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ВИСНОВОК

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 
Національної академії педагогічних наук України, (м. Київ) про наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Марусіної 
Лариси Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 
281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне 
управління та адміністрування» на тему «Механізми державного управління 
системою загальної середньої освіти в умовах децентралізації та реформування 
освітньої галузі (регіональний аспект)», затвердженої на засіданні Вченої ради 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» протоколом № 13 від 21 грудня 2016 
року за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

ВИТЯГ
з протоколу № 5/2020 наукового фахового семінару кафедри публічного 
управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти» від 17 грудня 2020 року

Присутні на засіданні науково-педагогічні працівники кафедри 
публічного управління і проектного менеджменту:

Карташов Є.Г. - доктор наук з державного управління, доцент, завідувач 
кафедри,

Алейнікова О. В. - доктор наук з державного управління, професор, 
професор кафедри,

Діденко Н. Г. - доктор наук з державного управління, професор, 
професор кафедри,

Ковтун О. А. - кандидат наук з державного управління, доцент, доцент 
кафедри,

Жукова І. В. - кандидат наук з державного управління, доцент, доцент 
кафедри,

Шмагун А. В. - кандидат наук з державного управління, доцент кафедри,
Букорос Т.О. - кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри, 
Вініченко А. А. - кандидат історичних наук, доцент кафедри,



Дубініна О. В. - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри,
Івкін В.М. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри,
Бережна Г.В. - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри,
Корсакевич С.С. - викладач кафедри.
Запрошені:
Ткачова Н.М. - доктор наук з державного управління, професор, професор 

кафедри публічного управління та адміністрування Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»,

Халецька А.А. - доктор наук з державного управління, професор, 
професор кафедри менеджменту Університету фіскальної служби.

Рецензенти дисертаційного дослідження:
Алейнікова О. В. - доктор наук з державного управління, професор, 

професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту,
Ковтун О. А. - кандидат наук з державного управління, доцент, доцент 

кафедри публічного управління і проектного менеджменту.

Слухали:
Доповідь здобувана ступеня доктора філософії Марусіної Лариси 

Миколаївни за матеріалами дисертаційного дослідження на тему «Механізми 
державного управління системою загальної середньої освіти в умовах 
децентралізації та реформування освітньої галузі (регіональний аспект)» на 
здобуття ступеня доктора філософії галузі знань 28 «Публічне управління та 
адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування».

Тема дисертаційної роботи Марусіної Лариси Миколаївни була 
затверджена вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
протоколом № ІЗ від 21 грудня 2016 року за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування».

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор 
Діденко Н.Г., професор кафедри публічного управління і проектного 
менеджменту.

Доповідачка обґрунтувала актуальність обраної теми, визначила мету, 
завдання, методологію та методику дослідження, охарактеризувала об’єкт та 
предмет дослідження, виклала основні наукові положення та висновки, що 
виносяться на захист, вказала науково-практичну значущість роботи, зазначила 
про впровадження результатів дослідження.

Дисертанткою було визначено, що процеси децентралізації та 
реформування освітньої галузі в Україні актуалізують процес удосконалення 
механізмів державного управління системою загальної середньої освіти (ЗСО) 
для створення безпечного освітнього середовища, забезпечення рівного 
доступу до повної загальної середньої освіти, захисту прав учасників 
освітнього процесу, підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників, забезпечення якості освіти. Критичними проблемами у сфері 
загальної середньої освіти залишаються: суттєві територіальні відмінності в 



якості освіти, потреба в розширенні автономії закладів ЗСО, застаріле 
матеріально-технічне забезпечення шкіл та недостатнє фінансування їх потреб 
у повному обсязі, низький соціальний статус педагогічних працівників, що 
приводить до зниження мотивації педагогів та керівників закладів освіти до 
професійного розвитку, зростання кількості здобувачів освіти з особливими 
освітніми потребами, для яких не створені сприятливі й рівні можливості для 
навчання. Вирішення цих проблем потребує удосконалення законодавчої бази, 
оптимізації мережі та інфраструктури закладів освіти, розвитку 
організаційного, фінансово-економічного механізмів управління ЗСО, реалізації 
концепції «Нова українська школа», формування державно-громадської моделі 
управління освітою.

Підвищення ефективності державного управління діяльністю закладів 
загальної середньої освіти передбачає на регіональному рівні розробку та 
реалізацію цільових регіональних програм і проектів, організацію 
міжмуніципального співробітництва, розвиток освітніх округів, мережі 
опорних шкіл, перерозподіл вертикальних та горизонтальних функцій 
управління.

Дисертанткою розглянуто сутність сучасної управлінської парадигми в 
освітній галузі, запропоновано методологію дослідження державного 
управління системою загальної середньої освіти в умовах децентралізації та 
реформування освітньої галузі на основі системної динаміки, системного 
аналізу, синергетичного підходу, освіти як відкритої системи, системи ЗСО як 
соціоекономічної системи.

Уточнено категоріально-понятійний апарат дослідження, зокрема поняття 
«механізми державного управління загальною середньою освітою», «державно- 
громадське управління регіональною системою освіти».

Для ефективного управління загальною середньою освітою на 
регіональному рівні запропоновано удосконалити регламентацію діяльності 
органів управління освітою, щоб уникнути дублювання функцій, уточнити 
функції та повноваження регіональних органів управління ЗСО в умовах нового 
адміністративно-територіального устрою України. Зокрема, проаналізовано 
міжнародний досвід управління загальною середньою освітою на 
регіональному (локальному) рівні та визначено можливості його імплементації 
в Україні.

Для реалізації принципу «гроші ходять за учнем» запропоновано 
фінансування додаткових послуг, потрібних для дітей з особливими освітніми 
потребами в процесі навчання, зокрема через надання спеціальних ваучерів для 
цієї групи осіб; реалізацію принципу субсидіарності відповідно обсягу і меж 
повноважень центральних і місцевих органів управління освітою; забезпечення 
обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в розмірі, 
необхідному для фактичної потреби кожного закладу освіти.

Для забезпечення функціонування освітніх закладів, які розміщені на 
конкретній території та обслуговують учнів, запропоновано узагальнену схему- 
матрицю різних типів освітніх округів, яка стане в нагоді при виборі ефективної 



(для певних регіональних умов) моделі проектування освітнього округу та 
організації його діяльності.

Дисертанткою визначені основні тенденції державно-громадського 
управління розвитком ЗСО, розроблена модель державно-громадської взаємодії 
в управлінні загальною середньою освітою, запропоновано напрями організації 
науково-методичного супроводу реалізації концепції «Нова українська школа» 
на регіональному рівні.

У дисертаційному дослідженні розроблені практичні рекомендації щодо 
впровадження відкритої системи діяльності управлінських структур для 
створення безпечного, комфортного, інклюзивного освітнього середовища, 
запропоновано комплексний механізм управління системою загальної середньої 
освіти на регіональному рівні, до якого зараховано: нормативно-правовий, 
організаційний, фінансово-економічний, інформаційний, мотиваційний, 
інноваційний механізми.

Визначено, доцільність використання моделі регіонального освітнього 
кластеру, цілями якого є: інноваційний розвиток системи освіти; підвищення 
якості та доступності освітніх послуг; підвищення якості кадрового 
забезпечення. Доведено необхідність удосконалення конкурсного відбору 
керівників ЗЗСО, надано практичні рекомендації щодо управління системою 
ЗСО на регіональному рівні.

Структура та обсяг роботи зумовлені метою та логікою дослідження. 
Робота складається з анотації, вступу, трьох розділів, списку використаних 
джерел та додатків.

Питання до здобувана:
1. Халецька А.А. - доктор наук з державного управління, професор, 

професор кафедри менеджменту Університету фіскальної служби.
Питання: В чому актуальність та результативність впровадження 

громадського самоврядування та державно-громадського управління у сфері 
загальної середньої освіти?

Відповідь: Дякую за запитання. Державно-громадське управління у сфері 
освіти - це взаємодія органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами 
громадянського суспільства з метою прийняття ефективних управлінських 
рішень та задоволення суспільних інтересів у сфері освіти.

Актуальність державно-громадського управління полягає в тому, що 
батьки, громадськість, учні, педагоги отримують більше можливостей брати 
участь у прийнятті управлінських рішень щодо захисту прав здобувачів освіти, 
впровадження освітніх інновацій, розв’язання конфліктів і суперечностей. 
Наразі в системі загальної середньої освіти формуються такі органи державно- 
громадського управління освітою як громадські ради, піклувальні ради, 
батьківські комітети, органи учнівського самоврядування, здійснюється 
проведення громадських консультацій та зборів, анкетування щодо освітніх 
потреб і задоволеності якістю освіти, інформування громадськості про освітні 
процеси тощо.



2. Ткачова Н.М. - доктор наук з державного управління, професор, 
професор кафедри публічного управління та адміністрування Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського».

Питання: Лариса Миколаївна, як покращити медичний супровід 
функціонування мережі закладів освіти в умовах пандемії коронавірусу?

Відповідь: Дякую за запитання. Медичний супровід функціонування 
мережі закладів освіти відіграє важливу роль у забезпеченні якісного та 
постійного контролю за станом здоров’я, нервово-психічним і фізичним 
розвитком дітей, дотриманням санітарно-гігієнічних умов навчально-виховного 
процесу, виховання медичної культури школярів. Щоб покращити медичний 
супровід функціонуванням мережі закладів освіти в умовах пандемії 
коронавірусу на місцевому рівні потрібно, щонайменше, створити медичні 
кабінети у кожному закладі освіти та ввести ставки медичних сестер, які будуть 
підпорядковані медичним установам і будуть працювати у тісній співпраці із 
ними. Укласти договір з територіальними медичними закладами про медичне 
обслуговування учнів. Дозволити та забезпечити проведення медичних 
профілактичних оглядів учнів на території закладів освіти вузькопрофільними 
фахівцями. Для цього потрібно розробити та впровадити відповідну 
нормативно-правову базу.

3. Карташов Є.Г. - доктор наук з державного управління, доцент, 
завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту.

Питання: Назвіть, будь ласка, які функції делеговані органам управління 
освітою регіонального та місцевого рівня в процесі децентралізації?

Відповідь: Дякую за запитання. На регіональному рівні органами 
управління ЗСО здійснюється вироблення стратегії розвитку регіональної 
системи ЗСО з урахуванням напрямів розвитку системи загальної середньої 
освіти України; координація стратегій розвитку муніципальних (місцевих) 
освітніх систем; ухвалення рішень про створення й закриття освітніх установ 
регіонального рівня та координація їхньої роботи.

Децентралізація управління освітою в Україні зумовила делегування 
значної частини повноважень на регіональні та місцеві органи управління 
освітою для вирішення таких проблем як: подолання суттєвих територіальних 
відмінностей у якості освіти та результатах навчання випускників шкіл; 
оптимізація мережі шкіл відповідно демографічній ситуації та адміністративно- 
територіальній реформі в Україні; укомплектування шкіл 
висококваліфікованим педагогічним персоналом, здатним швидко реагувати на 
зміни у навчальному процесі та відповідно до цього корегувати шкільний 
календар та навчальну програму (як це показали умови карантину); оновлення 
освітнього простору закладів загальної середньої освіти з забезпеченням 
безбар’єрного доступу та створенням умов для інклюзивної освіти.

4. Алейнікова О. В. - доктор наук з державного управління, професор, 
професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту.

Питання: Назвіть, будь ласка, які показники використовуються в процесі 
моніторингу управління загальною середньою освітою регіону?



Відповідь: Дякую за запитання. Система моніторингу державного 
управління загальною середньою освітою регіону має включати наступні 
показники: стан та тенденції розвитку системи загальної середньої освіти з 
аналізом її відповідності цілям державної регіональної політики; стан та 
тенденції розвитку кожного закладу середньої освіти регіону; досягнення цілей 
розвитку, визначених у стратегіях, програмах, проектах. Ключове положення 
методології оцінювання ефективності державного управління загальною 
середньою освітою регіону полягає у встановленні відповідності цілей розвитку 
загальної середньої освіти регіону цілям державної політики у галузі освіти.

5. Жукова І. В. - кандидат наук з державного управління, доцент, доцент 
кафедри публічного управління і проектного менеджменту.

Питання: Які позитивні приклади управління загальною середньою 
освітою на регіональному (локальному) рівні в зарубіжних країнах можна 
імплементувати в Україні?

Відповідь: Дякую за запитання. Вважаємо доцільною імплементацію в 
Україні таких напрямів розвитку ЗСО як: принцип субсидіарності, розвиток 
освітніх округів, приватних (корпоративних) навчальних закладів, 
автономізація шкіл, передача опікування освітньою сферою місцевим 
громадам, запровадження освітніх ваучерів.

У ряді розвинутих країн світу освітня політика формується й 
реалізовується саме в освітніх (шкільних) округах, яким держава делегує 
відповідні повноваження. Наприклад, школи майже в усіх штатах США 
знаходяться в підпорядкуванні шкільних округів (school districts), члени яких, 
як правило, обираються голосуванням жителів округу. Країна поділена на 15,5 
тис шкільних округів, більшість з яких нараховує до 50 тис учнів.

Управління такими шкільними округами здійснює шкільна рада 
(опікунська рада, рада з питань освіти, шкільний комітет). Шкільні ради 
управляють усіма трьома рівнями громадських шкіл США: початковою 
школою (elementary school), середньою школою (middle school) і вищою 
школою (high school). Відповідно до законів штатів, місцеві освітні ради мають 
великі повноваження і несуть відповідальність за розвиток шкільної освіти в 
окрузі, здійснюючи законодавчу, виконавчу й судову функції в освітній галузі.

Аналогічні підходи реалізуються у Франції та Японії, освітній простір 
яких також поділено на навчальні округи.

6. Букорос Т.О. - кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри 
публічного управління і проектного менеджменту.

Питання: Які вимоги конкурсного відбору керівників ЗЗСО та 
відповідного інструментарію Вами пропонуються у роботі?

Відповідь: Дякую за запитання. Вважаємо за необхідне розроблення 
нових механізмів, які сприятимуть удосконаленню конкурсного відбору 
керівників ЗЗСО та відповідного інструментарію, що зробить кадрові процеси в 
системі освіти більш прозорими та ефективними. Для цього необхідно:

1. Розробити та затвердити загальнодержавні стандарти діяльності 
керівника закладу загальної середньої освіти, що стануть підгрунтям для 
формування вимог щодо професійної компетентності керівника.



2. Започаткувати системну професійну підготовку працівників місцевих 
органів управління освітою, які опікуються питаннями конкурсного відбору, 
оскільки особи, які входять до складу конкурсної комісії, не завжди мають 
відповідну управлінську освіту та недостатньо обізнані в питаннях, що 
оцінюються ними у ході проведення конкурсу.

3. Розробити універсальний інструментарій для проведення конкурсних 
випробувань, зокрема загальнодержавну систему професійного оцінювання 
засобами тестування для кандидатів на керівні посади.

4. Оновити та реформувати наявну систему добору та професійної 
підготовки кадрового резерву керівників, ураховуючи необхідність 
обов’язкового стажування резервістів і проходження ними через систему 
контролы І и х н ро І іе ду р.

5. Запровадити систему КРІ (ключових показників ефективності; Key 
Performance Indicators), сформовану на основі моніторингу відповідних 
кількісних і якісних показників та результатах реалізації перспективних планів 
розвитку закладу освіти, що розробляються кандидатами на відповідну посаду.

6. Створити різнорівневу систему супроводу професійної діяльності осіб, 
які претендують на посаду керівника закладу освіти або вже призначені 
керівником, зокрема: від зарахування до складу кадрового резерву до 
призначення на посаду; від призначення на посаду керівника до 3-х років 
досвіду на посаді; від 3-х до 8-ми років досвіду на посаді; від 8-ми років досвіду 
на посаді з можливим запровадженням ротації керівних кадрів.

Реалізація зазначених підходів сприятиме підвищенню рівня професійної 
компетентності керівних кадрів освіти, забезпечить ефективне управління 
освітою на місцевому рівні

Висновок наукового керівника.
Науковий керівник - Н.Г.Діденко, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри публічного управління і 
проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Аргументовано актуальність дисертаційного дослідження, зокрема 
акцентована на тому, що обрана дисертанткою тема відноситься до актуальної 
проблематики публічного управління та адміністрування, оскільки подальший 
розвиток та реформування діяльності закладів загальної середньої освіти 
потребує нових форм управління та розробки нового науково-методичного 
підґрунтя для підвищення ефективності та якості загальної середньої освіти.

У роботі визначено мету, яка полягає в обгрунтуванні науково- 
методичних засад розвитку механізмів державного управління системою 
загальної середньої освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої 
галузі на регіональному рівні та розробці практичних рекомендацій щодо 
удосконалення управління загальною середньою освітою.

Марусіною Л.М. проаналізовано науково-методичні засади державного 
управління системою загальної середньої освіти в умовах децентралізації та 
реформування освітньої галузі на регіональному рівні; узагальнено 
міжнародний досвід управління діяльністю закладів загальної середньої освіти 
на регіональному (локальному) рівні; проведено аналіз механізмів державного 



управління системою загальної середньої освіти в умовах децентралізації та 
реформування освітньої галузі; розроблено пропозиції щодо удосконалення 
механізмів державного управління системою загальної середньої освіти, 
зокрема щодо формування державно-громадського управління закладами 
загальної середньої освіти, науково-методичного супроводу реалізації 
концепції «Нова українська школа» на регіональному рівні, впровадження 
відкритої системи діяльності управлінських структур для створення 
безпечного, комфортного, інклюзивного освітнього середовища.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці комплексного 
механізму управління системою загальної середньої освіти на регіональному 
рівні в умовах децентралізації, удосконаленні підходів до реалізації принципу 
«гроші ходять за учнем», організаційного механізму управління розвитком 
системи загальної середньої освіти, підходів до формування державно- 
громадського управління регіональною системою загальної середньої освіти, 
напрямів науково-методичного супроводу реалізації Концепції «Нової 
української школи» на регіональному рівні. У роботі набули подальшого 
розвитку понятійно-категоріальний апарат, методологія дослідження 
державного управління системою загальної середньої освіти в умовах 
децентралізації та реформування освітньої галузі, імплементація в Україні 
міжнародних практик, підходи до унормування питань щодо функціонування 
освітніх округів та опорних шкіл; удосконалення регламентації діяльності 
органів управління освітою в умовах нового адміністративно-територіального 
устрою України.

Вагомими науковими результатами є обгрунтування трансформації 
місцевих управлінь (відділів) освіти в сервісні центри, залучення органів 
самоуправління та громад у вирішенні актуальних питань функціонування 
загальноосвітніх закладів, сприяння розвитку електронного врядування в 
системі освіти, формування державно-громадського управління регіональною 
системою загальної середньої освіти.

Робота перевірена за допомогою автоматизованої системи, яка 
підтвердила відсутність академічного плагіату.

Загалом, дисертація Марусіної Л.М. є завершеною науковою 
кваліфікаційною працею, яка містить нові, науково обґрунтовані теоретичні та 
практичні результати, має теоретичну та практичну цінність, а її зміст повніс тю 
розкриває тему наукового дослідження. Розроблені в дисертації науково- 
прикладні результати та рекомендації мають практичну цінність.

Окремі висновки, рекомендації та положення, представлені в 
дисертаційному дослідженні, знайшли практичне застосування в діяльності 
Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, 
Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області, 
Золотоніської районної ради Черкаської області, Золотоніської районної 
державної адміністрації Черкаської області, Комунальної установи «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників» Золотоніської районної ради 
Черкаської області, Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 
Золотоніської районної ради Черкаської області. Матеріали дисертаційної 



роботи використовуються в освітньому процесі ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти».

Як науковцю, Марусіній Л.М. притаманні науково-аналітичні здібності, 
самостійність, наполегливість, працездатність. Марусіна Л.М. володіє 
сучасними методами наукових досліджень, демонструє високий рівень фахової 
підготовки, має значний практичний досвід за темою дисертації.

Основні положення та наукові результати дисертаційної роботи 
викладено в 17 наукових праць, з них: 4 статті у наукових фахових виданнях з 
державного управління; 2 публікації у зарубіжних наукових виданнях; 1 розділ 
у зарубіжній монографії; 10-у матеріалах науково-комунікативних заходів. 
Всі публікації відповідають п. 11 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».

Під час навчання в аспірантурі Марусіна Л.М. показала себе науковцем, 
який систематично та послідовно проводив наукові дослідження за темою 
дисертації, брала участь у виконанні науково-дослідної теми ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» «Науково-методичні засади підвищення 
ефективності державно-громадського управління неперервною освітою в 
умовах суспільної трансформації в Україні» (номер державної реєстрації РК № 
0116U007183), у межах якої було проаналізовано управління загальною 
середньою освітою як складовою реформування загальнонаціональної системи 
управління освітою, фінансово-економічний стан закладів загальної середньої 
освіти в умовах децентралізації, впровадження державно-громадського 
управління закладами загальної середньої освіти на регіональному 
(локальному) рівні модернізацію організаційних відносин в управлінні освітою 
в об'єднаній територіальній громаді.

Впродовж навчання в аспірантурі Марусіна Л.М. повністю виконала 
індивідуальний навчальний план за освітньо-науковою програмою підготовки 
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора 
філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 
галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», склала на 
«відмінно» кваліфікаційний іспит за освітньою складовою освітньо-наукової 
програми.

В цілому дисертація Марусіної Лариси Миколаївни на тему «Механізми 
державного управління системою загальної середньої освіти в умовах 
децентралізації та реформування освітньої галузі (регіональний аспект)» 
становить цілісну, завершену наукову працю, в якій досягнута окреслена мета, 
вирішені поставлені завдання. Робота відповідає вимогам Порядку підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах 
вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 (зі змінами) та вимогам пп. 9, 
10, 11 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?).

Виходячи з цього, Марусіна Лариса Миколаївна заслуговує на 
присудження наукового ступеня доктора філософії галузі знань 28 «Публічне 
управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
а д м і н і стр у в а н н я ».

Виступи рецензентів дисертаційного дослідження.
Алейнікова О.В., доктору наук з державного управління, професор, 

професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти».

Рецензент надала позитивну оцінку дисертаційній роботі здобувана. У 
якості позитивних рис було відзначено актуальність роботи, новизна 
авторських підходів, детальне опрацювання нормативно-правової бази, 
зарубіжних та вітчизняних наукових джерел, статистичних та соціологічних 
матеріалів. Зазначено, що в умовах реформування освітньої галузі та пандемії 
коронавірусу організація освітнього процесу у школах потребує нових 
ефективних методів, відповідного фінансування, підготовки вчителів тощо. 
Такі проблеми перенесені наразі на регіональний та місцевий рівень, оскільки 
освітня субвенція не покриває всі необхідні видатки на освіту. Це означає, що у 
роботі слід більш детально визначити, як буде здійснюватися дофінансування 
освіти, безпека та медичний супровід у школах. Інше питання - це сертифікація 
вчителів, слід визначити стимулюючі механізми заохочення вчителів до 
сертифікації.

Дисертантка має достатню кількість публікацій: наукові результати 
дисертаційної роботи викладено в 21 науковій публікації, з них: 5 статей у 
наукових фахових виданнях з державного управління; 2 публікації у 
зарубіжних наукових періодичних виданнях; 1 розділ у зарубіжній монографії; 
14-у матеріалах науково-комунікативних заходів. Робота має логічну 
послідовність, чітку структуру, коректно виписану наукову новизну отриманих 
результатів.

Рецензент запропонувала затвердити позитивний висновок про наукову 
новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації Марусіної 
Лариси Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 
281 «Публічне управління та адміністрування» на тему «Механізми державного 
управління системою загальної середньої освіти в умовах децентралізації та 
реформування освітньої галузі (регіональний аспект)».

Ковтун О.А., кандидат наук з державного управління, доцент, доцент 
кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти».

Рецензент позитивно оцінила представлену на фаховий семінар роботу. 
Відзначила її актуальність, ґрунтовну науково-методологічну базу, практичну 
спрямованість. Поставлена Марусіною Л.М. мета дисертаційного дослідження 
досягнута та логічно розкрита. Окреслені завдання виконані і розкривають мету 
дослідження. Структура дисертації логічна, матеріали розділів викладено 
відповідно до мети і поставлених завдань. Заслуговують на увагу елементи 



наукової новизни роботи. Заслуговує на увагу публікація наукових результатів 
роботи у зарубіжних виданнях.

Разом з тим, доцільно визначити більш детально, як змінюється система 
державного нагляду (контролю) за закладами освіти щодо дотримання ними 
законодавства та підвищення ефективності публічного управління якістю 
загальної середньої освіти в умовах децентралізації. У третьому розділі питання 
щодо формування нового освітнього простору в закладах освіти мають бути 
співвіднесені з особливостями реалізації концепції НУШ та змінами мережі 
закладів освіти у зв’язку з новим адміністративно-територіальним розподілом, 
який вступає в силу з 1 січня 2021 р. Це також стосується уточнення функцій 
відділів освіти як районного рівня, так і ОТГ. Важливо уточнити повноваження, 
які будуть залишатися на регіональному рівні у перспективі формування нової 
мережі закладів освіти при триступеневій системі ЗСО.

Загалом, дисертаційне дослідження має наукову новизну, практичне 
значення роботи полягає у фактичному доведенні наукових результатів до рівня 
конкретних пропозицій і практичних рекомендацій для використання у 
практиці управління загальною середньою освітою.

Рецензент запропонувала затвердити позитивний висновок про наукову 
новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації Марусіної 
Лариси Миколаївни на тему «Механізми державного управління системою 
загальної середньої освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої 
галузі (регіональний аспект)» галузі знань 28 «Публічне управління та 
адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування» та рекомендувати її до захисту на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії в разовій спеціалізованій раді.

Обговорення дисертаційного дослідження.
Ткачова Н.М. - доктор наук з державного управління, професор, 

професор кафедри публічного управління та адміністрування Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»: Визначила наукову новизну, практичну значимість роботи. 
Підкреслила, що в сучасних умовах розвиток загальної середньої освіти 
значною мірою залежить від поєднання державного та громадського контролю, 
тому у роботі бажано виділити ці напрями та розробити відповідні 
рекомендації.

Заслуговують на увагу пропозиції дисертантки щодо перетворення 
відділів освіти у сервісні служби, тому слід запропонувати структуру таких 
відділів, визначити, які нові функції мають виконувати органи управління 
освітою. Визначила актуальність обґрунтування нових функцій управління в 
умовах пандемії корона вірусу та організації дистанційного навчання. 
Запропонувала ухвалити висновок про наукову новизну, теоретичне та 
практичне значення результатів дисертаційної роботи.

Жукова І. В. - кандидат наук з державного управління, доцент, доцент 
кафедри публічного управління і проектного менеджменту: Підтримала дане 
дослідження, оскільки тема є актуальною, дисертантом досягнута мета та 
поставлені задачі, визначено основні напрями управління загальною середньою 



освітою в умовах децентралізації. Дисертаційна робота виконана на високому 
науково-теоретичному рівні, є самостійною, завершеною працею, що дає 
підстави рекомендувати її для подальшого захисту у спеціалізованій вченій 
раді.

Халецька А.А. - доктор наук з державного управління, професор 
професор кафедри менеджменту Університету фіскальної служби: Відзначила 
практичне спрямування дослідження і необхідність адаптації запропонованих 
рекомендацій в практиці відділів освіти, які отримали додаткові повноваження 
та відповідальність за впровадження концепції «Нова українська школа», 
висловила побажання обгрунтувати оптимізацію фінансування закладів освіти 
та медичного супроводу в умовах пандемії. Запропонувала затвердити 
позитивний висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 
результатів дисертації та рекомендувати її до захисту на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді.

Карташов Є.Г. - доктор наук з державного управління, доцент, завідувач 
кафедри публічного управління і проектного менеджменту: Відзначив 
актуальність дослідження, необхідність своєчасного реагування відділів освіти 
на проблеми в роботі загальноосвітніх закладів. Запропонував ухвалити 
висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 
дисертації.

Букорос Т.О. - кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри: 
Зазначила, що робота відповідає вимогам, має наукову новизну і практичну 
спрямованість. Запропонувала затвердити позитивний висновок про наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації та 
рекомендувати її до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії у 
разовій спеціалізованій вченій раді.

ВИСНОВОК 
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 
дисертаційної роботи Марусіної Лариси Миколаївни на тему «Механізми 
державного управління системою загальної середньої освіти в умовах 
децентралізації та реформування освітньої галузі (регіональний аспект)», 
поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 28 
«Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування»

Актуальність теми дослідження. Реформування загальної середньої 
освіти та реалізація Концепції «Нова українська школа» визначають 
необхідність удосконалення механізмів державного управління для організації 
впровадження нового змісту освіти, перетворення закладів освіти в безпечне 
середовище, для створення нових освітніх просторів, що актуалізує 
удосконалення механізмів державного управління системою загальної 
середньої освіти в умовах децентралізації на регіональному рівні, потребує 
переосмислення та розробки нового науково-методичного підгрунтя для 
визначених шляхів підвищення ефективності управління в цій сфері.



Дисертаційна робота виконана відповідно до тематики досліджень 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 № 0116U007I83), у межах якої автором було проаналізовано 
управління загальною середньою освітою як складовою державного управління 
освітою: організаційний та 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.

Формулювання наукового завдання, нове вирішення якого отримане 
в дисертації. У дисертаційній роботі узагальнено теоретичні основи, 
обґрунтовано базові теоретичні положення щодо розвитку механізмів 
державного управління системою загальної середньої освіти в умовах 
децентралізації та реформування освітньої галузі на регіональному рівні та 
розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення управління загальною 
середньою освітою в нових умовах.

Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та їх новизна 
полягає в обґрунтуванні науково-методичних засад розвитку механізмів 
державного управління системою загальної середньої освіти в умовах 
децентралізації та реформування освітньої галузі на регіональному рівні та 
розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення управління загальною 
середньою освітою. Найбільш вагомими результатами, які характеризують 
наукову новизну дисертації, є такі:

вперше:
обґрунтовано і теоретично описано комплексний механізм управління 

системою загальної середньої освіти на регіональному рівні в умовах 
децентралізації, до якого зараховано: нормативно-правовий, організаційний, 
фінансово-економічний, інформаційний, мотиваційний, інноваційний 
механізми з метою створення безпечного, комфортного, інклюзивного 
освітнього середовища, яке передбачає: запровадження змішаних моделей 
навчання, що потребують оцифрованих навчальних програм, облаштування 
STEM-лабораторій, підключення закладів загальної середньої освіти до 
швидкісного Інтернету; безбар’єрний доступ та умови для інклюзивного 
навчання зі створенням оптимальної мережі класів/закладів загальної середньої 
освіти з урахуванням демографічної ситуації та потреби в індивідуальній формі 
(педагогічний патронаж) і послуг інклюзивно-ресурсних центрів (для осіб з 
особливими освітніми потребами); належне та безпечне підвезення всіх учнів і 
вчителів до закладів освіти та назад; соціально-психологічний та логопедичний 
супровід освітнього процесу; якісне медичне забезпечення мережі закладів 
освіти (особливо в надзвичайних ситуаціях);

удосконалене):
підходи до реалізації принципу «гроші ходять за учнем» шляхом 

забезпечення 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 для цієї групи осіб; створення на регіональному рівні фондів розвитку 
освіти;

організаційний механізм управління розвитком системи загальної 
середньої освіти в умовах децентралізації шляхом чіткого розмежування 
повноважень і відповідальності між органами влади за розвиток і 
функціонування освітніх округів, мережі опорних шкіл, інклюзивно-ресурсних 
центрів; трансформації місцевих управлінь (відділів) освіти в сервісні центри; 
залучення органів самоуправління та громад до вирішення актуальних питань 
функціонування загальноосвітніх закладів; сприяння розвитку електронного 
врядування в управлінні освітою;

підходи до формування державно-громадського управління регіональною 
системою загальної середньої освіти як взаємодії державних і громадських 
органів управління освітою та органів місцевого самоврядування щодо 
моніторингу освітніх потреб населення регіону, ухвалення й реалізації спільних 
управлінських рішень щодо розвитку регіональної системи освіти, захисту прав 
здобувачів освіти та педагогів, впровадження освітніх інновацій, яка базується 
на мережевих взаємодіях державних і громадських структур, відкритості 
управлінських рішень, інтенсивності та розгалуженості інформаційних потоків;

напрями науково-методичного супроводу реалізації Концепції «Нової 
української школи» на регіональному рівні шляхом урізноманітнення 
організаційних і методичних форм надання шкільної освіти; підготовки 
закладів загальної середньої освіти до участі в міжнародних програмах 
оцінювання навчальних досягнень: PISA, TIMSS, PIRLS; впровадження нових 
форм підвищення кваліфікації та мотивації педагогічних працівників і 
керівників закладів освіти, забезпечення умов для професійного розвитку 
педагогічних працівників; розвитку нових форм надання методичної допомоги 
з використанням дистанційних технологій; удосконалення конкурсного відбору 
керівників закладів ЗСО та впровадження для оцінки їх роботи системи КРІ;

набуло пода льшого розвитку:
поня іійно-категоріальний апарат галузі знань «публічне управління і а 

адміністрування», зокрема «механізми державного управління загальною 
середньою освітою» як цільова, нормативно-правова, організаційна, економічна 
та інформаційна діяльність органів управління освітою у взаємодії з 
громадськістю з метою створення безпечного освітнього середовища, яка 
здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та 
інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб, формування 
в учнів компетентностей, визначених державними стандартами, забезпечення 
рівного доступу до повної загальної середньої освіти, захисту прав учасників 
освітнього процесу, підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників, забезпечення якості повної загальної середньої освіти, «державно- 
громадське управління регіональною системою освіти» як взаємодія 
державних і громадських органів управління освітою та органів місцевого 



самоврядування щодо моніторингу освітніх потреб населення регіону, 
ухвалення й реалізації спільних управлінських рішень щодо розвитку 
регіональної системи освіти, захисту прав здобувачів освіти, педагогів, 
впровадження освітніх інновацій;

методологія дослідження державного управління системою загальної 
середньої освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі на 
основі системної динаміки, системного аналізу, синергетичного підходу, освіти 
як відкритої системи та дослідження управління загальною середньою освітою 
регіону з використанням логічної схеми (регіональні організаційно- 
управлінські структури —-> управлінський процес —* заклади загальної середньої 
освіти регіону) та системи показників (стан та тенденції розвитку системи 
загальної середньої освіти відповідно цілям державної регіональної політики; 
стан та тенденції розвитку кожного закладу середньої освіти регіону; 
досягнення цілей розвитку загальної середньої освіти, визначених у стратегіях, 
програмах, проектах регіонального розвитку);

імплементація в Україні таких міжнародних практик як підбір 
педагогічних кадрів за участі місцевої влади; фінансова автономія закладів 
освіти; зменшення видатків на освіту шляхом залучення аутсорсингових 
компаній; мотивування висококваліфікованих вчителів до роботи у сільських 
закладах освіти;

підходи до унормування питань щодо функціонування освітніх округів та 
опорних шкіл; удосконалення регламентації діяльності органів управління 
освітою в умовах нового адміністративно-територіального устрою України.

Обгрунтованість і достовірність наукових положень, висновків, 
рекомендацій, які захищаються.

Наукові положення, висновки і рекомендації, які сформульовані в 
дисертації, відповідають вимогам до такого виду досліджень. Високий рівень 
обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих в дисертації, їх достовірність забезпечені:

професійним вирішенням автором низки наукових завдань, що сприяло 
реалізації поставленої мети дослідження, та адекватністю структурно-логічної 
схеми дослідження визначеній меті: кожний наступний розділ чи підрозділ 
органічно пов'язаний з попереднім і доповнює його;

викорис ганням широкої джерельної бази за темою дисертації й достатнім 
масивом аналітичних даних.

Робота перевірена за допомогою автоматизованої системи, яка 
підтвердила відсутність академічного плагіату.

Наукове значення роботи полягає в обгрунтуванні науково-методичних 
засад розвитку механізмів державного управління системою загальної 
середньої освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі на 
регіональному рівні та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення 
управління загальною середньою освітою в нових умовах.

Практичне значення та використання результатів дисертаційного 
дослідження полягає у виробленні пропозицій щодо розвитку механізмів 
державного управління системою загальної середньої освіти в умовах 



децентралізації та реформування освітньої галузі на регіональному рівні.
Одержані наукові результати знайшли практичне впровадження у 

діяльності Управління освіти і науки Черкаської обласної державної 
адміністрації (довідка № 01-02/1021 від 21.05.2020); Золотоніської районної 
державної адміністрації (довідка № 186 від 10.1 1.2020); Золотоніської районної 
ради Черкаської області (довідка № 215 від 10.11.2020); відділу освіти 
Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської обласі і (довідка № 
653 від 24.09.2020); Комунальної установи «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників» (довідка № 11 від 21.10.2020); Комунальної 
установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Золотоніської районної ради 
Черкаської області (№ 63 від 09.11.2020); Комунального закладу вищої освіти 
«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради 
(№ 202 від 05.10.2020); Державного професійно-технічного навчального 
закладу «Західно-Дніпровський центр професійно-технічної освіти» (№ 01- 
16/236 від 1 1.08.2020); ДЗВО «Університет менеджменту освіти (довідка № 01- 
01/472 від 12.10.2020).

Праці, які відображають основні наукові результати дисертації
1 .Марусіна Л.М. Управління загальною середньою освітою як складова 

реформування загальнонаціональної системи управління освітою. Економіка 
та держава. Серія: Державне управління. 2018. № 7. С. 63-67.

2. Марусіна Л.М. Забезпечення рівного доступу до освіти дітей з 
особливими потребами в умовах децентралізації. Публічне управління і 
адміністрування в Україні. 2018. № 8. С. 48-52.

3. Марусіна Л.М. Фінансово-економічний стан закладів загальної 
середньої освіти в умовах децентралізації. Науково-виробничий журнал 
«Держава та регіони. Серія: Державне управління» 2018. № 4(64). С. 102-106.

4. Марусіна Л.М., Логінов А.Ю. Організаційні аспекти управління 
освітніх округів, мережі опорних шкіл, забезпечення рівного доступу до освіти, 
зокрема дітей із особливими потребами, Вісник післядипломної освіти: зб. наук, 
пр. /НАИН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; голов .ред. В.В. Олійник; 
редкол.іМ.Бєлопольський {та ін..,} Київ: Юстон, 2019, Вип.7(36). Серія 
«Управління та адміністрування. С. 79-101 (Особистий внесок автора полягає 
в дослідженні забезпечення рівного доступу до освіти, зокрема дітей із 
особливими потребами, дослідження нормативно-правової бази з означеного 
питання та внесення пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства з 
даного питання).

Статті у зарубіжних виданнях
5. Марусіна Л.М., Логінов А.Ю. Організація науково-методичного 

супроводу реалізації концепції «Нової української школи» на рівні управління 
діяльністю закладів загальної середньої освіти. The 3rd International youth 
conference .Perspectives of science and education^ (July 6, 2018) SLOVO WORD, 
New York, USA. 2018. C. 504-517 (Особистий внесок автора полягає г 
визначенні особливостей науково-методичного супроводу реалізації концепції 
«Нової української інколи» на рівні управління діяльністю закладів загальної 
середньої освіти).



6. Marusina L. M The management of secondary education as part of 
reforming the national system of education International Multidisciplinary 
Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for 
Ukraine and Poland», Stalowa Wola, Republic of Poland, 20-21 July 2018, Volume 
6, Stalowa W ola : Jzdevnieciba «Baltija Publishing», 2018 P. 30-32

7. Marusina L., Loginov A, State administration: issues of theory and practice 
organization of the scientific and methodical support for the implementation of 
"The new Ukrainian school concept" at the level of the management of activities of 
general secondary education institutions. Public Administration for Sustainable 
Development. Collective monograph. The general ed. Chechel A., Khlobystov le. 
Bielsko-Biala: University of Economics and Humanities, 2018. P. 176-189 
{Особистий внесок автора полягає у визначенні основних завдань та напрямів 
управлінської діяльності для впровадження концепції НУШ\

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації
8. Марусіна Л.М. Подолання конфліктів в освітньому середовищі як 

завдання державної служби в сфері освіти. Професійний розвиток та 
управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти 
в контексті трансформації освіти України: зб. матеріалів Всеукраїнської 
наук.-практ. конф., Київ, 28 жовтня 2016 р. за заг.ред. В. В. Олійника. К. : УМО 
НАПН України. 2016. С. 121-124,

9. .Марусіна Л.М. Конфлікти в освітньому середовищі в умовах 
реформування та їх вирішення засобами управління Публічне управління для 
сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому 
рівнях', збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. 
Маріуполь: Донецький державний університет управління; Український 
культурологічний центр, 2018. С.77-82,

10. Марусіна Л.М. Впровадження державно-громадського управління 
закладами загальної середньої освіти на регіональному (локальному) рівні // 
Матеріали Е Все} 'країнської науково-практичної Інтернет-конференції 
«Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні», 12 квітня 
2018 року, Полтава : 1 ІолтНТУ, 2018,- С.53-56,

11. Марусіна Л.М. Модернізація організаційних відносин в управлінні 
освітою в об'єднаній територіальній громаді. Проблематика процесу 
децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: 
збірник матеріалів круглого столу, Київ, 18 квітня 2018 року / За заг. ред. 
Войтович Р. В.. Ворони П. В. Київ, IIІК ДСЗУ, 2018. С. 98-102,

12. Марусіна Л.М. Громадсько-цільове управління освітою та поєднання 
державного і громадського контролю за діяльністю освітніх закладів. Науково- 
практичне забезпечення децентралізації надання послуг в об'єднаних 
територіальних громадах: матеріали наук.-практ. конф., Київ, 18 квіт. 2018 
р. / за заг. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. К: П ІК ДСЗУ, 2018. С. 286- 
290

13. Марусіна Л.М. Удосконалення механізмів державного управління 
системою загальної середньої освіти на регіональному(локальному) рівні. 
Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття. Матеріали III Міжнародної 



науково-практичної конференції (м. Чернівці, 25-26 травня 2018 року). Херсон: 
Видавництво «Молодий вчений», 2018. С. 52-55

14. Марусіна Л.М. Проблеми освіти в умовах децентралізації та 
реформування в Україні на рівні управління загальною середньою освітою. ПІ 
Міжнародна наукова конференція «Science progress in European countries: new 
concepts and modern solutions», 23 листопада 2018 p., м. Штутгарт, Німеччина, 
С. 279 - 291

15. Марусіна Л.М. Становлення та розвиток системи державного 
управління у сфері освіти на регіональному рівні та у територіальних громадах. 
Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об'єднаних 
територіальних громадах: збірник матеріалів круглого столу, Київ. 18 
квітня 2019 року За кп . ред. Войтович Р. В., Ворони П. В. Київ, ІПК ДСЗУ, 
2019. С. 150-153

16. Марусіна Л.М. Ставлення особистості до набутих знань як основа 
самореалізації. Збірник наукових праць 1 Всеукраїнської науково-практичної 
конференції. 23-24 травня 2019 року/ За заг. Ред.. Л.Я.Мідак; ДВНЗ 
«1 Ірикарпаїський нац.. універ. ім. В.Стефаника» Івано-Франківський об.і.. 
інст.. післядип .пед. освіти. Івано-Франківськ:Супрун В.П.,2019. С. 171-174,

17. Марусіна Л.М., Мацюк С.М. Розвиток особистості школяра: сучасні 
реалії та перспективи. Інноваційні технології навчання обдарованих дітей та 
молоді: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції, 13 жовтня 
2019 року, місі о Одеса. К. : Інститут обдарованої дитини НАШІ України, 2019 
С. 143-147

Повнота викладення матеріалів дисертації в публікаціях та 
особистий внесок у них автора. Основні положення та наукові результати 
дисертаційної роботи викладено в 17 наукових публікаціях, з них: 4 статті у 
наукових фахових виданнях з державного управління; 2 публікації у 
зарубіжних наукових виданнях; 1 розділ у зарубіжній монографії; 10 - у 
матеріалах науково-комунікативних заходів.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається я 
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Матеріали 
дисер тації вміщують 5 рисунків, 10 таблиць, які наведено на 12 сторінках. 
Повний обсяг дисертації - 210 сторінок (182 сторінки - основний текст). 
Список використаних джерел -210 назв на 16 сторінках.

Оцінка мови та стилю дисертації. Дисертація написана грамотно. 
Матеріали дослідження викладені з дотриманням вимог наукового стилю. 
Дисертація оформлена згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України.

Характеристика особистості здобувана. За час роботи над 
дисертаційним дослідженням Марусіна Л.М. виявила високий рівень 
теоретичної і дослідницької роботи, здатність самостійно ставити й вирішувані 
складні теоретико-методологічні проблеми та науково-теоретичні завдання, 
опрацювала велику кількість першоджерел, показала уміння творчо працювати 
з науковою літературою та володіння сучасними методами наукових 
досліджень.



Дисертаційне дослідження Марусіної Лариси Миколаївни за темою 
«Механізми державного управління системою загальної середньої освіти в 
умовах децентралізації та реформування освітньої галузі (регіональний 
аспект)» є завершеною, цілісною науковою кваліфікаційною роботою, яка мас 
наукову новизну, теоретичне та практичне значення, відповідає вимогам 
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 
доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженої о 
постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 (зі 
змінами) та вимогам пп. 9, 10, II Порядку проведення експеримент) з 
присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експеримент} і 
присудження ступеня доктора філософії» і може бути рекомендована до 
захист) на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 28 
«Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування».

УХВАЛЕНО:
1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Марусіної Лариси Миколаївни на тем)' 
«Механізми державного управління системою загальної середньої освіти в 
умовах децентралізації та реформування освітньої галузі (регіональний 
аспект)».

2. Вважати, що за актуальністю, ступенем новизни, обгрунтованістю, 
науковою та практичною цінністю здобутих результатів дисертація Марусіної 
Лариси Миколаївни на тему «Механізми державного управління системою 
загальної середньої освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої 
галузі (регіональний аспект)» відповідає спеціальності 281 «Публічне 
управління га адміністрування» та вимогам Порядку підготовки здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 
закладах (наукових установах) затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами і доповненнями від 03 
квітня 2019 року № 283) та вимогам пп. 9, 10, 11 Порядку проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167.

3. Рекомендувати дисертацію Марусіної Лариси Миколаївни на тем)' 
«Механізми державного управління системою загальної середньої освіти в 
умовах децентралізації та реформування освітньої галузі (регіональний 
аспект)», галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за 
спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» до захист) на 
здоб) і ія сі) пеня док тора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді.

4. Пропонувати Вченій раді ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
клопотати про призначення:

Головою разової спеціалізованої вченої ради: Карташова Євгена 
Григоровича, доктора наук з державного управління, професора, завідувача 
кафедри публічного управління та проектного менеджменту ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти».



Офіційними опонентами:
Сиченка Віктора Володимировича, доктора наук з державного 

управління, професора, ректора КЗВО «Дніпровська академія неперервної 
освіти» Дніпропетровської обласної ради.

Лопушинського Івана Петровича, доктора наук з державного управління, 
професора, завідувача кафедри державного управління і місцевого 
самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Рецензенти:
доктор наук з державного управління, професор,
професор кафедри публічного управління 
та проектного менеджменту ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України ' і Алейнікова О. В.

кандидат наук з державного управління, доцент, 
доцент кафедри публічного управління та 
проектного менеджменту ДЗВО «Університет У 
менеджменту освіти» НАПН України Ковтун О. А.

Головуючий на засіданні:
доктор наук з державного управління, доцент, 
завідувач кафедри публічного управління та 
проектного менеджменту ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України / / Карташов Є. Г.

Секретар засідання:
кандидат політичних наук, доцент, 
доцент кафедри публічного управління та проектного 
менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту // 
освіти» НАПН України Букорос Т. О.


