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Успішність прийняття ефективного управлінського рішення залежить від 

функціонування певних інформаційних потоків, які забезпечують отримання інформації про 

стан об’єкта управління. 

Ключовим моментом в управлінні соціально-педагогічними системами є процес 

отримання та переробки інформації. Це пов’язано з тим, що інформація потрібна для 

формування управлінських впливів та рішень, а наявність регулярного аналізу інформації 

(що надходить каналами зворотного  зв’язку) необхідно для формування наступних впливів 

та рішень, що забезпечить ефективність управління. 

Під інформацією, за визначенням у Законі України «Про інформацію», розуміється 

документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у 

суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі [4]. 

Інформація в управлінні соціально-педагогічними системами, за визначенням 

науковців, це та частина знань, повідомлень, даних, яка використовується для управління, 

для збереження якісної визначеності та удосконалення складної соціально-педагогічної 

системи [7, с.27]. 

Використання інформації в управлінській діяльності – має назву інформаційного 

забезпечення прийняття управлінських рішень. Таке забезпечення в своїй основі має певні 

потоки інформації. 

За тлумачним словником з основ інформаційної діяльності, інформаційне забезпечення 

– це спеціально організована система відбору, переробки, зберігання і подальшого 

використання чітко визначеного комплексу інформації, що відображає основні напрями 

навчально-виховного процесу [12]. 

Інформаційне забезпечення систем управління – це поєднання усієї інформації, що 

використовуються, специфічних засобів і методів її опрацювання, а також діяльності 

фахівців з її ефективного удосконалення й використання [5]. 

Найчастіше інформаційне забезпечення визначають як комплекс організаційних, 

правових, технічних ї технологічних заходів, засобів та методів, які забезпечують в процесі 

управління і функціонування системи інформаційні зв'язки суб'єктів і об'єктів шляхом 

оптимальної організації інформаційних масивів баз даних і знань [11]. 

Інформаційне забезпечення управління в освіті розглядається як сукупність 

організаційно-технічних дій щодо забезпечення зустрічного руху управлінської інформації, 

яка відображає стан освітнього процесу, і сутність соціального замовлення суспільства з 

наступним діалогічним узгодженням цієї інформації й поточним коригуванням діяльності 

об’єктів [7]. 

Сприраючись на роботи науковців, можна виділити інформаційні потоки, що 

забезпечують ефективність прийняття управлінського рішення. Це такі потоки: нормативно-

правова інформація, маркетингово-моніторингова інформація, оперативна (зовнішня і 

внутрішня) інформація, проектна (зовнішня і внутрішня) інформація, консультативно-

освітня інформація [8]. 

Використання інформації, що надходить за цими потоками сприяє отриманю 

вичерпного знання про стан об’єкта управління. Тобто, відбувається отримання інформації: 

повної, об'єктивної, релевантної, адекватної, точної. Інформації, яка дозоляє приймати 

ефективні управлінські рішення. 

Одним з основних шляхів отримання такої інформації є організація та проведення 

маркетингово-моніторингових досліджень. 



Під маркетингом в освіті розуміють вид ринкової діяльності, який спрямовано на 

вивчення, постачання та задоволення потреб споживачів в освітніх послугах. 

Ми повністю підтримуємо точку зору Б. Братаніча, що для системи освіти маркетинг 

має принципове значення, насамперед у двох аспектах: формування критеріїв соціальної та 

індивідуальної цінності освіти в контексті соціокультурних характеристик інформаційного 

суспільства (визначення ціннісних параметрів якісної освіти) і забезпечення зростання ролі 

освіти як соціальної цінності в системі його ціннісних пріоритетів [1]. 

Провідним фактором у маркетинговій діяльності є орієнтація на споживача, тому що в 

умовах ринку навчальний заклад тільки тоді може досягти своїх цілей, коли найкращим 

чином задовольнить потреби споживачів. Для забезпечення цього необхідно: постійно 

вивчати виклики ринку та освітні потреби споживачів; прогнозувати попит й управляти його 

формуванням; регулювати виробництво і постачання освітніх послуг; формувати позитивний 

імідж закладу. 

Комплекс маркетингових заходів являє собою вид соціальної технології, спрямованої 

на виявлення ефективних засобів управління ринком на основі об'єктивного розуміння 

ситуації на ньому. Така технологія виступає як відповідний цикл маркетингового управління: 

аналіз (інформація за результатами маркетингових досліджень), планування (стратегічне, 

оперативне), організація виконання, мотивація, контроль за проведеними заходами й 

отриманим прибутком, регулювання, інформаційне забезпечення. Як бачимо, ця технологія 

містить функції управлінського циклу [9]. Тому доречно, на наш погляд, говорити про 

маркетингове управління. 

 Зазначене, створює певну характеристику маркетингової діяльності навчального 

закладу. Але, для її здійснення необхідно реалізувати певний цикл дій (рис. 1). 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Цикл маркетингового управління навчальним закладом 

Аналізуючи наведений Рис. 1, можна зробити висновок, що пріоритетним завданням 

маркетингу є координація діяльності та використання інформації про зовнішнє і внутрішнє 

середовище з метою задоволення освітніх потреб споживачів. Для цього необхідно: 

сформулювати мету діяльності навчального закладу і здійснити певні дії маркетингового 

управління: провести аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища, виявити сильні та 

слабкі сторони закладу, потенційні зовнішні загрози й сприятливі можливості діяльності 

навчального закладу. 
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надання освітніх послуг, ступеня задоволеності споживачів 

Розробка комплексу освітніх послуг 
(освітніх програм) 



Використання саме маркетингової інформації забезпечить ефективність управління та 

сприятиме більш якісному наданю навчальним закладом комплексу освітніх послуг. 
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