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За умов євроінтеграційних процесів державна політика у сфері освіти в 

Україні спрямована на її реформування з урахуванням світових інноваційних 

освітніх тенденцій та економічних можливостей держави. Держава через 

державне управління покликана забезпечувати збереження, функціонування та 

розвиток суспільства у цілому та освіти, зокрема. Провідної ролі у реалізації 

державної політики у сфері освіти надають механізмам державного управління, 

які визначають, як сукупність засобів організації управлінських процесів та 

способів впливу на розвиток керованих об’єктів, що базуються на принципах 

наукової обґрунтованості, об’єктивності, цілісності, узгодженості з 

використанням відповідних методів управління, спрямованих на реалізацію цілей 

державного управління [5, с. 108]. 

Система управління є найбільш значущим чинником, що впливає на 

результат діяльності будь-якої соціальної системи, в тому числі й системи освіти. 

Ураховуючи таке розуміння сутності системи управління, науковці дають 

визначення державного управління. Г. Атаманчук трактує державне управління як 

практичний, організуючий та регулюючий вплив держави на суспільну 

життєдіяльність людей з метою її упорядкування, збереження або перетворення, 

що спирається на її силу влади [1, с. 56-57]. Водночас, управління передбачає 

здійснення суб’єктом управління ряду послідовних операцій: підготовку та 

прийняття рішень (директив, планів, законів, правил і т.д.), організацію виконання 

рішень та контроль за їх виконанням, підведення результатів.  

Отже, державне управління можна розглядати як діяльність органів та 

установ усіх гілок державної влади (законодавчої, виконавчої, судової) з 

вироблення й здійснення регулюючих, організуючих і координуючих впливів на 

всі сфери суспільства з метою задоволення його потреб, що змінюються. 

Важливе значення у здійсненні державного управління в освітній галузі 

відіграють механізми регулювання бюджетного фінансування. Адже надання 



освітніх послуг інтегрує у собі низку суттєвих проблем організації фінансування 

освітніх закладів, від раціонального вирішення яких залежить ефективність всієї 

системи освіти й можливість її неперервного розвитку [2, с. 143]. 

Аналіз сучасного економіко-фінансового стану освітньої галузі науковцями, 

дослідниками свідчить про складності у фінансуванні. За переконанням М. Дудки, 

у перехідний період у більшості пострадянських країн скорочення фінансування 

освіти відбувається у 3–4 рази швидше, ніж спад ВВП, вищі навчальні заклади 

втрачають свій статус суспільного блага [3, с. 79]. 

З огляду на зазначене набуває доцільності стратегічне управління, яке 

полягає у визначенні стратегічних цілей, шляхів та організації щодо їхнього 

досягнення. Т. Іванова вважає , що стратегія управління передбачає відповіді на 

три основні питання: 

1. Чого ми хочемо домогтися? (Цілі, моделі діяльності, результати). 

2. Якою є\ наша організація на цей момент? (Результати, тенденції, ресурси, 

резерви). 

3. Як перейти від реального стану до майбутнього, очікуваного, бажаного? 

(Програми, концепції, плани) [4, с. 79]. 

Таким чином, державне управління освітою - це система державного 

управлінської діяльності, складовими якої є стратегічне управління, державне 

регулювання і адміністративне управління. 
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