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В умовах децентралізації влади органи місцевого самоврядування
об’єднаних громад є автономними та мають всі повноваження організації
життєдіяльності громади, у тому числі у сфері управління освітою. Актуальним
постає

питання

подолання

їхньої

інституційної

слабкості

й

створення

ефективного управління системою освіти в своїх громадах. У Національній
доктрині розвитку освіти в Україні в ХХІ ст. визначено стратегічне завдання з
цього приводу - забезпечити перехід від традиційної до державно-громадської
форми управлінської діяльності [1, с.9].
Проблемами розвитку самоврядування на рівні місцевих територіальних
громад переймалися науковці та практики від місцевого самоврядування Куйбіда
В. С., Ткачук А. Ф., Гудзь П.В., Загорський В. С., Коваленко В. В., Пилипенко П.
Д., Копєйчиков В. В., Шаров Ю. П., російських дослідників - Вєтров Г.Ю.,
Візгалов Д.В., польських

фахівців -

Єжи Регульськи,

Єжи Стемпень,

американських вчених Свінбурн Г,, Blakely E.J., Leigh, N.G. та ін.
Актуалізують Ревенко Н. Г., Зєніна-Біліченко А. С. розвязання проблеми
взаємодії публічного адміністрування між державним управлінням та місцевим
самоврядуванням, адже «результативність діяльності органів місцевої влади і
реалізація функцій публічного адміністрування має низку невикористаних
можливостей, реалізація яких сприятиме підвищенню ефективності управління
керованими системами. Тісний взаємозв’язок двох систем управління, що діють
на рівні місцевого самоврядування обумовлює необхідність їх спільного і
одночасного удосконалення, розробки і обґрунтування стратегічних і поточних
планів їх сумісного розвитку, розмежування» [2].
З метою забезпечення рівного доступу усіх дітей до якісної освіти,
раціонального і ефективного використання ресурсів публічне адміністрування
освітою реалізується через концепт державного управління освітнім простором,
механізмів реформування системи загальної середньої освіти й упорядкування
шкільної мережі, що проявилося у створенні освітніх округів та опорних
навчальних закладів.
Теоретичні наробки з питань процесу управління ЗОШ знайшли
відображення у В. Бондаря, Л. Ващенко, Л. Даниленко, Г. Єльникової, В.

Маслова, О. Мойсєєва, В. Пікельної, М. Поташника, В. Сімонова, П. Третьякова,
Т. Шамової та ін.
Унікальність сфери освіти полягає в тому. що вона є об’єктом усієї системи
публічного управління: державного управління, в утому числі через місцеві
державні

адміністрації,

публічного

управління

органів

місцевого

самоврядування в особі адміністрування обласної та районної ради, самоврядних
органів ОТГ та внутрішнього врядування, що накладає свій відбиток на хід,
якість, результати реформування освітою.
Складність аналізу полягає в тому, що ця система перебуває сама у стадії
реформування, адже не закінчилося досі утворення ОТГ, не завершеним є
формування нової мапи районів та реформованих районних рад з оновленими
функціями. Адже мета децентралізації в сфері освіти - наблизити владу до
мешканців, а мешканців - до влади для підвищення доступності та якості
освітніх, адміністративних, соціальних послуг, які отримують ті самі мешканці
громад. Вихідним пунктом реформи є усвідомлення, що на місцях краще
орієнтуються в локальних проблемах і ефективніше можуть використати кошти
на їх вирішення.
Реальні організації будують свою взаємодію з контролюючими органами,
контрагентами,

клієнтами

і що

Формалізація,

регламентація,

звертаються
контроль

саме

через

виконання,

адміністрацію.
відповідальність

сприймаються як абсолютно необхідні адміністративні важелі управління
сучасною організацією.
Наразі сформувалася проблема розмежування повноважень в межах
виконавчих органів місцевого самоврядування - сільських, селищних, міських,
обласних рад, а також між самоврядними (ради) і державними (державні
адміністрації) органами управління освітою, що вимагає вирішення проблем на
законодавчому рівні [3].
Мета роботи - обґрунтувати шляхи вдосконалення адміністрування
районною радою закладів освіти в умовах розвитку ОТГ.
Завдання:
-

проаналізувати

розвиток

публічного адміністрування в

умовах децентралізації;
-

визначити методи адміністрування в органах місцевого

самоврядування; порівняти
визначення суб'єктам

вітчизняний

адміністрування

і
у

зарубіжний досвід

сфері

освіти

повноважень

та

компетенцій;
-

проаналізувати

становлення

ОТГ як

первинної ланки

публічного адміністрування;
-

діагностувати стан адміністрування закладами освіти на прикладі

КЗ «Малобілозерської ЗОШ 1-Ш ступенів № 1» Василівської районної ради;
систематизувати регіональний

досвід

адміністрування районною

радою закладів освіти;
-

запропонувати упорядкований розподіл повноважень між органами

місцевого самоврядування та органами виконавчої влади;
-

сформувати алгоритм започаткування діяльності органу управління

освітою в ОТГ;
-

визначити пріоритети стратегування розвитку адміністративного

профілю освітнього простору громади.
Об’єкт

дослідження

-

адміністрування

органами

місцевого

самоврядування закладів освіти.
Предмет дослідження - теоретичні, методичні підходи, методи, форми і
способи адміністрування органами місцевого самоврядування загальноосвітніх
закладів в умовах розвитку ОТГ.
Методи наукового дослідження - організаційно-правовий підхід - для
аналізу

розвитку

публічного

управління

та

адміністрування

аналізу;

структуризації та класифікації - для упорядкування підходів до визначення суті
і змісту місцевого самоврядування, порівняльного аналізу - при вивченні
вітчизняного і зарубіжного досвіду адміністрування закладів освіти оргнанами
місцевого самоврядування; описового методу - для встановлення динаміки
суспільних процесів створення ОТГ; статистичні методи -

для оцінки

фінансування розвитку освіти у ЗОШ, проектний - для обгрунтування проекту
Положення про Відділ освіти виконавчого комітету Малобілозерської сільської

ради Василівського району Запорізької області; стратегування - для визначення
контурів адміністрування освітнього простору ОТГ.
Теоретичну і методичну основи магістерської роботи складає синтез
результатів фундаментальних і прикладних досліджень в галузі публічного
управління, адміністративного менеджменту, концептуальні положення теорії
системного, праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених з цього напряму.
Інформаційною

базою

дослідження

виступають наукові

праці

вітчизняних та зарубіжних вчених, закони України, укази Президента України,
постанови Кабінету Міністрів України, посібники, методичні матеріали,
матеріали досліджень з розвитку, становлення об’єднаних територіальних
громад, сайти громад та Запорізького обласного офісу реформ - центру розвитку
місцевого самоврядування, матеріали власних досліджень.
Наукова новизна - отримало подальшого розвитку підхід до формування
власних

органів

управління

освітою

на

рівні

ОТГ

з

отриманням

адміністративної, фінансової і методичної автономії від районних відділів освіти,
що дає змогу моделювати освітній процес адаптивний до змін та гнучкий до
забезпечення якості і потреб учнів і освітнього середовища. Практичного
значення набуває розроблений автором проект Положення про Відділ освіти
виконавчого комітету Малобілозерської сільської ради Василівського району
Запорізької області.
На основі переліку сформованих фахових компетентностей встановлено,
що виконана робота відповідає компетентостям п.7 - здатності розв'язувати
складні завдання і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі
навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення соціальних
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, зокрема:
-

знання - спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі

навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є
основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в
контексті дослідницької роботи; критичне осмислення проблем у навчанні та/або
професій ній діяльності та на межі предметних галузей
-

уміння - розв'язання складних завдань і проблем, що потребує

оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації
та суперечливих вимог; провадження дослідницької та/або

інноваційної

діяльності;
-

комунікація - зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків,

а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців,
зокрема до осіб, які навчаються; використання іноземних мов у професійній
діяльності;
-

автономність і відповідальність - прийняття рішень у складних і

непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та
прогнозування; відповідальність за розвиток професійного знання і практик,
оцінку стратегічного розвитку команди здатність до подальшого навчання, яке
значною мірою є автономним та самостійним.
На цій підставі отримало подальшого розвитку розуміння тлумачення
громадянських компетентностей : п.4 - знання принципів демократії та здатність
застосовувати їх у повсякденному житті; розуміння та сприйняття цінності прав
та свобод людини, вміння відстоювати свої права та права інших посадових осіб
місцевого самоврядування в процесі управлінням соціально- економічним
розвитком

територіальної громади;

знання трансформуються у проекти

місцевого економічного розвитку, інклюзію економічної участі та взаємодії усіх
соціальних груп та соціальних страт : культурних, релігійних, гендерних, груп за
інтересами, домогосподарств.
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