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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

УДК 411.76.982

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ

О.І. Котикова, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено результати дослідження процесу державного 
регулювання та контролю якості підготовки фахівців вищої кваліфі-
кації. Визначено структуру державного впливу та його змістовні ха-
рактеристики.

Ключові слова: освіта, державне регулювання, контроль, кадри 
вищої кваліфікації.

Питання регулювання та контролю якості підготовки 
фахівців вищої кваліфікації набуває актуальності у сучас-
них умовах по декільком причинам. Першою та головною є 
абсолютне зростання контингенту студентів та напрямків 
підготовки при одночасному зменшенні відносної кількості 
кадрів вищої кваліфікації, аудиторного фонду та лабораторно-
експериментальних потужностей протягом тривалого часу. 
При цьому, приватний сектор у вищій освіті отримав досить 
значного розповсюдження за рахунок відкриття нових при-
ватних ВНЗ, а також факультетів і кафедр у ВНЗ без відпо-
відного бюджетного замовлення. Як наслідок, спостерігається 
низький темп працевлаштування випускників за спеціаль-
ністю. Усе це актуалізує питання державного регулювання та 
контролю якості підготовки фахівців вищої кваліфікації.

Проблеми державного управління вищою освітою в Укра-
їни є предметом досліджень, результати яких викладено
у наукових працях М. Усова [1], В. Філіппова [2], М. Курбатова 
[3], Х. Сєбкової [4], В. Соболева [5] та ін. Подальший розвиток 
питань регулювання та контролю якості підготовки фахівців 
вищої кваліфікації потребує визначення суб’єктів цієї діяль-
ності, її характеру та змісту.

© Котикова О.І., 2013
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Важливою характеристикою управління як певного виду 
діяльності є те, що це відособлений вид діяльності, що реалі-
зовується окремо від освітнього процесу. Це означає, що для 
управління системою освіти створюються спеціальні організації 
з певною системою взаємин, вирішуваних завдань і здійснюва-
них видів дій – структура управління з певною підпорядкова-
ністю, розподілом між підрозділами функцій управління.

Структура управління освітою в Україні сформована по 
лінійно-функціональній схемі, яка характеризується такими 
основними рисами:

• наявність декількох адміністративних рівнів, в яких ко-
жен нижчестоящий рівень знаходиться в адміністративному 
веденні вищестоящого, – вирішення вищестоящих органів є 
обов'язковими для нижчестоящих;

• обмеження адміністративного ведення нижчестоящих 
рівнів управління певними функціями або деяким їх набором 
– вищестоящий орган може приймати обов'язкові для нижче-
стоящого рішення лише по обмеженому колу питань;

• можливість для органу управління управляти лише тими 
організаціями, які знаходяться в його безпосередньому веден-
ні і для яких він виступає як засновник;

• управління ВНЗ також здійснюється й іншими міністер-
ствами і відомствами (МВС, Міноборони, Мінохорони здоров'я, 
Мінінфраструктури, Мінфіном, Мінагрополітики, Мінсоцполі-
тіки, Мінкультури).

Після змін в структурі органів державної влади і управлін-
ня в грудні 2011 р. галузеве управління освітою представлене 
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, яке є 
центральним органом управління освітою, і державними орга-
нами управління, що знаходяться в його веденні:

 üДержавне агенство з питань науки, інновацій та інфор-
матизації України;

 üДержавна інспекція навчальних закладів України;
 üДержавна служба інтелектуальної власності України.
Структуру регулювання і контролю якості підготовки

фахівців, що діє сьогодні, наведено на рис.

http://visnyk.mnau.edu.ua/



5Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2013. – Вип. 1

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державна інспекція
навчальних закладів

України

Регіональні органи управління освітою

Державне агенство
з питань науки, інновацій 
та інформатизації України

Місцеві органи управління освітою

Рис. Структура регулювання та контролю якості підготовки фахівців

Для ВНЗ побудовано триланкову структуру управління: 
адміністративне ведення від міністерства через Державну ін-
спекцію навчальних закладів України до освітньої установи 
(ВНЗ). По суті, Державна інспекція навчальних закладів Укра-
їни є проміжною ланкою, що транслює розпорядження мініс-
терства ВНЗ за допомогою реалізації окремих управлінських 
функцій, переданих йому при створенні. Подібні структури 
управління економікою будувалися і раніше, коли з мініс-
терств виокремлювалися головні управління (главки) для ке-
рівництва підгалузями економіки, але надалі ці управлінські 
ланки ліквідовувалися як зайві.

Регіональний рівень регулювання і контролю якості осві-
ти представлений управліннями освіти і науки обласних дер-
жавних адміністрацій, міст Києва і Севастополя. Основна їх 
відмінність від центральних органів полягає в тому, що вони 
здебільшого не мають в своєму безпосередньому веденні ВНЗ, 
здійснюючи, таким чином, переважно функціональне управ-
ління системою освіти в межах регіону.

Місцевий рівень контролю і регулювання якості освіти 
представлений відділами народної освіти (умовна узагальне-
на назва), створеними відповідними органами місцевої само-
врядування. На ці органи покладено основне навантаження 

http://visnyk.mnau.edu.ua/
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по здійсненню управління навчальними закладами загальної 
освіти, основна маса яких зосереджена на місцевому рівні.

Місцеві органи державної виконавчої влади та органи міс-
цевого самоврядування здійснюють державну політику в галузі 
освіти і в межах їх компетенції. Вони встановлюють обсяги бю-
джетного фінансування закладів освіти, установ; забезпечують 
розвиток їх мережі, зміцнення матеріальної бази, господарське 
обслуговування. Ними здійснюється соціальний захист праців-
ників освіти, дітей, учнівської і студентської молоді, створю-
ються умови для їх виховання, навчання і роботи відповідно 
до нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпе-
чення; організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку; 
контроль виконання вимог щодо їх навчання. Вони вирішують 
питання, пов’язані з опікою і піклуванням про неповнолітніх, 
які залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт, захист 
їх прав, надання матеріальної допомоги; створюють належ-
ні умови за місцем проживання для виховання дітей, молоді, 
розвитку здібностей, задоволення їх інтересів тощо.

Місцевими органами державної виконавчої влади та ор-
ганами місцевого самоврядування створюються відповідні 
органи управління освітою, діяльність яких спрямована на 
управління закладами освіти, що є у комунальній власності. 
Вони організовують навчально-методичне забезпечення закла-
дів освіти, вдосконалення професійної кваліфікації педагогіч-
них працівників, їх перепідготовку та атестацію; координують 
дії педагогічних, виробничих колективів, сім'ї, громадськості з 
питань навчання і виховання дітей; визначають потреби, роз-
робляють пропозиції щодо державного контракту, формуван-
ня регіонального замовлення на педагогічні кадри, укладання 
договорів та їх підготовку. Вони уповноважені здійснювати 
контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня і обсягу 
освіти та атестацію закладів освіти, що перебувають у кому-
нальній власності.

Представлена структура контролю і регулювання пред'являє 
вельми високі вимоги до взаємодії між рівнями і суб'єктами 
управління, розподілу між ними функцій управління.

http://visnyk.mnau.edu.ua/
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Основними напрямами діяльності органів управління 
освітою є координація різних видів діяльності, до яких можна 
віднести такі:

 - функціонування вищих навчальних закладів різного рівня;
 - діяльність підвідомчих організацій, що не здійснюють 

освітній процес (у наведеній структурі управління не відбиті);
 - функціонування органів управління освітою.
Структура управління освітою, що діє, представлена на 

рис., показує, що різні рівні управління здійснюють практич-
но однакові види координації за винятком місцевого рівня, на 
якому здійснюється координація лише і безпосередньо діяль-
ності підвідомчих навчальних закладів.

Відповідно до чинного законодавства освіта є сферою 
спільного ведення національного і регіонального рівнів дер-
жавної влади і управління. Це означає, що у сфері освіти 
компетенція цих рівнів може перетинатися і має бути розмеж-
ована законодавчо.

Регулювання і контроль якості підготовки фахівців здій-
снюються також іншими міністерствами і відомствами – МВС, 
Міноборони, Мінохорони здоров'я, Мінінфраструктури, Мін-
фіном, Мінагрополітики, Мінсоцполітіки, Мінкультури, що 
реалізовують окремі функції управління освітою, як прави-
ло, опосередковано через Міносвіти й інші міністерства і ві-
домства, що мають в своєму веденні освітні установи, у т.ч. 
шляхом видання документів регулюючого характеру, тобто що 
встановлюють спільні умови функціонування і (або) ресурсно-
го забезпечення ВНЗ.

Проте, при зміні структури управління у 2010 р. функції 
такого роду в нових положеннях про вказані міністерства від-
биті не були. Їх виконання, по суті, з того часу здійснюється в 
режимі «за умовчанням», тобто в межах здійснення повнова-
жень без їх деталізації.

Встановлення структури державного регулювання та 
контролю якості підготовки фахівців вищої кваліфікації в 
Україні надає можливість розвинути зазначений напрямок 
дослідження. У подальшому, актуальним є аналіз існуючих 
нормативних вимог у сфері забезпечення якості процесу під-
готовки фахівців.

http://visnyk.mnau.edu.ua/
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