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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ  
КОМУНІКАЦІЯМИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У статті здійснено узагальнення теоретичних засад формування стратегії управління комунікаціями у закла-
дах вищої освіти України на основі визначення її складових та врахування особливостей використання комунікацій 
в освітньому просторі. Відзначено, що однією з особливостей формування стратегії управління комунікаціями у 
ЗВО є певні специфічні риси їх фінансово-економічної діяльності, які досить часто унеможливлюють всі намагання 
керівництва закладів розвивати своє інформаційно-комунікаційне забезпечення. Зроблено висновок, що запропоно-
вані у роботі основні етапи формування та реалізації стратегії управління комунікаціями у ЗВО України дозволять 
менеджменту закладів вирішити ряд проблем стратегічного та тактичного характеру та дозволить розвивати 
власні комунікаційні стратегії.

Ключові слова: управління комунікаціями, формування стратегії, заклади вищої освіти, теоретичні засади, 
освітня послуга, рівень.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
КОММУНИКАЦИЯМИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье проведено обобщение теоретических основ формирования стратегии управления коммуникациями 
в учреждениях высшего образования Украины на основе определения ее составляющих и учета особенностей ис-
пользования коммуникаций в образовательном пространстве. Отмечено, что одной из особенностей формирования 
стратегии управления коммуникациями в УВО является определенные специфические черты их финансово-эконо-
мической деятельности, которые зачастую делают невозможным все попытки руководства заведений развивать 
свое информационно-коммуникационное обеспечение. Сделан вывод, что предложенные в работе основные этапы 
формирования и реализации стратегии управления коммуникациями в УВО Украины позволит менеджмента заве-
дений решить ряд проблем стратегического и тактического характера и позволит развивать собственные комму-
никационные стратегии.

Ключевые слова: управление коммуникациями, формирование стратегии, учреждения высшего образования, те-
оретические основы, образовательная услуга, уровень.
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THEORETICAL BASIS FOR THE FORMATION OF COMMUNICATIONS MANAGEMENT 
STRATEGY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

The article summarizes the theoretical foundations for the formation of communication management strategy in higher 
education institutions of Ukraine determining its components and considering the application peculiarities of communications 
in the educational field. The author states that in conditions of fierce competition on the higher education market, effective 
management of communication is of great importance; the level of its development determines the quality of the educational 
process, financial and economic situation of education institutions and provides opportunities for our youth to obtain higher 
education in Ukraine. The formation and development of educational management are particularly important today in all 
countries, as the quality of education depends not only on the professional skill of a teacher and the student’s desire to receive 
quality educational services but also on the quality of management of all educational activities. Communication management 
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is considered to be one of the most important tools for educational management. In the current difficult conditions of the 
pandemic, it can expand the opportunities of educational activities, preserve the scientific, financial and economic potential 
of the educational institutions, and introduce modern innovative forms of education following world standards of educational 
quality. Besides, communication management helps prevent corruption in the educational institutions, expand the interaction 
between educational institutions and employers bringing the domestic labour market closer to the civilized standards of the 
European Union. The author mentions that there are peculiarities of communication in the educational sphere and indicates 
certain problems associated with the specific features of the financial and economic activities of the educational institutions. 
The uncertainty of the external and internal environment of educational institutions and the constant lack of funds require 
communication management application not only in everyday learning but, to a greater extent, to advertise educational 
institutions, use modern interactive technologies to attract students, seek additional educational services. Therefore, the main 
stages of the formation and implementation of the communication management strategy in the educational institutions of 
Ukraine proposed in the article, will allow the management of institutions to solve several strategic and tactical problems and 
will develop their communication strategies.

Keywords: communications management, strategy formation, educational institutions, theoretical basis, education 
service, level.

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні відбуваються структурні зрушення майже у всіх сферах 
національної економіки. Освіта не є винятком, оскільки від якості освіти та надання освітніх послуг за-
лежить розвиток кадрового потенціалу у всіх галузях національного господарства та рівень економічної 
безпеки країни. 

В умовах жорсткої конкуренції на ринку вищої освіти великого значення набуває ефективне управлін-
ня комунікаціями, рівень розвитку яких зумовлює якість освітнього процесу, фінансово-економічне ста-
новище ЗВО та можливості для нашої молоді отримати вищу освіту в Україні. Тому формування стратегії 
управління комунікаціями у ЗВО є першочерговим завданням сьогодення у рамках забезпечення якості та 
відповідності освіти світовим стандартам. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні можливості управління комунікаціями останні де-
сятиріччя були в центрі уваги багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців та практиків. Вагомий вне-
сок у дослідження цього питання внесли Б. Берлесон [1], В. Бебик [2], Г. Почепцов [3], Л. Прус [4], П. Сміт 
[5], Е. Суровцева [6], А. Чічановський [7], Ян В. Виктор [8] та ін.

Проблеми та перспективи управління комунікаціями у закладах вищої освіти України розглядали-
ся багатьма українськими вченими. Серед них І. Грищенко [9], С. Кудрявцева [10], М. Зацерківна [11],  
Н. Санакоєва [12], Н. Харитонова [13], І. Шахіна [14] та ін. Однак, питання стратегічного управління ко-
мунікаціями в освітньому процесі, науково-економічне обґрунтування формування стратегії управління 
комунікаціями у ЗВО України не були досліджені в достатній мірі та потребують всебічного розгляду та 
опрацювання.

Мета статті: узагальнити теоретичні засади формування стратегії управління комунікаціями в закла-
дах вищої освіти України на основі визначення її складових та врахування особливостей використання 
комунікацій в освітньому просторі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Управління комунікаціями у ЗВО України набуває осо-
бливого значення у зв’язку з євроінтеграційними процесами, що відбуваються в нашій країні. З одного 
боку, з’являється можливість розширити світовий простір для молоді, які бажають навчатися за кордо-
ном, з іншого – першочерговим завданням для України є збереження людського ресурсу у вигляді висо-
копрофесійних кадрів, які піднімуть українську економіку з колін, використовуючи наявний науковий і 
економічний потенціал.

Перш за все вважається необхідним визначитися із категоріальним апаратом дослідження, який скла-
дається із понять: комунікація, комунікаційне забезпечення, комунікаційне середовище ЗВО та стратегія 
управління комунікаціями.

Загальновідомо, що в широкому значенні термін «комунікація» означає зв’язок, спілкування, яке охо-
плює всі процеси людської діяльності. Але, на думку багатьох вчених, сьогодні ставлення до комунікації 
постійно змінюється та трансформується, оскільки ідея єдиного інформаційного простору зумовлює певні 
відносини між учасниками комунікаційного процесу.

Так, О. Селіванова, визначає комунікацію як цілеспрямований процес інформаційного обміну між дво-
ма і більше сутностями за допомогою певної знакової системи [15]. 

Інші дослідники поділяються на дві групи. Представники першої групи вважають, що під комунікацією 
слід розуміти смисловий аспект соціальної взаємодії, операції з інформацією, складник спілкування разом 
зі сприйняттям і взаємодією, спілкування особистостей за допомогою мовних і невербальних засобів з 
метою передати інформацію [16]. Представники другої схиляються до думки, що «комунікація – це тран-
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сактантний (одночасний і рівноправний для мовця і слухача) символьний процес соціальної взаємодії, в 
якому відбувається координація смислів і дій (а саме їх породження, співвіднесення та узгодження)» [17].

Під внутрішніми комунікаціями розуміються канали зв’язку, за допомогою яких організація взаємодіє 
з внутрішньою цільовою аудиторію: організацією в цілому, окремим підрозділом, окремим працівником. 

Зовнішня комунікація є системою заходів щодо інформування потенційних споживачів продукції (по-
слуг) про їх наявність, асортимент та змінення умов їх отримання.

Основою комунікаційних процесів завжди була інформація, яка відкривала широкі можливості щодо 
наповнення каналів зв’язку між учасниками. 

Складність сучасних комунікаційних процесів обумовлено середовищем, у якому вони здійснюються. 
На думку автора, під комунікацією у ЗВО слід розуміти системну взаємодію всіх зацікавлених учасників 
освітнього процесу (стейкхолдерів) на основі обміну даними з ціллю отримання певного економічного 
результату.

До основних складових комунікаційного процесу у ЗВО належать:
– процес навчання та викладання;
– процес керування ЗВО;
– комунікаційна діяльність його служб і підрозділів;
– комунікаційне середовище ЗВО.
Розвиток комунікаційного процесу визначається наявністю певного рівня забезпечення, який базуєть-

ся на кількості та якості інформації, оскільки вона є реальним соціальним ресурсом, здатним допомогти 
людині адаптуватися у житті в умовах невизначеності зовнішнього середовища та постійних змін, виро-
бити нові стереотипи поведінки, що відповідають новим обставинам. 

Узагальнюючи визначення різних науковців щодо поняття «інформація», погоджуємося із наступним 
визначенням. Інформація – це сукупність відомостей (даних), які сприймають із навколишнього середо-
вища (вхідна інформація), видають у навколишнє середовище (вихідна інформація) або зберігають все-
редині певної системи, яка є важливим ресурсом соціально-економічного, технологічного і культурного 
розвитку [18].

До інформаційного забезпечення ЗВО можна віднести взаємопов’язану сукупність знань та інформації 
щодо впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на всі напрями освітньої та економічної діяльності. 

Але сьогодні в Україні поряд із досягненнями інформатизації вищої освіти виявився комплекс про-
блем, серед яких головними є недосконалість матеріально-технічної бази вітчизняних ЗВО; відсутність 
єдиного підходу в обґрунтуванні і формуванні напрямів застосування інформаційно-комп’ютерних тех-
нологій у навчальний процес; недостатнє використання економічних стимулів для підвищення рівня ком-
петентності професорсько-викладацького складу щодо освоєння нових технологій навчання та проведен-
ня науково-дослідних робіт. 

Комунікаційне забезпечення визначається структурою управлінських засобів, які здійснюють кодуван-
ня та передачу необхідних даних до споживачів освітніх послуг за умови існування зворотнього зв’язку.

Сучасний заклад вищої освіти існує в умовах жорсткої конкуренції, у зв’язку з цим йому необхідно 
завжди мати інформацію про кон’юнктуру ринку освітніх послуг, а також актуальні дані щодо умов за-
провадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що використовуються як в освітньому 
процесі, так і у профорієнтаційній роботі.

В умовах пандемії Covid-19 дуже доречним, на думку автора, є власне визначення такого поняття, як 
«комунікаційне середовище ЗВО», завданням якого є забезпечення реалізації комунікаційного процесу та 
зворотнього зв’язку між його учасниками. 

Еволюція комунікаційного середовища з точки зору соціології в інформаційному суспільстві характе-
ризується обсягом, інформаційно-комунікаційною інтенсивністю, інтернет-комунікаціями та розвитком 
мегасуспільства, що визначається принципами комунікаційної взаємодії різних соціальних систем, струк-
тур, які породжені і підтримуються певними культурами та науковими досягненнями [19].

Вивчаючи історію наукової думки щодо еволюції цього терміну та специфічні умови і особливості 
функціювання закладів вищої освіти України, під комунікаційним середовищем ЗВО слід розуміти умови 
та технології збирання та передачі інформації різного характеру за допомогою інтерактивних засобів між 
учасниками освітнього процесу, які взаємодіють між собою. 

Розвиток комунікаційних процесів у ЗВО неможливо уявити без використання сучасних технологій 
та інструментів управління, які в змозі значно вплинути на всі аспекти життєдіяльності закладів вищої 
освіти. Становлення та розвиток освітнього менеджменту сьогодні набуває особливого значення у всіх 
країнах світу, оскільки якість освіти залежить не тільки від майстерності викладача та бажання студента 
отримати якісну освітню послугу, а й від рівня управління всіма видами освітньої діяльності у ЗВО.
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Виходячи з викладеного вище, управління комунікаціями вважається одним із найважливіших інстру-
ментів менеджменту освіти, який в існуючих складних умовах пандемії здатний:

– по-перше, розширити можливості освітньої діяльності; 
– по-друге, зберегти науковий та фінансово-економічний потенціал ЗВО; 
– по-третє, запровадити сучасні інноваційні форми навчання відповідно до світових стандартів якості 

освіти; 
– по-четверте, сприяти запобіганню корупції у ЗВО; 
– по-п’яте, поширити взаємодію між ЗВО та роботодавцями, що суттєво наблизить вітчизняний ринок 

праці до цивілізованих стандартів країн Євросоюзу. 
Взагалі, «управління комунікаціями» є поняттям, що тривалий час було у центрі уваги дослідників, 

які зосереджувалися на застосуванні комунікаційних процесів в організації будь-якого виду економіч-
ної діяльності. Зосередимо увагу на управлінні комунікаціями у соціальній сфері, яка забезпечує рівень 
якості життя людини, створює умови для збереження генофонду країни та визначає стратегію розвитку 
суспільства.

Слушно зауважити, що управління комунікаціями у ЗВО – специфічна складова освітнього менедж-
менту, яка на основі управлінських, маркетингових і інформаційних технологій здійснює обмін інфор-
мацією, знаннями та інтелектуальною власністю в процесі формування і розвитку системи вищої освіти.

Інформатизація освітньої діяльності вимагає впровадження у вищу освіту інноваційних за змістом ме-
тодів, засобів та форм професійної підготовки майбутніх фахівців нового покоління, створення потужної 
інформаційно-комунікаційної інфраструктури у ЗВО з розвиненим інформаційно-комп’ютерним освітнім 
середовищем, впровадження інтернет–технологій, електронного навчання, комунікаційних мереж (гло-
бальних, національних, локальних).

Інформатизація та соціалізація суспільства вимагає певних кроків з боку держави щодо підвищення 
комфортності життя населення, якості освіти та виховання, задоволення потреб людей із обмеженими 
можливостями тощо. У зв’язку з цим формування стратегії управління комунікаціями у ЗВО України є 
тим інструментом, який дозволить обґрунтовано із соціальної та економічної точок зору провести певні 
зміни та визначити напрями та особливості організації вищої освіти в Україні. 

Взагалі, стратегія управління є інструментом координації, який буде забезпечувати узгодження ці-
лей, а у випадку виникнення протиріч сприятиме досягненню компромісів, допомагатиме здійснювати 
діагностику діяльності організації, визначаючи причини відхилень між результатами та цілями (причини 
стратегічних розривів); наявність сформованої стратегії підвищуватиме адаптивну готовність організації 
до непередбачених змін, демонструючи зв’язок між її функційними підрозділами та сприятиме обґрунто-
ваному управлінню [20].

Стратегія управління комунікаціями у ЗВО України базується на Законі України «Про вищу освіту», 
у якому зазначено, що автономія ЗВО – це «самостійність, незалежність і відповідальність закладу ви-
щої освіти у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, 
наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору 
і розстановки кадрів у межах, встановлених цим Законом» [21]. Тобто, ЗВО має право обирати ті види 
комунікацій, які, на думку керівництва, дадуть можливість для розвитку освітньої діяльності, підвищення 
якості надання освітніх послуг та збереження контингенту здобувачів вищої освіти.

Але є два вагомі фактори, які стримують розвиток стратегічного управління комунікаціями у системі 
вищої освіти України. Перший фактор – це правова неврегульованість значного кола суспільних відносин 
з питань інформаційно-комунікаційного забезпечення вищої освіти.

Другий фактор – відсутність належного фінансування з боку держави інформаційно-комунікаційних 
процесів у ЗВО та непривабливість ринку вищої освіти для інвестування.

Стратегія управління комунікаціями у ЗВО перш за все формується на основі комунікаційної політи-
ки, яка визначає його місію по відношенню до комунікаційного середовища та освітнього простору на 
макрорівні. Метою комунікаційної політики ЗВО є здійснення ефективної взаємодії об’єкта комунікацій з 
суб’єктами комунікативного простору. Реалізація цілей комунікаційної політики складається із чотирьох 
напрямів, які визначають результативність комунікаційного процесу (рис. 1).

На думку автора, у загальному вигляді стратегія управління комунікаціями у ЗВО України визначається 
як науково-економічне обґрунтування стратегічних перспектив розвитку вищої освіти України нового по-
коління на основі поєднання економічних механізмів господарювання із сучасними інформаційно-комуні-
каційними технологіями та раціоналізації організаційних зв’язків внутрішнього та зовнішнього характеру.
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Рис. 1. Цілі комунікаційної політики ЗВО

Джерело: розроблено автором за [22].

Формування та реалізація стратегії управління комунікаціями у ЗВО України вимагають швидкої реак-
ції на змінення зовнішнього та внутрішнього середовища, що потребує застосування всіх комунікаційних 
каналів, які б сприяли цілям комунікації та інструментів стратегічного менеджменту (рис. 2).
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Рис. 2. Основні етапи формування та реалізації стратегії управління комунікаціями у ЗВО України

Джерело: розроблено автором.
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Однією із особливостей формування стратегії управління комунікаціями у ЗВО є певні специфічні 
риси їх фінансово-економічної діяльності, які досить часто унеможливлюють всі намагання керівництва 
закладів розвивати своє інформаційно-комунікаційне забезпечення.

З іншого боку, невизначеність зовнішнього та внутрішнього середовища ЗВО та постійна нестача ко-
штів потребує використання комунікацій не тільки в повсякденному навчальному процесі, а у більшій 
мірі для реклами закладу, використання сучасних інтерактивних технологій для залучення студентів, по-
шуку можливостей надання додаткових освітніх послуг.

Усі ці обставини є досить серйозним бар’єром для отримання високого рівня якості вищої освіти в 
Україні, оскільки, як показує досвід провідних країн світу, рівень освітньої діяльності досягається не тіль-
ки майстерністю професорсько-викладацького складу, а й наявністю належної матеріально-технічної бази 
та інформаційно-комунікаційного забезпечення. 

Хотілось би відмітити, що при реалізації Стратегії велику увагу слід приділити оцінці і контролю, 
особливо фінансовому, оскільки комунікаційна складова освітньої діяльності завжди пов’язана із значним 
вкладанням коштів. Тому незалежно від того, хто буди фінансувати процес реалізації стратегії управління 
комунікаціями (держава, місцеві органи влади або приватні інвестори), доцільним є проведення комплек-
сної оцінки результатів за всіма етапами. 

Висновки. На основі проведеного дослідження теоретичних засад формування стратегії управління 
комунікаціями у закладах вищої освіти України зроблено висновок про наявність особливостей викори-
стання комунікацій в освітньому просторі та певних проблем, пов’язаних із специфічними рисами фінан-
сово-економічної діяльності ЗВО. Відзначено, що невизначеність зовнішнього та внутрішнього середови-
ща ЗВО та фінансові проблеми обмежують розвиток комунікаційних процесів. 

Запропоновані в роботі основні етапи формування та реалізації стратегії управління комунікаціями у 
ЗВО України дозволять менеджменту закладів вирішити ряд проблем стратегічного та тактичного харак-
теру, що дозволить розвивати власні комунікаційні стратегії.

Перспективою подальших досліджень має стати дослідження сучасного стану управління комуніка-
ціями у ЗВО України та визначення пріоритетних напрямів стратегічного управління комунікаційними 
процесами у системі вищої освіті. 
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