як стратегічне планування. Ці поняття 
мають багато в чому схожий зміст, однак якщо 
поглянути на них в історичній перспектив, певні 
відмінності стають очевидними.

Широке застосування стратегічного плану-
вання в практиці бізнесу починається з кінця 
1960-х – початку 1970-х років. Головна відмін-
ність між довгостроковим і стратегічним плану-
ванням полягає в трактуванні майбутнього. По-
ява стратегічного планування пов'язане зі зміною 
стратегічних напрямків і здібностей. Основне його 
положення полягає в наступному: екстраполяція 
минулого неадекватно відображає майбутнє, від-
хилення від минулих прогнозів і нові тенденції 
вимагають стратегічних коригувань [1, с. 29].

Дж. А. Стайнер визначив фактори, що сприя-
ли розвитку стратегічного планування протягом 
1960–1980 років [11]: зростання розмірів підпри-
ємств завдяки підвищенню комплексності та ди-
версифікації діяльності; науково-технічний про-
грес; розвиток зв'язків з іншими організаціями; 
зростання конкуренції на внутрішніх і зовнішніх 
ринках внаслідок їх заповнення; розвиток мето-
дології та інструментарію планування; наявність 
необхідної оргтехніки та кваліфікованих кадрів; 
лідирування підприємств, які більше уваги при-
діляли стратегічному плануванню.

Стратегічне планування ґрунтується на ви-
явленні трендів не тільки економічного розвитку 
корпорації, а й середовища її існування. Серед-
овище розуміється як складна, структурована 
система факторів, що впливає на організацію і її 
конкурентів. Нестабільність середовища при цьо-
му розглядається як вирішальний фактор пла-
нування. Таке планування з урахуванням існу-
ючих тенденцій в зміні конкурентного оточення 
спирається на виявлені сильні і слабкі сторони 
організації, сприятливі можливості, що надають-
ся змінами в оточенні і погрозами з боку конку-
рентів і соціальних, політичних, технологічних і 
економічних факторів оточення [7, с. 5].

У науковій літературі існує значна кількість 
визначень поняття «стратегічне планування». 
Так, стратегічне планування – це ряд дій, що по-
вторюються, що включають в себе дослідження, 
огляд даних, прийняття рішень і їх оцінку, дослі-
дження наслідків і адекватності того, які рішен-
ня приймалися раніше [9]; особливий механізм 
регулювання планових відносин (оформлених 
у вигляді страктегій, концепцій, пріоритетів) 
[8, с. 12]; набір конкретних дій і рішень, здійсню-
ваних керівниками вищого та середнього ланок 
управління, що приводять до реалізації вибра-
них стратегій, досягнення поставлених довго-
строкових цілей і формування майбутнього стану 
бізнес-системи [3, с. 63]; адаптивний процес, за 
допомогою якого здійснюються регулярна роз-
робка та корекція системи формалізованих пла-
нів, перегляд змісту заходів щодо їх виконання 
на основі безперервного контролю та оцінювання 
змін, що відбуваються зовні та всередині орга-
нізації [10, с. 25]; адаптивний процес розробки 
менеджерами та виконавцями системи стратегій 
(корпоративної, конкурентної, функціональної та 

операційної) діяльності організації для досягнен-
ня головної мети, процес постійного моніторингу 
змін зовнішнього та внутрішнього середовища 
і внесення відповідних корегувань цієї системи 
[5, с. 116]. Існує ще цілий ряд визначень, які ро-
блять упор на ті чи інші аспекти і особливості 
стратегічного планування або ж на його відмін-
ності від «звичайного» планування.

Акцентуючи увагу на визначенні поняття 
«стратегічне планування», ми дійшли висновку, 
що воно має багатогранний характер і різнома-
нітне забарвлення, а саме: стратегічне плану-
вання являє собою безперервний процес; стра-
тегічне планування не тотожне відомому свого 
часу перспективному плануванню (перспектив-
ний план не враховував механізму його реалі-
зації); мета стратегічного планування – поліп-
шення реакції організації на динаміку ринку та 
поведінку конкурентів.

Отже, стратегічне планування здійснюється 
не від випадку до випадку, а постійно і пред-
ставляє собою безперервний процес визначення 
і уточнення довгострокових перспектив діяль-
ності загальноосвітнього навчального закладу в 
умовах нестабільності зовнішнього середовища 
на основі передбачення (прогнозування) можли-
вих її змін. Будучи функцією управління, стра-
тегічне планування є фундаментом, на якому 
будується вся система управлінських функцій, 
або основою функціональної структури системи 
управління. Стратегічне планування є інстру-
ментом, за допомогою якого формується сис-
тема цілей функціонування загальноосвітнього 
навчального закладу і об'єднуються зусилля 
всього колективу для її досягнення.

Б. Артамонов у своїй науковій праці «Стра-
тегический менеджмент» стверджує, що у про-
цесі стратегічного планування вирішуються такі 
основні завдання, пов'язані з постійним пошуком 
шляхів для успішної реалізації стратегії: фор-
мування оптимальної організаційної структури 
та визначення необхідного ресурсного потенці-
алу організації; раціональний розподіл ресур-
сів між структурними підрозділами організації; 
адаптація виробничих можливостей до змін у зо-
внішньому середовищі; внутрішня координація 
і необхідні організаційні зміни (горизонтальна і 
вертикальна взаємодія); стратегічне передбачен-
ня (на основі прогнозування тенденцій розвитку 
попиту на продукцію організації) [3, с. 66].

Звідси випливає, що основними завданнями 
стратегічного планування в загальноосвітніх на-
вчальних закладах є визначення стратегічних 
цілей і завдань в сфері освіти і наукових до-
сліджень; поліпшення якості навчання; вихід на 
нові ринки освітніх послуг, використання нових 
моделей і технологій навчання; зростання задо-
воленості учнів та їх батьків; розширення гнуч-
кості навчальних програм.

Разом з тим цікавою є точка зору І. Ансоффа, 
який наголошує на тому, що в системі страте-
гічного планування відсутнє припущення про те, 
що майбутнє неодмінно має бути краще минуло-
го, і не вважається, що майбутнє можна вивчити 
методом екстраполяції. Тому в якості першого 
кроку робиться аналіз перспектив організації, 
завданням якого є з'ясування тих тенденцій, не-
безпек, шансів, а також окремих «надзвичайних» 
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ситуацій, які здатні змінити сформовані тенден-
ції [2, с. 24].

Відмітимо, що стратегічне планування, як 
функція управління полягає в прагненні завчасно 
врахувати всі внутрішні й зовнішні фактори, що 
забезпечують сприятливі умови для нормального 
функціонування та розвитку загальноосвітнього 
навчального закладу. Це передбачає розробку 
комплексних заходів, які визначають послідов-
ність досягнення цілей з урахуванням можливос-
тей найбільш ефективного використання ресур-
сів загальноосвітнім навчальним закладом. 

Узагальнюючи викладене вище, зазначимо най-
більш характерні риси стратегічного планування 
діяльності загальноосвітнього навчального закладу:

– стратегічне планнування виступає части-
ною стратегічного управління загальноосвітнім 
навчальним закладом та функцією управлінської 
діяльності;

– стратегічне планування необхідне для під-
тримки стратегічної відповідності між цілями за-
гальноосвітнього навчального закладу і його по-
тенційними можливостями;

– завданням стратегічного планування є зни-
ження невизначенності майбутнього загальноос-
вітнього навчального закладу;

– за допомогою стратегічного планування за-
гальноосвітній навчальний заклад моделює май-
бутьню успішну діяльність;

– стратегічне планування спрямоване на по-
шук нових можливостей загальноосвітнього на-
вчального закладу в оптимізації витрат;

– гнучкість стратегічного планування прояв-
ляється у швидкому реагування на зміну умов 
зовнішнього і внутрішнього середовища загаль-
ноосвітнього навчального закладу;

– багатоваріантність стратегічного плануван-
ня проявляється у розробці різних сценаріїв до-
сягнення поставлених цілей і декількох варіантів 
стратегічних планів;

– стратегічне планування дає можливості ке-
рівнику загальноосвітнього навчального закладу 
послідовно (поетапно) коригувати планові показ-
ники за результатами контрольних замірів;

– стратегічне планування передбачає вклю-
чення в план певних стратегічних резервів по 
різним видам ресурсів загальноосвітнього на-
вчального закладу.

Резюмуючи вищезазначене можна ствер-
джувати, що в системі управління загально-
освітнім навчальним закладом, в забезпеченні 
його успішного функціонування особливе місце 
займає стратегічне планування. Зі стратегічно-
го планування починається процес стратегічного 
управління і виникає управлінське рішення. Та-
ким чином, можна стверджувати, що стратегічне 
планування – це базова складова стратегічного 
управління.

Висновки та перспективи подальшого до-
слідження. Опрацьовано сутність поняття «стра-
тегічного планування»; обгрунтувано провідну 
роль стратегічного планування в системі стра-
тегічного управління загальноосвітнім навчаль-
ним закладом; виявлено причини та умови ви-
никнення концепції стратегічного планування; 
доведено важливість застосування стратегічного 
планування в діяльності загальноосвітнього на-
вчального закладу. Таким чином, можна зробити 
висновок, що загальноосвітні навчальні заклади, 
які запроваджують стратегічне планування, за-
вжди мають можливість поводитись послідовно і 
системно в освітньому середовищі, що збільшує 
імовірність досягнення ними поставлених цілей.

Відтак, вважаємо, що подальші наукові пошу-
ки у галузі дослідження проблеми стратегічного 
планування в контексті стратегічного управлін-
ня загальноосвітнім навчальним закладом мають 
бути насамперед зосереджені на розробці захо-
дів щодо вдосконалення стратегічного плануван-
ня в загальноосвітніх навчальних закладах.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Аннотация
Для решения вопроса внедрения эффективного стратегического управления общеобразовательным 
учебным учреждением проведен анализ стратегического планирования, которое выступает частью 
стратегического управления. В статье обосновано ведущую роль стратегического планирования в си-
стеме стратегического управления общеобразовательным учебным учреждением. Сделан обзор по-
следних исследований стратегического планирования, раскрыта сущность стратегического планирова-
ния, выявлены причины и условия его возникновения. Охарактеризована специфика стратегического 
планирования деятельности общеобразовательных учебных учреждений в условиях динамических 
изменений в системе стратегического управления образованием Украины. Доказана важность при-
менения стратегического планирования в деятельности общеобразовательного учебного учреждения.
Ключевые слова: управление, стратегическое управление, стратегическое планирование, стратегия, 
общеобразовательное учебное учреждение.
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STRATEGIC PLANNING IN THE CONTEXT OF STRATEGIC MANAGEMENT  
OF GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTION

Summary
To address the issue of implementation of effective strategic management of general educational institution 
held a strategic planning analysis, which serves part of the strategic management. The article substantiates 
the leading role of strategic planning in the strategic management system of general educational institution. 
A review of recent strategic planning studies, reveals the essence of strategic planning, the causes and 
conditions of its origin. Characterized by the specificity of the strategic planning activities of general 
educational institutions in the conditions of dynamic changes in the system of strategic management of 
education in Ukraine. It proved the importance of applying the strategic planning activities of general 
educational institutions.
Keywords: management, strategic management, strategic planning, strategy, general education institution.


