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Лопушинського Івана Петровича

на дисертацію Марусіної Лариси Миколаївни «Механізми державного 
управління системою загальної середньої освіти в умовах децентралізації та 
реформування освітньої галузі (регіональний аспект)», подану до захисту в 
спеціалізовану вчену раду ДФ 26.455.001 у Державному закладі вищої освіти 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та 
адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування»

Ступінь актуальності обраної теми. Оптимізація системи управління 
загальною середньою освітою, чітке розмежування повноважень і 
відповідальності за створення безпечного освітнього середовища у школах є 
актуальним питанням теорії і практики публічного управління в умовах 
децентралізації та реформування освітньої галузі.

Сучасний освітній державний менеджмент характеризується наявністю 
серйозних адміністративних проблем, які впливають на системність реформ у 
системі загальної середньої освіти, та потребує детального наукового 
осмислення, що свідчить про актуальність дисертаційної роботи Л. М. 
Марусіної для теорії і практики публічного управління у сфері освіти.

Актуальність дослідження підтверджується його використанням у 
процесі виконання науково-дослідної теми ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України «Науково-методичні засади підвищення ефективності 
державно-громадського управління неперервною освітою в умовах суспільної 
трансформації в Україні» (номер державної реєстрації РК № 0116U007183), у 
межах якої автором було проаналізовано управління загальною середньою 
освітою як складовою державного управління освітою; фінансово-економічний 
стан закладів загальної середньої освіти в умовах децентралізації; 
впровадження державно-громадського управління закладами загальної 
середньої освіти на регіональному (локальному) рівні; модернізація 
організаційних відносин в управлінні освітою в об’єднаній територіальній 
громаді.
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Обґрунтованість отриманих 
наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, 
забезпечено комплексним використанням загальнонаукових та спеціальних 
методів, серед яких: логічного та порівняльного аналізу, системного аналізу, 
аналізу і синтезу, контент-аналізу, моделювання, узагальнення та ін.; 
апробацією результатів дослідження на наукових та науково-практичних 
конференціях; практичним упровадженням у діяльності органів публічної 
влади, закладів ЗСО.

Сформульовані наукові положення та висновки щодо обґрунтування 
науково-методичних засад розвитку механізмів державного управління 
системою загальної середньої освіти в умовах децентралізації та реформування 
освітньої галузі на регіональному рівні та розроблені практичні рекомендації 
щодо вдосконалення діяльності органів управління загальною середньою 
освітою сукупно розв’язують визначене в дослідженні наукове завдання, є 
достатньо обґрунтованими.

Поставленої автором мети досягнуто і логічно розкрито шляхом 
послідовного вирішення означених завдань: систематизувати теоретичні засади 
управління системою загальної середньої освіти як складової державного 
управління освітою та визначити методологію дослідження державного 
управління ЗСО в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі; 
проаналізувати міжнародний досвід управління загальною середньою освітою 
на регіональному (локальному) рівні та визначити можливості його 
імплементації в Україні; розглянути нормативно-правову базу функціонування 
закладів загальної середньої освіти та визначити основні напрями її 
вдосконалення; проаналізувати фінансово-економічний стан закладів загальної 
середньої освіти в умовах децентралізації та шляхи економічного 
стимулювання їх діяльності на основі принципу «гроші ходять за учнем»; 
розкрити особливості організаційного механізму управління розвитком системи 
загальної середньої освіти в умовах децентралізації; обґрунтувати перехід до 
формування державно-громадського управління закладами загальної середньої 
освіти та запропонувати напрями організації науково-методичного супроводу 
реалізації Концепції «Нової української школи» на регіональному рівні; 
розробити практичні рекомендації щодо впровадження відкритої системи 
діяльності управлінських структур для створення безпечного, комфортного, 
інклюзивного освітнього середовища в регіоні.

Детальне ознайомлення з текстом дисертації дає підстави стверджувати, 
що підхід здобувачки до розкриття теми та завдань дослідження відзначається 
фундаментальністю, системністю, ґрунтовністю викладення матеріалу.

У першому розділі роботи авторкою визначено теоретичні засади 
управління системою загальної середньої освіти як складової державного 
управління освітою, актуальність суттєвих змін в управлінні для успішної 
реалізації реформ, структурної перебудови органів управління освітою, потребу 
вирішення проблемних питань освітньої галузі на загальнодержавному, 
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регіональному рівнях. Авторкою уточнено категоріально-понятійний апарат 
дослідження, зокрема поняття «державне управління загальною середньою 
освітою», «механізми державного управління загальною середньою освітою».

Слід відзначити зосередження авторської уваги на розвитку регіональної 
системи ЗСО з урахуванням особливостей регіонів, інтересів територіальних 
громад під час вибору моделей управління, зокрема у зв’язку з перерозподілом 
та делегуванням значної частини повноважень регіональним та місцевим 
органам управління освітою. Доцільним є визначення завдань регіональних 
органів управління загальною середньою освітою в частині забезпечення 
фінансового наповнення державного стандарту освіти; створення 
міжмуніципальної освітньої інфраструктури; розроблення та реалізації 
регіональних цільових програм і проектів; прогнозування мережі закладів ЗСО 
відповідно до освітніх потреб громадян тощо.

Авторкою визначено потребу отримання актуальних і достовірних даних 
щодо стану розвитку ЗСО на основі прогностичних і стратегічних досліджень, 
інтегральної оцінки спроможності системи ЗСО до сталого розвитку, 
трансформаційних змін, запропоновано включення до моніторингу управління 
загальною середньою освітою на регіональному рівні системи конкретних 
показників.

У дисертаційній роботі наведено міжнародні практики управління ЗСО на 
регіональному рівні та визначено можливості їх імплементації в Україні.

У другому розділі авторкою розроблено пропозиції щодо вдосконалення 
нормативно-правового забезпечення управління загальною середньою освітою, 
фінансово-економічного стану закладів загальної середньої освіти на основі 
принципу «гроші ходять за учнем».

Авторкою справедливо зазначається, що для фінансування шкіл потрібні 
виділення обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам в розмірі, необхідному для фактичних потреб кожного закладу 
освіти; фінансування додаткових послуг, потрібних для дітей з особливими 
освітніми потребами в процесі навчання, зокрема через надання спеціальних 
ваучерів; створення на регіональному (місцевому) рівні фондів розвитку освіти.

Погоджуємося з тим, що на регіональному рівні залишаються 
актуальними питання посилення ефективного, результативного контролю за 
цільовим призначенням використання коштів з державного, місцевого 
бюджетів та інших джерел за принципом «гроші ходять за учнем»; створення 
на регіональному рівні сприятливого середовища для залучення недержавних 
коштів.

Заслуговує на увагу аналіз організаційного механізму управління 
розвитком системи загальної середньої освіти в умовах децентралізації, що 
дало можливість запропонувати в роботі узагальнену схему-матрицю різних 
типів освітніх округів, звернути увагу на потребу розмежування повноважень і 
відповідальності між органами влади за розвиток і функціонування мережі 
опорних шкіл, інклюзивно-ресурсних центрів.



4

Акцентовано увагу на ідеї трансформації місцевих управлінь (відділів) 
освіти в сервісні центри в межах концепції сервісної держави та розвитку 
електронного врядування.

У третьому розділі авторкою зосереджено увагу на формуванні державно- 
громадського управління закладами загальної середньої освіти.

Здобувачкою проаналізовано організацію науково-методичного 
супроводу реалізації Концепції «Нова українська школа» на регіональному 
рівні шляхом урізноманітнення організаційних і методичних форм надання 
шкільної освіти; підготовки учнів до участі в міжнародній програмі оцінювання 
навчальних досягнень PISA; забезпечення умов для професійного розвитку 
педагогічних працівників; розвитку нових форм надання методичної допомоги; 
удосконалення конкурсного відбору керівників закладів ЗСО та впровадження 
для оцінки їх роботи системи КРІ.

Для створення в регіонах безпечного, комфортного, інклюзивного 
освітнього середовища авторкою запропоновано комплексний механізм 
управління системою загальної середньої освіти на регіональному рівні та 
розроблено практичні рекомендації щодо впровадження відкритої системи 
діяльності управлінських структур.

Викладене вище свідчить про обґрунтованість наукових положень, 
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Висновки 
відповідають поставленим завданням, рекомендації доведено до рівня їх 
можливого використання в практичній діяльності. Обґрунтованість результатів 
дисертації підтверджено в процесі їх апробації на різноманітних науково- 
комунікативних заходах.

Достовірність та новизна отриманих результатів. Достовірність 
отриманих результатів дисертаційного дослідження підтверджено їх 
методологічною обґрунтованістю, використанням теоретичного та практичного 
доробку за проблематикою роботи.

Наукову новизну отриманих результатів відбито в таких результатах: 
автором уперше обґрунтовано і теоретично описано комплексний механізм 
управління системою загальної середньої освіти на регіональному рівні в 
умовах децентралізації; удосконалено фінансово-економічне забезпечення 
закладів ЗСО шляхом реалізації принципу «гроші ходять за учнем», 
організаційний механізм управління розвитком системи загальної середньої 
освіти в умовах децентралізації, підходи до формування державно- 
громадського управління регіональною системою загальної середньої освіти, 
організацію науково-методичного супроводу реалізації Концепції «Нової 
української школи» на регіональному рівні; набули подальшого розвитку 
понятійно-категоріальний апарат галузі знань «публічне управління та 
адміністрування», методологія дослідження державного управління системою 
загальної середньої освіти, імплементація в Україні міжнародних практик 
управління ЗСО.
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Повнота викладу в наукових публікаціях, відсутність порушення 
академічної доброчесності. Основні положення та наукові результати 
дисертаційної роботи викладено в 18 наукових публікаціях, з них: 4 статті у 
наукових фахових виданнях з державного управління; 2 публікації у 
зарубіжних наукових виданнях; 1 розділ у зарубіжній монографії; 11-у 
матеріалах науково-комунікативних заходів.

Дисертаційну роботу Л.М. Марусіної перевірено на унікальність тексту за 
допомогою он-лайн сервісу пошуку плагіату “Unichek”, що не виявило 
порушень академічної доброчесності.

Практичне значення і впровадження отриманих результатів 
дослідження. Одержані наукові результати знайшли практичне впровадження в 
діяльності Управління освіти і науки Черкаської обласної державної 
адміністрації (довідка № 875/02/1 1-03 від 15.01.2021); Золотоніської районної 
державної адміністрації Черкаської області (довідка № 451/01-01-40 від 
12.11.2020); Золотоніської районної ради Черкаської області (довідка № 78/01- 
13 від 15.01.2021); відділу освіти Золотоніської районної державної 
адміністрації (довідка №613 від 22.09.2020); районного методичного кабінету 
відділу освіти Золотоніської районної державної адміністрації (довідка № 614 
від 22.09.2020); Комунальної установи «Золотоніський районний центр 
професійного розвитку педагогічних працівників» Золотоніської районної ради 
Черкаської області (довідка № 12 від 23.09.2020); Комунальної установи 
«Інклюзивно-ресурсний центр» Золотоніської районної ради Черкаської області 
(довідка № 13 від 04.11.2020); Комунального закладу вищої освіти 
«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради 
(довідка №209 від 05.10.2020); Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Західно-Дніпровський центр професійно-технічної 
освіти» (довідка № 01-16/236 від 11.08.2020); Інституту обдарованої дитини 
НАГІН України (довідка № 02-15/232 від 04.12.20); ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти (довідка № 01-01/472 від 12.10.2020).

Практичні рекомендації авторки можуть бути використаними при 
вирішенні актуальних питань реформування управління системою загальної 
середньої освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі, а 
також при розробленні науково-методичного підґрунтя для підвищення 
ефективності управління в цій сфері в науково-дослідному та освітньому 
процесі.

Оцінка змісту та основних положень дисертації, її завершеності та 
відповідності встановленим вимогам. Зміст та основні положення дисертації 
свідчать про її завершеність та відповідність встановленим вимогам. Наукові 
положення, висновки та рекомендації, віддзеркалені в дисертації, авторка 
обґрунтовує на основі логічного викладу матеріалу. У висновках до розділів 
відбито результати дослідження конкретних питань. Розділи роботи 
взаємопов’язані між собою. Найважливіші результати дослідження викладено у 
висновках дисертації, що відповідають поставленим завданням.
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Дисертацію оформлено відповідно до вимог Міністерства освіти і науки 
України, що висуваються до такого виду робіт. Зміст наукових праць доповнює 
основні положення дисертації.

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації. 
Оцінюючи дисертаційне дослідження в цілому позитивно, слід звернути увагу 
на деякі дискусійні положення та зробити певні зауваження.

1. У розділі 1.1. (с. 41) зазначається зростання потреби в посиленні 
ролі регіональних органів управління загальною середньою освітою та 
регіональної освітньої політики. Наголошується, що особливої опіки над 
наданням освітніх послуг потребують депресивні регіони та регіони в зоні 
воєнного конфлікту (окремі регіони Донецької і Луганської областей). 
Водночас, як нам видається, слід уточнити, які проблеми розвитку ЗСО 
додатково виникають на цих територіях.

2. На стор 120 дисертації зазначено, що проблеми з неефективним 
використанням коштів часто виникають через наявність шкіл з низькою 
наповнюваністю. Саме тому для оптимізації мережі можна враховувати 
можливість закриття шкіл на основі рішення місцевої ради, без потреби 
отримання згоди загальних зборів громади. Водночас потребує пояснення, як 
оптимізувати цей процес, використовуючи державно-громадську модель 
управління.

3. У розділі 3.2 наводяться дані Національного звіту за результатами 
міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018, які свідчать про невисокі 
результати українських учнів щодо стану сформованості читацької, 
математичної та природничо-наукової грамотності. Проте слід уточнити 
причини невисоких результатів та якою має бути підготовка учнів до 
наступного дослідження 2021 р.

4. У розділі 3.2 розглядається питання щодо цифрової інклюзії та 
пошуку рішень для людей з особливими освітніми потребами у використанні 
ІКТ для налагодження альтернативної та додаткової комунікації. Разом з тим у 
роботі не наведено дані, наскільки цю проблему вирішено в системі ЗСО.

5. Як відомо, актуальним для України є зменшення нерівностей між 
сільськими та міськими школами за якістю освіти та доступністю освітньої 
пропозиції. Проте слід уточнити, які заходи на регіональному рівні будуть 
сприяти зменшенню нерівності.

Водночас, названі зауваження не знижують наукової і практичної 
цінності отриманих результатів, що є обґрунтованими і достовірними.

Загальний висновок. Дисертаційне дослідження Марусіної Лариси 
Миколаївни «Механізми державного управління системою загальної середньої 
освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі (регіональний 
аспект)» є завершеною, цілісною науковою кваліфікаційною роботою, яка має 
наукову новизну, теоретичне та практичне значення, містить наукові 
результати, що сукупно вирішують важливе наукове завдання, яке полягає в 
обґрунтуванні науково-методичних засад розвитку механізмів державного 
управління системою загальної середньої освіти в умовах децентралізації та 
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реформування освітньої галузі на регіональному рівні та розробленні 
практичних рекомендацій щодо вдосконалення діяльності органів управління 
загальною середньою освітою.

Дисертацію виконано на високому теоретичному та методологічному 
рівні, робота за своїм змістом та сукупністю отриманих результатів відповідає 
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» та вимогам 
Порядку підготовки здобувані в вищої освіти ступеня доктора філософії та 
доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (із 
змінами) та вимогам Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 
доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 
березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня 
доктора філософії», а її автор, Марусіна Лариса Миколаївна, заслуговує 
присудження наукового ступеня доктора філософії галузі знань 28 «Публічне 
управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування».
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