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У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовані механізми державного 

управління розвитком середньої освіти та надані практичні рекомендації 

щодо управління системою загальної середньої освіти (ЗСО) на 

регіональному рівні 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, реалізації концепції 

“Нова українська школа”, формування державно-громадської моделі 

управління освітою в умовах децентралізації та реформування освітньої 

галузі в Україні.  

Систематизовано теоретичні засади управління системою загальної 

середньої освіти як складової державного управління освітою, визначено 

особливості управління ЗСО на регіональному рівні, завдання органів 

управління загальною середньою освітою, уточнено категоріально-

понятійний апарат дослідження, зокрема поняття “державне управління 

загальною середньою освітою”, “механізми державного управління 

загальною середньою освітою”, “державно-громадське управління 

регіональною системою освіти”.  

Доведено, що децентралізація управління освітою в Україні має 

відбуватися на основі врахування особливостей регіонів, інтересів 

територіальних громад, громадян під час вибору моделей управління, 



реформування змісту освіти, способів її організації та фінансового 

забезпечення. 

Виокремлено методологічні аспекти дослідження, зокрема 

обґрунтовано методологію дослідження державного управління системою 

загальної середньої освіти на основі системної динаміки, системного аналізу, 

синергетичного підходу, освіти як відкритої системи, системи загальної 

середньої освіти як соціоекономічної системи, розглянуто використання 

низки індикаторів для отримання достовірної та якісної інформації щодо 

перебігу та результативності освітніх реформ.  

Удосконалено методологію дослідження управління загальною 

середньою освітою регіону на основі міждисциплінарного підходу, з 

використанням логічної схеми та системи показників. 

Визначено, що в умовах децентралізації та реформування освітньої 

галузі завданнями регіональних органів управління освітою мають стати: 

розробка і реалізація регіональних цільових програм і проектів; забезпечення 

фінансового наповнення державного стандарту освіти; створення 

міжмуніципальної освітньої інфраструктури; прогнозування розвитку 

загальної середньої освіти в регіоні, мережі закладів відповідно до освітніх 

потреб громадян; атестація загальноосвітніх закладів, їх комплектування 

педагогічними працівниками, у тому числі керівними кадрами.  

Проаналізовано міжнародний досвід управління загальною середньою 

освітою на регіональному (локальному) рівні та визначено можливості 

імплементації в Україні таких практик як: підбір педагогічних кадрів за 

участі місцевої влади; фінансова автономія закладів освіти; поповнення 

шкільного бюджету через надання додаткових платних послуг, зменшення 

видатків на освіту шляхом залучення аутсорсингових компаній; мотивування 

висококваліфікованих вчителів до роботи у сільських закладах освіти. 

Розглянуто нормативно-правову базу функціонування закладів 

загальної середньої освіти, визначено основні напрями її удосконалення 

шляхом унормування питань щодо функціонування освітніх округів та 



опорних шкіл; удосконалення регламентації діяльності органів управління 

освітою різних рівнів, щоб уникнути дублювання функцій; уточнення 

функцій та повноважень органів управління освітою в умовах нового 

адміністративно-територіального устрою України. 

Проаналізовано фінансово-економічний стан закладів загальної 

середньої освіти в умовах децентралізації та запропоновано для реалізації 

принципу “гроші ходять за учнем” використовувати 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. 

Визначено, що організаційні заходи в системі управління загальною 

середньою освітою передбачають: прогнозування потреб населення у 

загальній середній освіті, планування та створення відповідної мережі 

освітніх закладів, створення умов для рівного доступу до них; захист прав 

учасників освітнього процесу; забезпечення якості освіти.  

Для удосконалення організаційного механізму управління загальною 

середньою освітою запропоновано забезпечити чітке розмежування 

повноважень і відповідальності між органами влади за розвиток і 

функціонування освітніх округів, мережі опорних шкіл, інклюзивно-ресурсних 

центрів; здійснити трансформацію місцевих управлінь (відділів) освіти в 

сервісні центри; посилити роль місцевих органів самоуправління та громад у 

вирішенні актуальних питань функціонування мережі загальноосвітніх 

закладів; сприяти запровадженню в управлінні загальною середньою освітою 

електронного врядування. 

Обґрунтовано перехід до формування державно-громадського 

управління закладами загальної середньої освіти на регіональному рівні 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, 

педагогів, впровадження освітніх інновацій, яка базується на мережевих 

взаємодіях державних і громадських структур; відкритості управлінських 

рішень щодо розвитку ЗСО; інтенсивності та розгалуженості інформаційних 

потоків у формі електронної державно-громадської взаємодії. 

Запропоновано шляхи організації науково-методичного супроводу 

реалізації Концепції “Нової української школи” на регіональному рівні у 

частині 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; створення мережі центрів 

професійного розвитку педагогічних працівників; запровадження 

стимулюючої системи професійного зростання учителів; підготовки 

педагогів до швидкого реагування на зміни у навчальному процесі та 

корегування шкільного календаря та навчальної програми в особливих 

умовах; розвитку системи надання методичної допомоги з використанням 

дистанційних технологій.  

Визначено необхідність вироблення стратегії розвитку регіональної 

системи загальної середньої освіти, об’єднання зусиль державних та 

місцевих органів влади, громадськості для створення безпечного, 

комфортного, інклюзивного освітнього середовища, використання 

програмно-цільового методу в управлінні системою загальною середньою 

освітою, автономізації загальноосвітніх закладів.  

Доведено першочерговість вирішення проблем безпеки 

загальноосвітніх закладів, зокрема реалізації Декларації про безпеку шкіл і 

розробки конкретних механізмів моніторингу, системи раннього 

попередження нападів на заклади освіти і підготовки протоколів безпеки для 
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шкіл.  

Розглянуто роль органів управління освітою у створенні безпечного 

освітнього середовища щодо медичного супроводу шкіл, впровадження 

нового Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, 

проведення необхідних санітарно-гігієнічних заходів в умовах пандемії 

коронавірусу. 

Визначено завдання органів управління загальною середньою освітою 

щодо оптимізації підвезення учнів і вчителів, що полягає як у наявності 

необхідної кількості транспортних засобів, так і в організації 

міжмуніципального співробітництва.  

Визначено завдання органів управління загальною середньою освітою 

загальною середньою освітою щодо забезпечення безбар’єрного доступу та 

умов 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). 

Визначено доцільність створення регіонального освітнього кластеру, 

цілями якого є інноваційний розвиток системи освіти; підвищення якості та 

доступності освітніх послуг; підвищення якості кадрового забезпечення. 

Формування багатокомпонентного регіонального освітнього кластера 

передбачає посилення ролі органів управління освітою в регіональному 

розвитку, забезпечує ефективне використання ресурсів, виключення 

дублювання функцій між місцевими і регіональним рівнями влади.  

Розроблено комплексний механізм управління системою загальної 

середньої освіти на регіональному рівні, до якого зараховано: нормативно-

правовий, організаційний, фінансово-економічний, інформаційний, 

мотиваційний, інноваційний механізми, запропоновано практичні 

рекомендації щодо впровадження відкритої системи діяльності 

управлінських структур. 

Ключові слова: державне управління середньою освітою, механізми 



державного управління середньою освітою, державно-громадське управління 

регіональною системою освіти, децентралізація, освітній округ, регіональний 

освітній кластер.  

 

ABSTRACT 

 

Marusina Larysa. Mechanisms of state management system of secondary 

education in decentralization and reform of the educational sector (regional aspect) - 

Qualifying scientific work is based on the rights of manuscript. 

The dissertation for a Doctor of Philosophy Degree in Specialty 281 “Public 

Management and Administration”. – State Institution of Higher Education 

“University of Educational Management” National Academy of Educational 

Sciences of Ukraine. Kyiv, 2020. 

 

The dissertation theoretically substantiates the mechanisms of state 

management of secondary education and provides practical recommendations for 

managing the system of secondary education at the regional level to create a safe 

educational environment, ensure equal access to full secondary education, protect 

the rights of participants in education, training and professional development of 

teachers, quality assurance of education, implementation of the concept of "New 

Ukrainian School", the formation of state-public model of education management 

in decentralization and reform of the educational sector in Ukraine. 

The dissertation systematizes the theoretical principles of management of the 

secondary education system as a component of state education management. 

Peculiarities of secondary education management at the regional level are 

determined. The tasks of secondary education management bodies are formulated. 

The meaning of the terms “state management of secondary education”, 

“mechanisms of state management of secondary education”, “state-public 

management of the regional education system” has been clarified. 

It is proved that decentralization of education management in Ukraine 



should take place on the basis of taking into account the peculiarities of regions, 

interests of territorial communities, citizens when choosing management models, 

reforming the content of education, ways of its organization and financial support.  

The methodological aspects of the research are singled out, in particular the 

research methodology of state management of the secondary education system 

based on system dynamics, system analysis, synergetic approach, education as an 

open system, secondary education system as a socioeconomic system is 

substantiated, the usage of a number of indicators for reliable and qualitative 

information regarding the course and effectiveness of educational reforms is 

considered. 

The methodology of research of secondary education management of the 

region on the basis of the interdisciplinary approach, with use of the logical 

scheme and system of indicators is improved. 

It is determined that in the conditions of decentralization and reform of the 

educational sector the tasks of regional secondary education authorities should be: 

development and implementation of regional target programs and projects; 

ensuring the financial content of the state standard of education; creation of inter-

municipal educational infrastructure; the prediction of the development of 

secondary education in the region, the network of institutions in accordance with 

the educational needs of citizens; certification of educational institutions, their 

staffing with pedagogical workers, including managerial staff. 

The international experience of secondary education management at the 

regional (local) level is analyzed and the possibilities of implementation of such 

practices in Ukraine as: selection of pedagogical staff with the participation of 

local authorities; financial autonomy of educational institutions; replenishment of 

the school budget through the provision of additional paid services, reducing the 

education expenditures by attracting outsourcing companies; motivating highly 

qualified teachers to work in the village educational institutions. 

An analysis of the regulatory framework for the functioning of secondary 

education institutions. The main directions of its improvement have been 



identified, for which the following measures are needed: standardization of issues 

related to the functioning of educational districts and support schools; improving 

the regulation of education authorities at different levels to avoid duplication of 

functions; clarification of the functions and powers of education authorities in the 

new administrative-territorial structure of Ukraine. 

Based on the analysis of financial and economic support of secondary 

education institutions in the context of decentralization, the implementation of the 

principle of "money follows the student" is proposed. To implement the principle 

requires the amount of educational subvention from the state budget to local 

budgets in the amount necessary for the actual needs of each educational 

institution; funding additional services needed for children with special educational 

needs in the learning process, in particular through the provision of special 

vouchers for this group of people; creation of educational development funds at the 

regional level. 

It is determined that organizational measures in the management system of 

secondary education include: predicting the needs of the population in secondary 

education, planning and creating an appropriate network of educational 

institutions, creating conditions for equal access to them; protection of the rights of 

participants in the educational process; ensuring the quality of education. 

To improve the organizational mechanism of secondary education 

management, it is proposed to ensure a clear division of powers and 

responsibilities between the authorities for the development and functioning of 

educational districts, the network of support schools, inclusive resource centers; to 

transform local departments (divisions) of education into service centers;  

strengthen the role of local governments and communities in solution of topical 

issues of the network functioning of secondary schools; to promote the 

implementing of e-government in the secondary education management. 

The paper substantiates the transition to the formation of state-public 

management of secondary education at the regional level. Such interaction of state- 

public education authorities and local self-government authorities monitors the 



educational needs of the region's population, adopts and implements joint 

management decisions on the development of the regional education system, 

protects the rights of students, teachers, and introduces educational innovations. 

Interaction is based on network connections of state and public structures; 

openness of management decisions, intensity and branching of information flows. 

It is suggested the ways to organize scientific and methodological support 

for the implementation of the Concept of the “New Ukrainian School” at the 

regional level in terms of diversification of organizational and methodological 

forms of school education;  preparation of secondary education institutions for 

participation in international programs of assessment of educational achievements: 

PISA, TIMSS, PIRLS; implementation of new forms of professional development 

and motivation of teachers and heads of educational institutions, providing 

conditions for professional development of teachers; creation of a network of 

centers for professional development of teachers;  implementation of a stimulating 

system of professional growth of teachers; training teachers to respond quickly to 

changes in the educational process and adjust the school calendar and curriculum 

in special conditions; development of a system of methodological assistance using 

remote technologies. 

To improve the development of secondary education requires the 

development of a strategy for the development of the regional system of secondary 

education, joint efforts of state and local authorities, the public to create a safe, 

comfortable, inclusive educational environment, use of program-targeted method 

in managing secondary education institutions, autonomy of secondary schools. 

It has been proven that the security problems of secondary schools, in 

particular the implementation of the Declaration on School Safety, require the 

development of specific monitoring mechanisms, an early warning system for 

attacks on educational institutions and the preparation of safety protocols for 

schools. 

The role of education authorities in creating a safe educational environment 

for medical care of schools, the introduction of new Sanitary Regulations for 



secondary education, the necessary sanitary and hygienic measures in a 

coronavirus pandemic was considered. 

The tasks of secondary education authorities to optimize the transportation 

of students and teachers have been identified. They must ensure the availability of 

the required number of vehicles and organize inter-municipal cooperation. 

The tasks of secondary education authorities to ensure barrier-free access and 

conditions for inclusive education are to create an optimal network of classes / 

institutions of secondary education, taking into account the demographic situation 

and the need for individual form (pedagogical patronage) and services of inclusive 

resource centers (for people with special educational needs). 

It is proposed to create a regional educational cluster, the goals of which are 

the innovative development of the education system; improving the quality and 

accessibility of educational services; improving the quality of staffing. The 

formation of a multicomponent regional educational cluster involves strengthening 

the role of education authorities in regional development, ensures efficient use of 

resources, eliminating duplication of functions between local and regional levels of 

government. 

A complex mechanism for managing the system of secondary education at the 

regional level has been developed, which includes: regulatory, organizational, 

financial and economic, informational, motivational, and innovative mechanisms. 

The dissertation offers practical recommendations for the implementation of 

an open system of management structures 

Key words: state management of secondary education, mechanisms of state 

management of secondary education, state-public management of the regional 

education system, decentralization, educational district, regional educational 

cluster. 
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