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здійснювати як по валовій, так і товарної продук-
ції, яка є кінцевою і робить вплив на результативні 
показники підприємства. Розрахунок продуктив-
ності праці в порівнянних і поточних цінах тільки 
по валової продукції має низку недоліків, оскільки 
у цій продукції міститься повторний рахунок зробле-
них витрат. Крім того, на неї впливає співвідношення 
живої і матеріалізованої праці. На нашу думку, для 
розрахунку продуктивності праці найбільш при-
йнятний показник обсягу чистої продукції, викорис-
тання якого натомість валової продукції дозволить 
виключити повторний рахунок матеріальних витрат 
і більш точно передати економію уречевленої праці. 
На практиці в сільськогосподарських підприємствах 
обчислюється величина: фактично реалізований або 
чистий доход – валовий доход [5, с. 33].

Висновки. Таким чином, для виправлення стано-
вища, що склалося в аграрному секторі економіки 
щодо управління трудовими ресурсами, доцільно вдо-
сконалити організацію оплати праці, оскільки низько-
оплачувана праця буде знижувати трудову активність 
та рівень використання трудових ресурсів. Необхідно 
стимулювати працю тих працівників, які мають висо-
кий рівень кваліфікації, вищу освіту. Саме кваліфіко-

вані працівники – це найсуттєвіший фактор розвитку 
сільськогосподарського підприємства.
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вану взаємодію керуючої та керованої підсистем динамічної педагогічної системи, що характеризується націленістю на вирішення 
освітніх завдань, стійкою структурою й забезпечує її цілісність, ефективну реалізацію функцій та досягнення запланованого ре-
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Постановка проблеми. Для системи освіти в 
Україні та й для світового освітянського простору 
притаманні сьогодні пошуки нового сенсу педаго-
гічного управління та педагогічної діяльності, які 
ґрунтуються на принципово нових засадах. Сучасні 
модернізаційні процеси у вітчизняній освіті зорієнто-
вані на формування якісно нової системи освітнього 
менеджменту з урахуванням міжнародного досвіду 
й специфіки економічних та соціокультурних умов, 
що вимагає суттєвих змістових, структурних, органі-
заційних перебудов, постійного пошуку нових техно-
логій управління якістю роботи навчальних закладів 
різних типів і форм власності.

Ускладнення змісту початкової освіти, зорієнтова-
ного на розвиток цілісної, життєво компетентної осо-
бистості дитини, самого педагога й, відповідно, функ-
цій і умов діяльності сучасного навчального закладу 
потребують принципових змін в організаційному та 
технологічному аспектах сучасного стилю управ-
ління, який, на жаль, зберігає певною мірою автори-
таризм у прийнятті управлінських рішень щодо від-
бору та реалізації змісту, вибору моделей організації 
освітнього процесу. Причинами є інерційність педаго-
гічного мислення, відсутність гнучкості, креативності 
у прийнятті управлінських рішень значної кількості 
керівників, що гальмує інноваційні процеси не лише 
у початковій ланці освіти, а й освітній галузі загалом. 
Отже, постає проблема пошуку ефективних техноло-
гій управління освітнім процесом початкової школи 
для оновлення всіх аспектів її діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідея 
вдосконалення змісту початкової освіти зумовлена 
концептуальними положеннями Базового компо-
нента початкової освіти й має глибоке методологічне 
та психолого-педагогічне підґрунтя.

Проблеми управління освітою торкалися у своїх 
роботах Й. Ґербарт, А. Дістервеґ, Я. Коменський, 
Дж. Локк; усебічне обґрунтування зв’язків знань 
різних наук подано в працях К. Ушинського. Психо-
логічні засади процесу управління в системі шкіль-
ного навчання розкрито у дослідженнях Л. Вигот-
ського, В. Давидова, В. Зінченка та ін.

Із кола сучасних дослідників, які вивчають 
питання управління початковою освітою на різ-
них її рівнях, можна відзначити наукові розвідки 
М. Арцишевської,  К. Гуз, О. Кононко, О. Лобан-
чук, Л. Масол, О. Сухаревської, Т. Яновської та ін. 
Низка наукових робіт з педагогіки –Н. Васюкової,  
Т. Комарової, Ю. Рюміної, Г. Черданцевої – засвід-
чує наявність теоретичної основи для побудови сис-
теми управління освітнім процесом сучасної почат-
кової школи.

Мета статті полягає в аналізі сучасного стану 
системи управління початкової освіти в Україні та 
тенденцій вдосконалення цього процесу як одного із 
головних напрямків управлінської стратегії, взаємо-
дії керуючої та керованої підсистем на різних (стра-
тегічному, тактичному й оперативному) рівнях.

Виклад основного матеріалу дослідження. Удо-
сконалення змісту, ускладнення функцій і умов 
діяльності сучасного навчального закладу потребу-
ють значних змін в організаційному та технологіч-
ному аспектах управління освітою.

Базовими для визначення особливостей управ-
ління шкільною освітою в сучасних умовах є наукові 
положення теорії управління та теорії управління 
освітою, зокрема ті, що висвітлюють сутність ключо-
вих категорій «управління», «менеджмент», «освіт-
ній менеджмент» тощо та дають змогу визначити 
стратегію наукового пошуку.

Методологічні засади дослідження стано-
вили такі наукові підходи: конкретно-історичний  
(В. Пікельна), що дає змогу усвідомити залежність 
процесу управління початковою ланкою навчального 
закладу від реального впливу економічних, суспіль-
них, соціально-педагогічних чинників; комплексний 
(Т. Шамова), пов’язаний із необхідністю викорис-
тання сукупності методів дослідження суміжних 
наук, оскільки сам процес управління є багатоаспек-
тним; системний (Ю. Конаржевський, В. Лазарев, 
М. Поташник,), який дозволяє представити систему 
управління цілісно в єдності її керівної та керова-
ної підсистем; компетентнісний (Н. Бібік, С. Бондар, 
О. Пометун, та ін.), що підкреслює орієнтацію стра-
тегії дошкільної освіти на освоєння дітьми різнома-
нітних компетенцій, затверджених законодавчими 
документами, Базовим компонентом початкової 
освіти; потребу в професійно компетентних фахів-
цях; особистісно зорієнтований (Ш. Амонашвілі,  
Ю. Манилюк, А. Плігін), зумовлений соціально-пси-
хологічними та психолого-педагогічними аспектами 
управлінської діяльності в системах «керівник – під-
леглі», «педагоги – діти».

Означені методологічні підходи є інструмен-
том пізнання передусім сутності ключових понять 
дослідження: управління й менеджменту в контек-
сті вивчення специфіки діяльності початкової ланки 
освіти – елементу системи шкільної освіти  як сис-
темного утворення.

Зауважимо, що ці поняття вимагають систем-
ної оцінки, оскільки будь-який навчальний заклад 
є як цілісною динамічною соціально-педагогічною 
системою взаємопов’язаних компонентів, що стано-
вить особливу єдність із середовищем, так і части-
ною системи вищого рівня (В. Бондар, Г. Єльнікова, 
В. Пікельна, Є. Хриков та ін.). Ці положення та 
визначені науковцями ознаки поняття «система» ми 
сприймаємо як методологічні, що дозволяють отри-
мати доступ до суттєвих характеристик та зв’язків, 
які забезпечують функціонування й розвиток кон-
кретної освітньої системи, якою є початкова школа.

Початкова освіта як соціально-педагогічна сис-
тема має основні ознаки, які є характерними для 
будь-якої соціальної системи, а саме: цілеспрямова-
ність (наявність мети, призначення); власна струк-
тура як сукупність взаємопов’язаних елементів –  
підсистем (управління, освітній процес, педагогіч-
ний колектив, дитячий колектив); цілісність, яка 
є інтегративним продуктом, результатом взаємодії 
елементів у системі й найважливішою її характерис-
тикою; ієрархічність організаційної будови, зв’язків 
та відносин, що підвищує керованість навчального 
закладу та ефективність його управління. Особли-
вості функціонування та розвитку  початкової ланки 
освіти як системи зумовлено як внутрішніми, так 
і зовнішніми чинниками. Початкова освіта як сис-
тема вступає у взаємини з навколишнім зовнішнім 
середовищем і тому є відкритою, націленою на вза-
ємодію з різними державними структурами та соці-
альними інститутами. Так, на розвиток початкової 
освіти впливають такі чинники, як ставлення до неї 
держави й суспільства, державна політика в галузі 
освіти й відповідні нормативно-правові документи; 
соціально-економічний рівень суспільного розви-
тку й соціально-моральні цінності суспільства зага-
лом та конкретних регіонів зокрема; статус закладу, 
який може передбачати певні особливості функціо-
нування, пріоритетні напрями чи можливості розви-
тку. Водночас початкова ланка освіти є самодостат-
ньою, внутрішньоцілісною соціально-педагогічною 
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системою, поліструктурною за своєю будовою та з 
наявними власними внутрішніми чинниками розви-
тку. Останніми є, зокрема, наявність власної стра-
тегічної програми розвитку, включеність у загальні 
інформаційні мережі, характер взаємин у системі 
«керівник – колектив», рівень професійної  компе-
тентності працівників, матеріально-фінансова база 
тощо.

Отже, сутнісними ознаками початкової ланки 
освіти як соціально-педагогічної системи є її відкри-
тість і водночас внутрішня зацикленість та самодос-
татність. 

Слід зупинитися на характеристиці управління, 
яке є підсистемою загальної системи освіти і має всі 
притаманні їй ознаки й властивості: цільове призна-
чення, яке полягає в забезпеченні цілісності і жит-
тєдіяльності; структурованість, яка становить сукуп-
ність загальних функцій управління; цілісність, 
зумовлена інтегрованим результатом взаємодії вико-
наних на певному рівні всіх функцій управління; 
ієрархічність організаційної структури процесу 
управління.

Проведено аналіз поняття «управління», який 
довів його остаточну невизначеність. Так, у класич-
ній теорії управління воно визначено як «процес 
планування, організації, мотивації, контролю, необ-
хідний для того, щоб сформулювати й досягти цілей 
організації». За філософським словником, визна-
чення терміна «управління» полягає у визнанні його 
як «об’єктивного процесу впорядкування систем, 
суть якого полягає у забезпеченні їхньої цілісності, 
підтриманні заданого режиму діяльності й досяг-
нення мети шляхом обміну інформацією між їхніми 
підсистемами (керуючою й керованою системами) по 
каналах прямого й зворотного зв’язку». Отже, неза-
лежно від особливостей наукових підходів суть цього 
поняття стосується процесу й відносин учасників 
цього процесу.

На основі аналізу низки наукових праць ми 
можемо визначити, що багато дослідників (В. Афа-
насьєв, Г. Єльнікова, В. Сластьонін, Є. Хриков та 
ін.) визначення сутності управління пов’язують 
з поняттям «діяльність». Зокрема, Г. Єльнікова 
характеризує управління як особливий вид людської 
діяльності в умовах постійних змін внутрішнього та 
зовнішнього середовища, який забезпечує цілеспря-
мований вплив на керовану систему для збереження 
і впорядкування її в межах заданих параметрів на 
основі закономірностей її розвитку та дії механізмів 
самоуправління.

Разом з тим, на нашу думку, є також визначення 
управління за допомогою терміна «вплив», який 
указує на головне в управлінні – момент впливу 
на свідомість, поведінку й діяльність людей. Так, 
В. Шипунов, Е. Кішкель під управлінням розумі-
ють цілеспрямований вплив на колективи людей 
для організації та координації діяльності в склад-
них динамічних системах. О. Кузьмін зазначає, 
що управління – це цілеспрямована дія на об’єкт з 
метою змінити його стан або поведінку у зв’язку із 
зміною обставин. 

Тому, спираючись на окреслені вище наукові 
позиції, можна визначити управління як процес, 
найважливішими сутнісними ознаками якого є 
його діяльнісний вплив на систему загалом або на її 
окремі ланки з метою забезпечення їх ефективного 
функціонування й розвитку. 

У дослідженні порушеної проблеми важливим 
є аналіз поняття «управління освітою», зокрема, у 
контексті управління закладом освіти

Як свідчить аналіз наукових джерел, термін 
«управління освітою» має багато різних визначень, 
залежно від авторської компетентності й бачення 
його сутності та повноти зв’язків між головними еле-
ментами й зовнішнім середовищем.

Аналіз особливостей визначення цього поняття 
в працях багатьох дослідників за такими характе-
ристиками, як: суть управління (управління – це…), 
мета (спрямованість) управління, засоби управління 
та його об’єкт – показує три основні підходи до розу-
міння поняття «управління освітою»: визначення 
управління як цілеспрямованого впливу суб’єкта 
управління на керований об’єкт, що призводить до 
його зміни (Г. Єльнікова,  В. Пікельна та ін.). Тобто 
управління розглядається з боку того, хто керує, без 
урахування зворотної дії тих, на кого здійснюється 
цілеспрямований вплив; розуміння управління як 
процесу взаємодії елементів, суб’єктів, у результаті 
якого відбувається їхня зміна (Т. Шамова, П. Тре-
тьяков та ін.). 

У ході проведеного аналізу простежується висно-
вок про те, що принциповою ознакою у визначенні 
сутності поняття «управління освітою» є його ціле-
спрямованість, і в цьому контексті важливим є роз-
різнення цілей управління та цілей навчального 
закладу. Інакше кажучи, як зазначає Є. Хриков, 
метою управління є створення необхідних умов для 
реалізації цілей навчального закладу. 

Можна зробити висновок, що управління освіт-
нім процесом як педагогічною системою забезпечує, 
з одного боку, збереження його цілісності та мож-
ливості сукупного впливу на компоненти структури, 
з іншого – ефективне функціонування, показником 
якого є досягнення цілей освітнього процесу. 

Отже, на основі аналізу різних джерел, беручи 
за основу у визначенні поняття управління підхід 
«управління як взаємодія», у нашому дослідженні 
ми будемо послуговуватися таким визначенням: 
управління освітнім процесом дошкільного навчаль-
ного закладу – це цілеспрямована взаємодія керую-
чої та керованої підсистем динамічної педагогічної 
системи, що характеризується націленістю на вирі-
шення освітніх завдань, стійкою структурою й забез-
печує її цілісність, ефективну реалізацію функцій та 
досягнення запланованого результату. Така позиція 
відображає системний підхід у дослідженні питання 
управління освітнім процесом початкової школи як 
системою, побудованою на засадах інтеграції. Тому 
очевидною є необхідність звернення до категорії 
«освітній процес». 

Аналіз наукових джерел дозволяє виділити базові 
аспекти в трактуванні цього поняття. Слід відзна-
чити, що існує взаємопов’язаність та взаємне про-
никнення, певною мірою тотожність понять «освіт-
ній процес» та «педагогічний процес». Звернемось 
ще до кількох визначень, які є суттєвими для уточ-
нення змісту й сутності категорії «освітній процес»:

1) це процес, що реалізує цілі освіти й виховання 
в умовах педагогічних систем (Ю. Бабанський);

2) спеціально організована взаємодія педагогів 
і вихованців, спрямована на вирішення розвиваль-
них і освітніх завдань (О. Міщенко, В. Сластьонін, 
Е. Шиянов);

3) цілеспрямована, змістовно насичена й органі-
заційно оформлена взаємодія педагогічної діяльності 
дорослих і самозміни дитини в результаті активної 
життєдіяльності при провідній і спрямовуючій ролі 
вихователів (Б. Лихачов).

Наведені вище визначення вказують на те, що 
вчені дотримуються єдності думок стосовно того, що 
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освітній процес – це цілеспрямований процес реа-
лізації завдань виховання та розвитку особистості 
дитини. При цьому практично всі автори (Ю. Бабан-
ський, О. Міщенко, В. Сластьонін, Е. Шиянов та 
ін.) освітній процес розглядають як динамічну педа-
гогічну систему, найважливішою характеристикою 
якої є її цілісність як внутрішня єдність усіх компо-
нентів і яка будується й розвивається з урахуванням 
певних принципів, форм і методів.   

Педагогічний процес з погляду сучасної науки 
розглядається як цілісне явище, якому властиві всі 
ознаки системи. У працях В. Афанасьєва, Н. Кузьмі-
ної, В. Лазарева, та ін. виділено низку ознак ціліс-
ного педагогічного процесу як системи:

1. Наявність мети (цілі), яка є детермінантою 
освітнього процесу як сукупність вимог суспіль-
ства, як соціальне замовлення. У змісті освіти мета 
педагогічно інтерпретується у зв’язку з урахуван-
ням, наприклад, типу та особливостей функціону-
вання закладу, віку вихованців, рівня їхнього осо-
бистісного розвитку та ін. Теоретично та практично 
мета є системоутворювальним чинником освітнього 
процесу. Щодо початкової школи, вона полягає в 
розвитку кожної дитини відповідно до її можли-
востей, найбільш повному розкритті її здібностей 
та задатків.

2. Цілісність, яка полягає в тому, що освітній 
процес як система володіє інтегративними якостями, 
тобто такими, якими не володіє жоден з окремо взя-
тих компонентів. Цілісність як внутрішню єдність 
компонентів освітнього процесу вчені визначають 
його найважливішою системною характеристикою.

3. Структурованість, яка визначається впорядко-
ваними взаємозв’язками та відношеннями між ком-
понентами освітнього процесу, що забезпечують його 
внутрішню міцність і стійкість.

Підсумовуючи сказане, відзначимо, що освітній 
процес є динамічною педагогічною системою, яка 
характеризується наявністю цілей, цілісністю та 
стійкою структурою й полягає в спеціально організо-
ваній взаємодії педагогів і вихованців, спрямованій 
на вирішення розвивальних і освітніх завдань.

Основою теорії управління початковою ланкою 
освіти є загальна теорія управління та теорія шкіль-
ного управління.

Теорія управління системою шкільної освіти про-
тягом останнього десятиліття динамічно розвива-
лась: розроблено теорію управління освітою, виді-
лено функції управління, виявлено значущість цих 
функцій, розглянуто питання планування й органі-
зації діяльності керівника шкільного закладу, вияв-
лено умови управління розвитком дошкільної освіти 
та якістю роботи школи у сучасних умовах (К. Бєлая, 
К. Крутій, Л. Пісоцька, Л. Поздняк, Л. Покроєва, 
Р. Чумічова, О. Янко та ін.). Аналіз психолого-педа-
гогічних досліджень з цього питання дозволяє визна-
чити сутність управлінської діяльності як у загальній 
системі шкільної освіти, так і в межах початкової. 

Зазначимо, що протягом усіх періодів розвитку 
система управління шкільною освітою мала власну 
специфіку, пов’язану з притаманними лише почат-
ковій школі специфічними рисами в діяльності та 
управлінні. У сучасних умовах ця специфіка зумов-
лена передусім модернізаційними процесами, які 
відбуваються у початковій освіті, що передбачає 
зміну освітньої філософії загалом, зокрема, у змісті 
(Базовий компонент початкової освіти, нові й онов-
лені програми навчання, виховання та розвитку 
дітей і методичні орієнтири щодо їх реалізації), 
формах та методах розвитку, виховання й навчання 

дітей (нові підходи до форм організації різних видів 
діяльності дітей, зокрема навчальної; інноваційні 
методики та технології проведення занять), крите-
ріях оцінки якості освіти (нові форми контрольно-
аналітичної діяльності, запровадження моніторингу 
якості освіти). Специфічні риси управлінської сис-
теми шкільної освіти відзначені в працях К. Крутій, 
С. Нікітіної, С. Пєхарєвої, Л. Пісоцької, О. Янко та 
ін. Автори відзначають, що зміна парадигми освіти, 
ускладнення умов діяльності сучасної школи спричи-
нили значні зміни й організаційного аспекту управ-
ління – цілей, задач, функцій, принципів і підходів 
до управління, а також змін професійної управлін-
ської культури.    

Із метою ґрунтовнішого розгляду та розкриття 
особливостей управлінських аспектів з урахуван-
ням інтересів і можливостей усіх учасників почат-
кової освіти  необхідно зупинитись на спорідненому 
в понятійно-термінологічному апараті нашого дослі-
дження терміні – менеджмент.

Як зазначає А. Губа, узагальнюючи різні нау-
кові підходи, у сучасних наукових дослідженнях 
під менеджментом розуміють: вид діяльності щодо 
керівництва людьми в найрізноманітніших органі-
заціях; активне використання ціннісних соціокуль-
турних чинників для підвищення ефективності еко-
номічної діяльності; інтегративну науку, специфічну 
галузь людського знання, завдяки якій здійснюється 
функція керівництва людьми; фах певної категорії 
людей, соціальної верстви тих, хто здійснює роботу 
з управління. 

У контексті завдань нашого дослідження важли-
вим є з’ясування співвідношення понять «менедж-
мент» й «управління» з погляду дослідників цього 
питання. Аналіз зарубіжної літератури з проблем 
управління доводить, що автори вкладають у тер-
міни «менеджмент» та «управління» майже іден-
тичне смислове навантаження (М. Альберт, М. Мес-
кон, Ф. Хедоурі та ін.). 

Проте у працях більшості науковців знаходимо 
суттєві відмінності як у тлумаченні суті, так і в 
застосуванні цих понять. Так, на думку А. Губи,  
менеджмент відрізняється від управління тим, 
що передбачає свободу прийняття рішень керів-
ників і підлеглих за умов невизначеності ситуа-
ції. А поняття «управління» з позиції вітчизня-
ної науки сформувалося в надрах адміністративної 
системи, ґрунтується на обмеженні такої свободи й 
визначеності основних подій і процесів через їх цен-
тралізоване планування.

Заслуговує на увагу аналіз відмінностей у тлума-
ченні сутності цих понять, який наводить І. Проко-
пенко, за такими критеріями: по-перше, у менедж-
менті як сучасній філософії управління пріоритетом 
є орієнтація на людину, її потреби, створення умов, 
що забезпечують мотивацію колективної та індиві-
дуальної діяльності, розвиток окремої особистості; 
по-друге, специфікою менеджменту є децентраліза-
ція управління закладом, тобто делегування повнова-
жень і відповідальності, що значно підвищує вимоги 
як до керівника закладу, так і до інших суб’єктів 
навчально-виховного процесу, насамперед педагогів, 
їхньої ініціативи, творчості, професіоналізму.  

Відзначимо, що більшість науковців обстоюють 
думку, згідно з якою термін «управління» є більш 
широким та об’ємним, а менеджмент – це одна з 
форм управління. 

Отже, проаналізувавши різні наукові підходи, 
ми схиляємось до розгляду менеджменту як теоре-
тико-практичного складника управління освітою, що 
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полягає у використанні окремих його принципів в 
управлінській діяльності.

Виходячи із загальних підходів до розуміння 
нами поняття «менеджмент», конкретизуємо 
поняття освітнього менеджменту й зупинимось на 
пов’язаному з цим понятійному полі. Суттєвим є те, 
що термін «менеджмент» у психолого-педагогічній 
літературі вживається в різних словосполученнях, 
основними з яких є такі: «шкільний менеджмент» 
(М. Латипова, А. Нємов, Т. Шамова), «менеджмент 
в освіті» (Н. Коломинський, В. Крижко, Є. Пав-
лютенков), «освітній та навчальний менеджмент» 
(Д. Дзвінчук, В. Козаков), «педагогічний менедж-
мент» (В. Бондар, В. Маслов, В. Симонов, В. Шар-
кунова). Термін «педагогічний менеджмент» є най-
більш уживаним у науковій літературі й виявляє 
свою сутність як теорія, методика й технологія 
ефективного управління педагогічними системами 
(В. Сімонов). Він має певну специфіку й закономір-
ності, зумовлені особливостями його предмета, про-
дукту й результату праці менеджера освіти.

Висновки. Узагальнення результатів аналізу нау-
кових розвідок та практичних аспектів сучасного 
освітнього простору дали змогу виокремити такі осо-
бливості управління шкільною освітою в сучасних 
умовах і, зокрема, її початковою ланкою:  специ-
фічність функціонування, яка не завжди дозволяє 
пряме перенесення загальних теоретичних позицій і 
технологій управління освітою з інших освітніх сис-
тем у практику початкової школи. Вони мають бути 

наповнені змістом, адекватним сучасним особливос-
тям функціонування й завданням початкової школи. 
Це актуалізує необхідність досліджень щодо впрова-
дження основ менеджменту не лише в управлінську 
діяльність керівника навчального закладу, а біль-
шою мірою – в освітній процес, у власне педагогічну 
діяльність суб’єктів освітнього процесу.

У сучасних умовах ця специфіка спричинена і 
модернізаційними процесами, що відбуваються в 
освіті та передбачають зміну освітньої філософії зага-
лом, зокрема, у змісті, формах і методах розвитку, 
виховання та навчання дітей, критеріях оцінки якості 
освіти (нові форми контрольно-аналітичної діяль-
ності, запровадження моніторингу якості освіти).
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