
  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

77

  МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

МЕХАНIЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛIННЯ ЗАГАЛЬНОЇ  
СЕРЕДНЬОЇ ОСВIТИ НА РЕГIОНАЛЬНОМУ РIВНI
MECHANISMS OF PUBLIC GOVERNANCE  
OF GENERAL SECONDARY EDUCATION AT THE REGIONAL LEVEL

УДК 351(045)
DOI https://doi.org/10.32843/2663-5240-
2019-13-15

Сєркова Н.А.
слухач кафедри соціальної і 
гуманітарної політики
Харкiвський регiональний iнститут 
державного управлiння
Нацiональної академiї державного 
управлiння при Президентовi України

У статтi розглядається механiзм держав-
ного управлiння загальної середньої освiти 
на регiональному рiвнi, аналiзуються основнi 
напрями вдосконалення державного регу-
лювання розвитку системи освiти шляхом 
змiни органiзацiйної структури. З’ясовано 
визначення «регiон». Розглянуто особли-
востi державного управлiння у сферi освiти 
як навчальної дисциплiни, що у процесi її 
вивчення слухачi оволодiвають науковими 
основами управлiнської дiяльностi на нацiо-
нальному та регiональному рiвнях. У статтi 
автор окреслює поняття «механiзм держав-
ного управлiння» та наводить класифiкацiю 
механiзмiв державного управлiння. Аналiз 
наукових джерел свiдчить про рiзне бачення 
науковцями умов пiдвищення ефективностi 
державного управлiння загальною середньою 
освiтою регiону. Водночас, виходячи з необ-
хiдностi реалiзацiї в Українi нової системи 
управлiння, адекватної суспiльству ринко-
вих вiдносин, потреба впровадження дивер-
сифiкованих, гнучких структур i механiзмiв 
управлiння середньою освiтою набуває 
дедалі бiльшої актуальностi. Впровадження 
таких механiзмiв має вiдбуватися на заса-
дах демократичного врядування з урахуван-
ням потреб ринку працi, розвитку спiвпрацi 
органiв державного управлiння освiтою i 
наукою регiону, бiзнесу та громадськостi за 
участю навчальних закладiв. Iншою важливою 
умовою пiдвищення ефективностi держав-
ного управлiння є налагодження дiєвих вiдно-
син регiональних органiв управлiння освiтою 
й органiзацiй громадянського суспiльства в 
Українi. Однак це можливо реалiзувати лише 
за наявностi вiдповiдно пiдiбраних, пiдготов-
лених і розставлених кадрiв, якi ефективно 
поєднуватимуть науковi, адмiнiстративнi 
та колегiальнi, демократичнi методи управ-
лiння, вирiзнятимуть i використовувати-
муть позитивнi можливостi iнституцiй 
громадянського суспiльства. Управлiння 
розвитком регiональної системи загальної 
середньої освiти ефективне лише тодi, коли 
застосування сучасних освiтнiх технологiй, 
iнновацiйних методiв навчання, становлення 
вiдповiдних органiзацiйних структур i форм, 
розроблення нових економiчних механiзмiв 
здiйснюються системно, в єдностi та вза-
ємодiї. Засобом вiдстеження ефективностi 
управлiння освiтою регiону має стати дiєва 
система його монiторингу. Обґрунтовано 
та запропоновано структурну трансформа-
цiю регiонального ринку працi. Автор робить 
акцент на модернiзацiї регiональної сис-
теми освiти та використаннi у цьому про-
цесi державної пiдтримки. На основi аналiзу 
результатiв управлiння системою освiти на 
регiональному рiвнi видiлений ряд тенденцiй, 
якi здійснюють негативний вплив на резуль-
тати освiтньої дiяльностi загалом.
Ключовi слова: освiта, регiон, регiональний 
рiвень, державне управлiння, механiзм дер-
жавного управлiння, рацiоналiзацiя, модернi-
зацiя регiональної системи освiти, освiтня 
установа, загальна середня освiта.

The article deals with the mechanism of public 
administration of general secondary education at 
the regional level, analyzes the main directions 
of improving the state regulation of the devel-
opment of the education system by changing 
the organizational structure. The definition of 
“region” has been clarified. The peculiarities of 
public administration in the sphere of education 
are considered as a discipline that, in the course 
of its study, the students master the scientific 
bases of management activity at the national and 
regional levels. In the article the author defines 
the concept of “mechanism of public administra-
tion” and gives a classification of mechanisms 
of public administration. The analysis of scien-
tific sources shows that scientists have different 
views on the conditions of increasing the effi-
ciency of public administration in general sec-
ondary education in the region. At the same time, 
given the need to implement in Ukraine a new 
system of governance adequate to the society 
of market relations, the need to introduce diver-
sified, flexible structures and mechanisms for 
managing secondary education becomes even 
more urgent. The implementation of such mech-
anisms should take place on the basis of demo-
cratic governance, taking into account the needs 
of the labor market, the development of coopera-
tion between public authorities of education and 
science of the region, business and the public 
with the participation of educational institutions. 
Another important prerequisite for improving the 
efficiency of public administration is the estab-
lishment of effective relations between regional 
education management bodies and civil society 
organizations in Ukraine. However, this can only 
be realized if there are appropriately selected, 
trained and deployed personnel who will effec-
tively combine scientific, administrative and col-
legial, democratic governance, distinguish and 
utilize the positive capabilities of civil society insti-
tutions. Management of the development of the 
regional system of general secondary education 
is effective only when the application of modern 
educational technologies, innovative teaching 
methods, the formation of appropriate organi-
zational structures and forms, the development 
of new economic mechanisms are carried out 
systematically, in unity and interaction. An effec-
tive monitoring system for the region’s education 
management should be a means of monitoring 
its effectiveness. The structural transformation 
of the regional labor market is substantiated and 
proposed. The author emphasizes the modern-
ization of the regional education system and the 
use of state support in this process. Based on the 
analysis of the results of the management of the 
education system at the regional level, a number 
of trends have been identified that have a nega-
tive impact on the results of the educational activ-
ity as a whole.
Key words: education, region, regional level, 
public administration, mechanism of public 
administration, rationalization, modernization of 
regional education system, educational institu-
tion, general secondary education.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Система освiти в Українi перебуває 
сьогоднi в ситуацiї чергового реформування. 
Необхiдною умовою успiшностi реформ є 
принциповi змiни в системi управлiння освiтою. 
Педагогiчна громада наголошує на необхiд-
ностi чiтко регламентованих перетворень 
у системi управлiння середньою освiтою, пiд-
крiпленими вiдповiдними розпорядженнями, 
наказами, постановами та iнструкцiями, що 
будуть наданi фахiвцям керiвних кадрiв серед-
ньої освiти держави.

На основi аналiзу нормативних документiв, 
науково-педагогiчної лiтератури, результа-
тiв i висновкiв атестацiйних комiсiй середнiх 
закладiв освiти України можна стверджувати, 
що вивчення проблеми управлiння освiтою 
не мають сьогоднi системного характеру, 
не координуються на державному рiвнi, не пiд-
крiпленi даними монiторингiв за вiдповiдною 
тематикою тощо. Отже, стає очевидною необ-
хiднiсть цiлiсного педагогiчного дослiдження 
щодо визначення змiсту, форм i методiв ефек-
тивного управлiння системою середньої освiти.

Аналiз останнiх дослiджень i публiка-
цiй. Проблеми розвитку освiти розглядаються 
широким колом українських дослiдникiв: 
В. Андрущенком, В. Биковим, I. Вакарчуком, 
Л. Ващенко, I. Гавриш, Д. Дзвiнчуком, 
I. Зязюном, В. Євдокимовим, С. Клепком, 
О. Коваленко, В. Кременем, С. Крисюком, 
О. Локшиною, В. Луговим, Т. Лукiною, 
О. Ляшенком, В. Мадзiгоном, О. Матвiєнко, 
О. Мещанiновим, С. Нiколаєнком, О. Овчарук, 
В. Олiйником, Н. Протасовою, I. Прокопенком, 
А. Сбруєвою та багатьма iншими. Проте пра-
цям цих та iнших науковцiв бракує цiлiсної 
концептуальної побудови механiзму держав-
ного управлiння загальної середньої освiти 
на регiональному рiвнi з усiма її атрибутами 
(тобто наукового визначення поняття, з’ясу-
вання тенденцiй, критерiїв, iндикаторiв, стра-
тегiй розвитку).

Мета статтi – дослiдити та проаналiзувати 
механiзми державного управлiння загальної 
середньої освiти на регiональному рiвнi.

Виклад основного матерiалу. 
Незважаючи на те, що проблема вивчення 
органiзацiйно-економiчного механiзму в освiтi 
в сучаснiй Українi актуальна, в науковiй лiте-
ратурi з державного управлiння є незна-
чна кiлькiсть праць, присвячених цiй про-
блемi. Найчастiше дослiджуються окремi 
аспекти економiчного [1], iнформацiйного 
[2] чи iнновацiйного [4] механiзмiв у вищiй 
освiтi, а органiзацiйно-економiчний механiзм 
у загальнiй середнiй освiтi вивчається лише 
побiчно, в рамках педагогiчних дослiджень. 

Сучасний етап вивчення цiєї проблематики 
характеризується розглядом особливостей 
становлення і державного реформування сис-
теми середньої освiти. До таких дослiджень 
належать працi А. Андрощука [1], I. Вакарчука 
[4] та iн. Майже не придiляється увага якостi 
освiтнього процесу.

Для з’ясування стану дослiдження про-
блеми розвитку сучасної системи освiти 
в Українi звернемося до документiв, якi є 
результатом узагальнення широкого спектру 
здобуткiв науковцiв i, зокрема, фахiвцiв у галузi 
державного управлiння освiтою.

Державне управлiння освiтою – система 
органiв державної влади, державних установ, 
органiзацiй, керiвництва, що взаємодiють мiж 
собою в процесi виконання покладених на них 
функцiй з метою забезпечення дiяльностi та 
розвитку освiтньої галузi; окрема галузь дер-
жавного управлiння, яка забезпечує планомiр-
ний вплив на освiтню сферу, що ґрунтується 
на законах та iнших нормативних актах, i спрямо-
вана на розвиток цiєї цiлiсної системи [13, с. 5].

Здiйснення процесу державного управ-
лiння в Українi вiдбувається за допомогою роз-
роблення та реалiзацiї вiдповiдних механiзмiв 
управлiння, що забезпечують своєчасне й 
ефективне розв’язання наявних у цiй сферi 
суперечностей.

Механiзми державного управлiння – це 
практичнi заходи, засоби, важелi, стимули, 
за допомогою яких органи державної влади 
впливають на суспiльство, виробництво, будь-
яку соцiальну систему з метою досягнення 
поставлених цiлей. У демократичнiй країнi це 
спецiальнi засоби, якi мають забезпечувати 
здiйснення управлiнського впливу народу 
цiєї країни безпосередньо та через органи 
державної влади на стан і розвиток держави 
як складної соцiально-економiчної тери-
торiальної системи з метою створення гiдних 
умов життєдiяльностi людей, котрі прожива-
ють у державi (незалежно вiд їх громадянства), 
та громадян країни, що тимчасово перебу-
вають за її межами. Найбiльшi суперечностi 
органiзацiї та реалiзацiї державного управ-
лiння пов’язанi з розподiлом повноважень мiж 
рiзними гiлками й органами влади, забезпе-
ченням їх взаємодiї, а також iз необхiднiстю 
врахування й узгодження iнтересiв рiзних 
груп населення, громадських органiзацiй і бiз-
нес-структур. Iстотна суперечнiсть є й у тому, 
що народ країни й органи державної влади 
виступають одночасно i як суб’єкти, i як об’єкти 
державного управлiння. Державному управ-
лiнню також притаманнi суперечностi, зумов-
ленi потребою у забезпеченнi стабiльностi 
вiдповiдної системи, правил її функцiонування 
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i впливу на процеси, що вiдбуваються в дер-
жавi, та своєчасного гнучкого пристосування 
до безперервно змiнюваного внутрiшнього 
та зовнiшнього середовища країни. Усе це 
ускладнює розроблення та реалiзацiю ефек-
тивних механiзмiв державного управлiння.

За особливостями побудови механiзми 
державного управлiння подiляються на цiльовi 
(спрямованi на досягнення певної мети), 
механiзми функцiонування системи держав-
ного управлiння на рiзних етапах суспiльного 
розвитку країни та механiзми здiйснення про-
цесу державного управлiння народом, рiзними 
владними органами й окремими посадовими 
особами (рис. 1).

На думку О.В. Федорчака, механiзм держав-
ного управлiння – це складна система, призна-
чена для практичного здiйснення державного 
управлiння та досягнення поставлених цiлей, 
яка має визначену структуру, методи, важелi, 
iнструменти впливу на об’єкт управлiння з вiд-
повiдним правовим, нормативним та iнформа-
цiйним забезпеченням.

Л.П. Юзьков видiляє два основнi пiдходи 
до визначення поняття «механiзм»:

 – структурно-органiзацiйний пiдхiд, за яким 
механiзм характеризується як сукупнiсть 
певних складових елементiв, що створюють 
органiзацiйну основу певних явищ, процесiв, 
а механiзм держави – як «сукупнiсть установ», 
через якi здiйснюється «державне керiвництво 
суспiльством»;

 – структурно-функцiональний, за яким 
при визначеннi механiзму того чи iншого дер-
жавно-правового iнституту (процесу, явища) 
увага акцентується не тiльки на органiзацiйнiй 
основi його побудови, але й на його динамiцi, 
реальному функцiонуваннi.

Розглянемо систему державного управ-
лiння загальною середньою освiтою, важливу 
роль у якiй вiдiграє держава, яка, у свою чергу, 
створює належнi умови для її здобуття дiтьми. 
Державна полiтика у галузi загальної серед-
ньої освiти визначається згiдно з Конституцiєю 
України i проводиться центральними i мiс-
цевими органами виконавчої влади й орга-
нами мiсцевого самоврядування на

 
основi 

Конституцiї України, Закону України «Про 
освiту» iнших законодавчих актiв. Управлiння 
системою загальної середньої освiти здiйсню-
ється спецiально уповноваженим централь-
ним органом виконавчої влади у галузi освiти 
i науки України, яким пiдпорядкованi вiдповiднi 
навчально-виховнi заклади (рис. 2).

Управлiння загальною середньою освiтою – 
це цiлеспрямована дiяльнiсть людей, за допо-
могою якої забезпечуються оптимальнi умови 
її функцiонування, створюється системний 
механiзм її регулювання на загальнодер-
жавному i мiсцевому рiвнях та у вiдповiдних 
навчально-виховних закладах.

Аналiзуючи методи i прийоми управлiння 
загальною середньою освiтою, слід враховувати 
цiлiснiсть бачення перспектив її розвитку на рiвнi 
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Рис. 1. Система механiзмiв державного управлiння

Рис. 2. Державнi органи управлiння загальною  
середньою освiтою
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регiону, базуватися на постiйному аналiзi ситу-
ацiї та коригуваннi робочих планiв з урахуван-
ням запитiв i потреб населення та громадських 
iнституцiй. За сучасних умов, коли результат 
управлiнської дiяльностi значною мiрою зале-
жить вiд керiвника та безпосереднiх виконавцiв 
управлiнських рiшень, прiоритетною є дiяль-
нiсть органiв управлiння освiтою з добору i роз-
становки кадрiв. Керiвники мають бути не лише 
компетентними професiйними управлiнцями, 
а й готовими до утвердження демократич-
них перетворень, спiвпрацi з громадськiстю, 
вмiти ефективно поєднувати адмiнiстративнi та 
колегiальнi, демократичнi методи управлiння 
навчально-виховним процесом, вирiзняти й 
використовувати позитивнi можливості iнсти-
туцiй громадянського суспiльства, на рiвних 
спiвпрацювати з населенням, батькiвською 
громадськiстю. Адже у процесi змiни технологiї 
управлiнської дiяльностi в освiтнiй галузi фор-
мується нова система вiдносин мiж керiвни-
ками, педагогiчними та iнженерно-технiчними 
працiвниками закладiв освiти, учнями, студен-
тами, їхнiми батьками та громадськими органi-
зацiями й установами. Вiдносини є однiєю 
з основ управлiнської дiяльностi. У громадян-
ському суспiльствi передбачено, що держава 
повинна надати можливiсть кожному реалi-
зувати свої особистiснi прагнення; обмежен-
ням є лише встановленi законом норми. Їхнє 
поєднання для органiв державного управлiння 
i громадян – основа утвердження нових взає-
мин мiж державою, органами управлiння, в т. ч. 
освiтою, та громадянами.

Розгляд регiональних особливостей 
механiзму в системi загальної середньої 
освiти, протирiч, що виникають, процесiв, які 
вiдбуваються, потребує визначення змiсту 
поняття «регiон», оскiльки можна видiляти 
регiональнi особливостi роботи освiтнiх уста-
нов на рiзних рiвнях залежно вiд того, що вкла-
дається в поняття «регiон».

Регiон розглядається як суб’єкт господарю-
вання, що характеризується через економiчну 
цiлiснiсть територiї як господарського комп-
лексу, дiя внутрiшнiх i зовнiшнiх економiчних 
зв’язкiв, спiльнiсть виконуваних на територiї 
економiчних, соцiальних i суспiльно-полiтич-
них завдань, можливiсть ефективного управ-
лiння територiєю [6, с. 15].

Розумiючи пiд регiонами великi тери-
торiальнi комплекси, країни, можна обговорю-
вати мiждержавнi вiдмiнностi загальноосвiтнiх 
установ. Це дає можливiсть видiлити особли-
востi української системи загальної середньої 
освiти загалом. Слiд пiдкреслити, що функцiо-
нування регiональних систем освiти необхiдно 
аналiзувати, включаючи всi рiвнi освiти.

Традицiйний розгляд за рiвнями управ-
лiння (державне, регiональне) не забезпечує 
комплексного бачення проблем регiоналiза-
цiї внаслiдок втрати мiжрiвневої взаємодiї. 
Пропонуємо розумiти пiд регiональною систе-
мою освiти сукупнiсть розташованих у регiонi 
освiтнiх установ усiх рiвнiв освiти, впорядкова-
них на основi субординацiї вiдповiдних органiв 
управлiння освiтою. Регiональна система 
освiти є складовою частиною української сис-
теми освiти, її зрiзом у рамках регiону. Якiсне 
сутнiсне розумiння регiональної освiтньої сис-
теми з базуванням на iнституцiйно-функцiо-
нальному пiдходi вимагає конкретизацiї струк-
тури. Ядром такої системи за iдеальних умов 
повинен бути регiональний ринок працi як осе-
редок економiчної активностi та продукування 
регiонального суспiльного продукту, що стано-
вить основу забезпечення якостi життя насе-
лення. Власне, саме структурнi трансформацiї 
регiонального ринку працi повиннi зумовлю-
вати функцiональну напрямленiсть регiональ-
ної освiтньої системи, особливо стосовно 
виконання нею квалiфiкацiйно-професiйної 
функцiї [14, с. 28].

Регiональна система освiти, у свою чергу, 
має вигляд сукупностi мiсцевих освiтнiх сис-
тем, що включають освiтнi установи, а також 
розташованi на цiй територiї державнi освiтнi 
установи державного i регiонального пiдпо-
рядкування. Найчастiше на цих територiях 
можливе розмiщення фiлiй вищих навчаль-
них закладiв. У цьому разі в мiсцеву систему 
освiти входитиме саме фiлiя, тодi як сама 
освiтня установа має розглядатися як еле-
мент вiдповiдної регiональної системи загаль-
ної середньої освiти. Управлiння регiональ-
ною системою освiти здiйснюється на основi 
субординацiї всiх рiвнiв управлiння (держав-
ного, регiонального) [1, с. 54].

Пiд регiональною системою загальної 
середньої освiти ми розумiємо ту частину 
регiональної системи загальної середньої 
освiти, яка реалiзує загальноосвiтнi програми. 
До неї входять як загальноосвiтнi установи, 
так i структурнi пiдроздiли установ освiти, що 
беруть участь у їхнiй реалiзацiї, наприклад, 
пiд час органiзацiї профiльного навчання 
учнiв або до вишівської пiдготовки, а також 
органи управлiння освiтою. Для детальнi-
шого дослiдження рiзних аспектiв дiяльностi 
системи загальної середньої освiти України 
її необхiдно розглядати також як багаторегiо-
нальну систему, що функцiонує на основi вер-
тикальних i горизонтальних взаємодiй.

Наукове обґрунтування особливостей функ-
цiонування системи загальної середньої освiти 
в територiальному аспектi потрiбне для адек-
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ватного вiдтворення рiзноманiтностi соцiо-
економiчних, природних, нацiонально-куль-
турних умов регiонiв України. Як вертикальнi 
взаємодiї ми розглядаємо спiввiдношення мiж 
рiвнями системи загальної середньої освiти 
(освiтнiми установами вiдповiдних рiвнiв) i 
мiж рiвнями управлiння освiтнiми установами 
(державними, регiональними, мiсцевими 
установами освiти). Горизонтальнi взаємодiї 
можливi як у виглядi взаємодiй мiж регiональ-
ними системами освiти, так i у виглядi взаємо-
дiй мiж освiтнiми установами [2, с. 98].

Регiональний рiвень здiйснює вироблення 
стратегiї розвитку регiональної системи 
загальної середньої освiти з урахуванням 
напрямiв розвитку системи загальної серед-
ньої освiти України, координацiю стратегiй 
розвитку мiсцевих освiтнiх систем, ухвалення 
рiшень про створення і закриття освiтнiх уста-
нов регiонального рiвня та координацiю їхньої 
роботи, сприяння функцiонуванню освiтнiх 
установ державного рiвня [11, с. 125].

Пiдвищенню ефективностi управлiння 
загальною середньою освiтою регiону сприяє 
рацiональна органiзацiя суб’єктiв управлiння, 
насамперед пiдсистеми державних органiв, 
тобто мiських, районних вiддiлiв та управлiнь 
освiти i власних загальноосвiтнiх навчаль-
них закладiв. Адже їхнє оптимальне функцiо-
нування, вiдповiднiсть дiяльностi суб’єктiв 
та об’єктiв управлiння потребам, iнтересам 
суспiльства є обов’язковою ознакою соцiаль-
ного ефекту i забезпечує прогресивнiсть, 
стiйкiсть, здатнiсть бути джерелом і засобом 
подальшого розвитку. З огляду на це управ-
лiння загальною середньою освiтою регiону 
має бути стратегiчним i лише тодi розглядатися 
як соцiально ефективне й досягнуте завдяки 
витрачанню ресурсiв, адекватних результату.

Основу оцiнювання ефективностi регiо-
нальної системи управлiння становить монiто-
ринг управлiнської дiяльностi органiв управ-
лiння освiтою регiону. Як стверджує М. Степко, 
дослiдження якостi освiтнiх послуг потребує 
проведення монiторингу не лише на держав-
ному, а й на регiональному рiвнях.

Монiторинг системи управлiння загальною 
середньою освiтою регiону повинен включати 
вiдстежування:

 – стану і тенденцiй розвитку кожного 
закладу середньої освiти регiону;

 – стану та тенденцiй розвитку системи 
загальної середньої освiти з аналiзом її вiдпо-
вiдностi цiлям державної регiональної полiтики;

 – досягнення цiлей розвитку, визначених 
у стратегiях, програмах, проектах.

Державна освiтня полiтика розробляється 
й реалiзується Урядом України (в основному 

Мiнiстерством освiти i науки України) з ураху-
ванням необхiдностi змiцнення й розвитку єди-
ного освiтнього простору, з метою всебiчного 
забезпечення освiтнiх прав i свобод особи.

На цьому рiвнi державної освiтньої полiтики 
мають бути забезпечене вироблення i реалi-
зацiя загальної стратегiї розвитку системи 
загальної середньої освiти й гарантоване 
виконання державних освiтнiх стандартiв, 
вирiвнювання освiтнього потенцiалу регiонiв 
для виконання конституцiйно встановленої 
доступностi загальної середньої освiти.

На формування державної полiтики в галузi 
освiти впливають зовнiшнi чинники, що дає 
змогу враховувати стан, тенденцiї та перспек-
тиви розвитку освiти, потреби суспiльства 
та держави в освiтi, розробляти реалiстичну 
освiтню полiтику, побудовану на вiтчизняному 
досвiдi освiтньо-педагогiчної дiяльностi з ура-
хуванням досягнень мiжнародного спiвробiт-
ництва в освiтнiй сферi.

Регiональна освiтня полiтика, що також 
є частиною державної освiтньої полiтики, 
проводиться мiсцевими органами державної 
влади. Вона має бути спрямована як на реалi-
зацiю загальнодержавних завдань в освiтi 
на регiональному рiвнi, так i на створення умов 
для всебiчного облiку в освiтнiй сферi нестан-
дартних, унiкальних особливостей регiонiв, 
на перетворення сфери освiти на чинник регiо-
нального соцiокультурного розвитку.

Мiсцева, освiтня полiтика повинна нинi 
стати ключовим елементом комплексної дер-
жавної освiтньої полiтики на рiвнi загальної 
середньої освiти. Вважаємо неправомiрним 
формально-юридичне вiддiлення мiсцевої 
влади вiд держави, що по сутi є причиною 
великих провалiв, якщо не повної вiдсутностi 
державної полiтики, в галузi освiти на цьому 
рiвнi [6, с. 58].

Необхiдно пiдкреслити, що саме на цьому 
рiвнi освiтня полiтика у сферi загальної серед-
ньої освiти стає гранично конкретною, оскiльки 
до неї належать практично всi загальноосвiтнi 
установи. Саме на мiсцевому рiвнi в перiод 
переходу до адекватного сучасним ринковим 
умовам державного економiчного механiзму 
в системi загальної середньої освiти повиннi 
формуватися новi економiчнi вiдносини, 
забезпечуватися пiдтримка державою iннова-
цiйних програм i проектiв, їх розвиток. Тiльки 
шляхом створення безлiчi «точок зростання» 
пiсля накопичення їх критичної маси стане 
можливою справжня модернiзацiя економiч-
ного механiзму в системi загальної середньої 
освiти загалом.

Крiм того, необхiдно враховувати такi 
аспекти освiтньої полiтики, як нацiональна i 
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громадська освiтня полiтика, що повинна iсну-
вати на кожному з розглянутих рiвнiв. За цих 
умов кардинально зростає роль регiональ-
них органiв управлiння освiтою та регiональ-
ної освiтньої полiтики, що проводиться ними. 
Виникає загроза лiквiдацiї єдиного освiтнього 
простору i зростання освiтньої нерiвностi в рiз-
них регiонах.

На нашу думку, вiдповiдальнiсть держав-
ного рiвня управлiння за загальну середню 
освiту є найважливiшим елементом освiт-
ньої полiтики держави (встановлення дер-
жавних освiтнiх стандартiв, мiнiмальних роз-
мiрiв оплати працi вчителiв тощо). Водночас 
загальна середня освiта мусить залишатися 
прямою турботою мiсцевої влади, що дозво-
лить повнiше задовольнити освiтнi потреби 
населення. Тому потрiбне поєднання компе-
тенцiї та вiдповiдальностi державного, регiо-
нального й мiсцевого рiвнiв влади в управлiннi 
системою загальної середньої освiти [3, с. 11].

Проблема регiоналiзацiї системи загаль-
ної середньої освiти, на нашу думку, полягає 
у створеннi оптимальної системи управлiння 
рiзними рiвнями системи загальної середньої 
освiти та взаємодiї мiж управлiнськими пiд-
системами.

Сумiжною є проблема перерозподiлу 
частини ВВП, що видiляється системою освiти 
депресивних регiонiв для забезпечення доступ-
ностi якiсної освiти в регiонах. Одночасно 
необхiдно забезпечити пiдвищення ступеня 
державного управлiння системою загальної 
середньої освiти, передавши частину обов’яз-
кiв з фiнансування на регiональний рiвень. 
Завданням регiональних органiв управлiння 
освiтою має стати забезпечення фiнансового 
наповнення державного стандарту освiти. 
Згiдно з теоретичними положеннями мiжбю-
джетних вiдносин, чим вища значущiсть, тим 
на вищий рiвень мають бути переданi витратнi 
повноваження.

Враховуючи важливiсть освiти для ста-
новлення нової економiки знань, можна вва-
жати сьогоднi обґрунтованим одержавленням 
загальної середньої освiти. Проте, оскiльки 
однiєю з вимог є забезпечення близькостi 
до споживача й територiальна вiдповiднiсть 
освiтнiх послуг, що надаються, потрiбна участь 
в управлiннi загальною середньою освiтою 
регiонального рiвня. Слiд враховувати ефект 
територiальної диференцiацiї, який коротко 
можна сформулювати так: чим бiльше вiдмiн-
ностi, тим виднiше на мiсцях, як забезпечити 
надання освiтнiх послуг населенню. У сукуп-
ностi цi чинники зумовлюють необхiднiсть спiль-
ного управлiння загальною середньою освi- 
тою регiональних i мiсцевих органiв влади [7].

Звiсно ж, регiональнi структури управлiння 
освiтою бiльшою мiрою повиннi зосереди-
тися на виробленнi та проведеннi державної 
полiтики у сферi освiти (зараз, наприклад, 
особливо актуальнi питання вирiвнювання вiд-
мiнностей у якостi освiти в рiзних регiонах); 
вдосконаленнi освiтнього законодавства; роз-
витку нових механiзмiв у системi безперервної 
освiти, стимулювання освiти дорослих; омоло-
дження кадрового складу системи загальної 
та професiйної освiти; стимулювання розвитку 
наукових педагогiчних шкiл та iн.

Видове рiзноманiття функцiй управлiння 
дедалі бiльше зводиться до контролю, монiто-
рингу й оцiнки. Причому дуже часто зiбранi 
на їх основi великi статистичнi данi та iнформа-
цiя не знаходять рацiонального застосування 
в управлiнському процесi. Суб’єкти управлiння 
прагнуть вибудовувати його, не пiклуючись 
про зворотний зв’язок, не беручи до уваги, що 
цей стиль роботи за швидко мiнливих умов має 
суттєвi обмеження. Управлiння вибудовується 
вельми нетривалими циклами. Так, на нижчих 
рiвнях переважають одно-контурне (поверх-
неве) управлiння, управлiння з неповною 
iнформацiєю на «входi» [3, с. 12].

Все вищевикладене вказує на необхiднiсть 
здiйснення в рамках чинного законодавства 
заходiв щодо оптимiзацiї розподiлу повнова-
жень за рiвнями управлiння. Йдеться насампе-
ред про посилення вiдповiдальностi менедж-
менту на iнституцiональному рiвнi за виконання 
своїх обов’язкiв i про одночасне створення 
механiзму захисту цих рiвнiв вiд неправомiр-
ного втручання згори, вiд пiдмiни їх дiяльностi 
(навiть за умови субсидування частини витрат) 
суб’єктами управлiння вищих рiвнiв.

Висновки. Отже, проблеми управлiння 
освiтою на регiональному рiвнi є актуаль-
ними й активно вивчаються та дослiджуються 
науковцями й упроваджуються у практику 
прогресивними керiвниками. Враховуючи 
викладене вище, розвиток управлiння 
освiтою на регiональному рiвнi може здiйс-
нюватися за умов узгодженого розподiлу 
управлiнських функцiй для досягнення стра-
тегiчної управлiнської мети за участю суб’єк-
тiв рiзних структур та ефективного викори-
стання можливостей ресурсiв зовнiшнього 
та внутрiшнього середовища. Нашi подальшi 
дослiдження зазначеної проблеми будуть 
присвяченi теоретичному обґрунтуванню та 
розробленню моделi органiзацiї управлiння 
у сферi освiти на регiональному рiвнi в умо-
вах децентралiзацiї, визначенню критерiїв 
оцiнки її ефективностi та розроблення кон-
цепцiї управлiння закладом освiти за участю 
суб’єктiв зовнiшнього та внутрiшнього сере-
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довища об’єднаної територiальної громади, 
що перевiрятимуть на практицi заклади освiти 
в рiзних регiонах України.
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