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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

PERFECTION OF THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM IN 

THE SPHERE OF HIGHER EDUCATION 

 
Дана стаття присвячена визначенню способів підвищення рівня ефектив-

ності державного управління системою вищої освіти в Україні. Автор вказує на 

існування важливих аспектів в державному управлінні системою вищої освіти, 

які вимагають удосконалення в рамках модернізації всього освітнього процесу в 

нашій державі. Особливу увагу приділено необхідності вдосконалення державного 

управління автономними закладами вищої освіти, вказуючи на існуючі проблеми 

та способи їх вирішення. Розкрито особливості модернізації державного управ-

ління при переході на дворівневу систему вищої освіти. Крім цього, визначено ос-

новні стратегічні завдання реформування в системі вищої освіти для державного 
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управління системою. 

Ключові слова: система державного управління, модернізація освіти, ви-

ща освіта, реформування освіти, об’єкти управління. 

 

This article is devoted to the definition of ways to improve the efficiency of public 

administration of the system of higher education in Ukraine. The author points to the 

existence of important aspects in the public administration of the system of higher edu-

cation, which require improvement as part of the modernization of the entire education-

al process in our country. The author pays special attention to the need to improve the 

state management of autonomous institutions of higher education, pointing out the exist-

ing problems and ways to solve them. The author also reveals the features of the mod-

ernization of public administration in the transition to a two-tier system of higher edu-

cation. In addition, the article reveals the main strategic objectives of reforming in the 

system of higher education for state administration of the system. 

Keywords: public administration system, modernization of education, higher ed-

ucation, education reform, objects of management. 

 

 

Постановка проблеми. Становлення ринкових відносин та форму-

вання громадянського суспільства поставили сферу освіти в нові умови фу-

нкціонування. Спочатку ці умови розвивалися як послідовне посилення ролі 

громадської складової в управлінні освітою, що виразилася насамперед у 

поглибленні автономії освітніх установ.  

Передбачалося, що роль держави в управлінні системою освіти по-

винна знижуватися, а її функції передаватися суспільним інститутам та са-

мим освітнім установам. Однак, традиції та інерція централізованого держа-

вного управління призвели до того, що рішення проблем сфери освіти взяли 

на себе органи управління. Централізація постійно посилювалася, поступово 

скорочуючи межі самостійності освітніх установ в організаційно-

фінансових та майнових відносинах. При цьому посилення централізації су-

проводжувалося послідовним винятком із законодавства положень про дер-

жавні гарантії пріоритетності освіти та зниженням відповідальності держави 

за цю сферу діяльності. 

Декларована мета модернізації освіти в середньостроковій перспективі 

представлена як забезпечення конкурентоспроможності України на світово-

му рівні шляхом підвищення орієнтації системи освіти на ринок праці, пере-

ходу на нормативне фінансування, створення та розвиток нових форм освіт-

ніх організацій та різних форм їх взаємодії. Для досягнення поставленої ме-

ти в сфері управління освітою передбачається: 

- упровадження моделей інтегрованих освітніх установ, що реалі-

зують освітні програми різних рівнів освіти; 

- упровадження механізмів взаємодії установ вищої освіти та ро-

ботодавців; 

- виділення в системі вищої освіти загальнонаціональних універ-
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ситетів та системоутворюючих закладів вищої освіти; 

- упровадження моделей державно-громадського управління осві-

тніми установами; 

- підвищення ефективності інституціонального управління при 

зміні організаційно-правових форм діяльності закладів вищої освіти; 

- організація мережевої взаємодії освітніх установ; 

- удосконалення системи управління освітою на основі ефектив-

ного використання інформаційно-комунікаційних технологій в рамках єди-

ного освітнього простору [5]. 

У даний час вже створена нова форма освітньої організації-автономна 

установа, визначаються проблеми мережевої взаємодії освітніх установ у 

вигляді розподіленого навчання в ЗВО, визначено статус новітнього універ-

ситету. 

У цих умовах вирішення проблем вдосконалення управління освітою 

та оцінка системних наслідків змін є досить необхідною. З огляду на масш-

таби сфери освіти та ризик можливих негативних наслідків реалізації, зміни 

в управлінні та їх вплив на стан системи освіти необхідно оцінювати на ран-

ніх стадіях їх розробки та реалізації, що можливо зробити на основі моде-

лювання. 

Аналіз останніх публікацій за проблематикою.Проблеми вдоскона-

лення управління освітою залишаються актуальними протягом багатьох ро-

ків. В останні роки вони набули особливого значення в умовах розгортання 

процесів реформування та модернізації освіти: законодавчого закріплення 

повноважень в цій сфері діяльності за різними рівнями управління, вклю-

чення України до процесу євроінтеграції та переходу до безперервної осві-

ти, розробки освітніх стандартів нового покоління. 

Проблеми вдосконалення управління освітніми установами різних рі-

внів освіти досліджені в роботах С.М. Домбровської, Т.В. Андрущенко, 

Л. М. Бондарук, Л.М. Щерби, О.В. Гаращук, В.І. Куценко та інших. 

Результатами цих робіт була оцінка ролі держави та регіонів в регу-

люванні та управлінні освітою, пропозиції щодо формування основних на-

прямів освітньої політики в умовах реформування освіти, обґрунтування не-

обхідності підвищення суспільної складової в управлінні освітою [4]. 

У той же час, доводиться констатувати, що комплексних досліджень, 

що дозволяють створити науково обґрунтований підхід до вдосконалення 

управління освітою в Україні, особливо в умовах його системних змін, поки 

проведено недостатньо. 

Постановка завдання. Мета дослідження полягає увизначенні шляхів 

вдосконалення державного управління освітою в період її модернізації. 

Виклад основного матеріалу. В даний час в Україні здійснюється 

масштабна модернізація системи вищої освіти (ВО). Як для будь-якої керо-

ваної системи, необхідною умовою успішної реалізації запланованих ре-

форм (зміни об'єкта управління) є адекватна перебудова системи управління 
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даною сферою (суб'єкта управління). Саме тому в документах, котрі регла-

ментують проведені реформи, вдосконалення системи державного управ-

ління визнається одним з ключових напрямів модернізації системи вищої 

освіти. 

Звісно ж, що перебудова системи державного управління вищою осві-

тою повинна переслідувати дві основні цілі: 

 - власне адаптація до проведених в даній області реформ; 

 - створення сприятливих умов для подальшого розвитку сфери вищої 

освіти відповідно до постійно мінливих потреб особистості, бізнесу та сус-

пільства[2]. 

Відповідно до поставлених цілей необхідно провести зміни в сфері 

вищої освіти, які приведуть до формування нової системи об’єктів управ-

ління (див. рис. 1.) 

 
Рис. 1. Формування системи об’єктів державного управління систе-

мою вищої освіти 

 

В результаті реструктуризації мережі закладів вищої освіти та їх пере-

ходу в форму автономної установи (АУ) з'являться нові інституціональні 

об'єкти управління.  

Інфраструктурні 

об’єкти управлін-

ня 

Інституційні 

об’єкти управління 

 

Освітні програми 

як об’єкт управ-

ління 

Проекти як 

об’єкт управ-

ління 

Система об’єктів державного управління 

Національні уні-

верситети, системо 

утворюючі ЗВО, 

класичні ЗВО, ін-

новаційні ЗВО. 

Об’єднання та 

асоціації ЗВО, 

система оцінки 

якості освіти, си-

стема висвітлен-

ня інформації, 

система єдиного 

інформаційного 

простору, систе-

ма підготовки та 

підвищення ква-

ліфікації 

Бакалаврські 

освітні програми, 

магістерські осві-

тні програми 

Перехід на ав-

тономне фінан-

сування ЗВО. 



 255 

Так, раціоналізація мережі установ вищої освіти призведе до форму-

вання груп ЗВО, котрі розрізняються за рівнями та ступенями інноваційнос-

ті реалізованих освітніх програм, масштабами освітньої та наукової діяльно-

сті, якісними показниками (кваліфікації професорського та викладацького 

складу, стану матеріально-технічної бази, затребуваності випускників). 

Специфіка діяльності ЗВО різних категорій викличе необхідність ві-

докремлення регулювання «статусних» закладів вищої освіти та освітніх за-

кладів, які не мають особливого статусу (класичних ЗВО) всередині існую-

чих структурних органів управління освіти, відповідальних за взаємодію з 

установами вищої освіти по різним аспектам їх діяльності: формування 

державного замовлення, фінансування, обліку та звітності, контролю якості 

освіти, нагляду за дотриманням ліцензійних вимог, за фінансово-

економічним станом. 

Організаційно-економічний статус автономних установ має на увазі їх 

велику економічну самостійність, в тому числі більш широкі повноваження 

в частині розпорядження майном. Дана особливість потребує посилення 

економічної компоненти регулювання ЗВО, які перейдуть в форму автоном-

ної установи, зокрема, посилення нагляду держави за їх поточним фінансо-

во-економічним станом та організацією постійного моніторингу його зміни. 

Те ж саме відноситься також до регулювання ЗВО, які володіють особливим 

статусом (з огляду на вагомість даних освітніх установ для системи освіти 

внаслідок їх приналежності до ключових «точок росту» у вітчизняній освіті, 

концентрації державою фінансових, освітніх, наукових та інших ресурсів на 

їх розвиток). 

У зв'язку з переходом на дворівневу систему вищої освіти з'явиться 

новий об'єкт управління - освітня програма. Виділення різних типів програм 

(програм бакалаврату та магістерських програм) зажадає зміни системи 

державних освітніх стандартів (розробки окремих стандартів для кожного 

рівня вищої освіти), застосування до кожного з цих рівнів своїх інструментів 

контролю якості освіти, а також вимог до акредитації та ліцензування ЗВО, 

які реалізують дані програми. Поділ управління програмами бакалаврату та 

магістратури викликає необхідність виділення відповідних відділів в рам-

ках: 

- відділу (стане управлінням) стандартів та програм вищої освіти Мі-

ністерства освіти і науки України; 

- відділів контролю якості вищої та післядипломної освіти, акредитації 

та міжнародної діяльності, ліцензування освітньої діяльності [1]. 

Зазначені організаційні перетворення в структурі органів державного 

управління освітою приведуть до впровадження принципу реалізації управ-

лінських функцій в системі вищої освіти по відношенню не тільки до освіт-

ніх установ, але і до освітніх програм, що відповідають передовій світовій 

практиці в цій галузі. 

Також необхідне розширення проектного регулювання сфери вищої 
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освіти, та, відповідно, реорганізація системи управління вищої освіти в на-

прямі повноцінного вбудовування в неї даного типу регулювання та його 

здійснення поряд з інституційним та функціональним управлінням (в даний 

час система управління вищою освітою адаптована до реалізації тільки од-

ного проекту –державної національної програми «Освіта»). Згідно із 

нею стратегічними завданнями реформування освіти в Українській держа-

ві є: 

- відродження та розбудова національної системи освіти як найважли-

вішої ланки виховання свідомих громадян української держави; 

-  формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізично-

го та морального здоров'я; 

-  забезпечення пріоритетності розвитку людини; 

-  відтворення й трансляція культури та духовності в усій різноманіт-

ності вітчизняних та світових зразків; 

- виведення освіти в Україні на рівень освіти розвинутих країн світу 

шляхом докорінного реформування її концептуальних, структурних, органі-

заційних засад; 

-  подолання монопольного становища держави в освітній сфері через 

створення на рівноправній основі недержавних навчально-виховних закладів; 

- глибокої демократизації традиційних навчально-виховних закладів; 

- формування багатоваріантної інвестиційної політики в галузі осві-

ти [3].  

Однак при формуванні управлінь програмами та проектами в сфері 

освіти, забезпечення належного фінансування цільових програм та інфра-

структурних проектів, а також облік та звітність таких програм та проектів 

дасть можливість розширити систему реформування вищої освіти та підви-

щити якість освітніх послуг. 

Ще одним напрямом реформування системи вищої освіти є створення 

системи управління об’єктами інфраструктури освіти, перелік яких зазначе-

ний на рис. 1. Однак для цього необхідною умовою є зміна в організаційних 

та функціональних структурах органів управління освітою та підвідомчим 

їм організаціям. 

Здійснення перерахованих вище ключових реформ у сфері вищої осві-

ти зажадає найбільш значних змін в системі державного управління вищою 

освітою. Разом з тим дана система підлягає адаптації та до інших реформ, 

які здійснюються в даний час в цій області. Зокрема, тренд на розвиток між-

народного співробітництва та міжнародної діяльності в галузі вищої освіти 

спричиняє необхідність розширення даного функціонального напряму в дія-

льності органів державного управління освітою, в тому числі активізацію 

зусиль держави на сприяння експорту освітніх послуг, гармонізації з євро-

пейськими системами вищої освіти та реалізації положень євроінтеграції, 

забезпеченні входження України до Європейської асоціації гарантії якості в 

галузі вищої освіти. 
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Висновки. Підсумовуючи все вищевикладене, слід зазначити, що ос-

новним трендом змін системи державного управління вищою освітою в 

умовах модернізації освіти є ускладнення організаційних структур органів 

управління освітою (у зв'язку зі збільшенням кількості об'єктів управління в 

результаті проведених реформ), посилення проектного та стратегічного 

управління сферою вищої освіти, підвищення ролі держави в реалізації ін-

фраструктурних проектів, впровадження механізмів державно-громадського 

управління вищою освітою. 
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