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характеризується досить високим рівнем 
складності відносин, невизначеності 
інформації про характеристики економічних 
об’єктів, динаміки процесів, що 
відбуваються. Розширюються масштаби 
соціально-економічної взаємодії, більш 
складними й розгалуженими стають 
економічні, фінансові, соціальні, 
інформаційні, технічні, організаційні зв’язки. 

Відомо, що в сучасних умовах стрімко 
прискорюється темп суспільно-політичних 
процесів. Збільшення обсягів інформації, 
необхідної для використання в процесі 
прийняття управлінських рішень, зумовлює 
необхідність застосування нових методів і 
засобів їх опрацювання. Розвиток науки й 
техніки вимагає від органів державної влади 
інтеграції в процес управління якісно нових 
підходів до процесу прийняття управлін-
ських рішень. 

Управлінські рішення, прийняті органами 
державної влади, формуються в умовах 
жорстких обмежень, як природних, так і тру-
дових, фінансових ресурсів. Перехід до 
ринкових відносин став причиною усклад-
нення економічних завдань в системі 
управління соціально-економічним розвит-
ком. 

Усі перелічені фактори, що характеризують 
соціально-економічне середовище розвитку 
регіону, висувають підвищені вимоги до 
якості управлінських рішень, оперативності 
їх прийняття й реалізації. 
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I. Вступ 
Сьогодні істотно змінюються вимоги до 

змісту регіональної системи освіти, її за-
вдань і функцій. На перше місце висувають-
ся завдання управління розвитком освітньої 
системи. Це означає, що регіональне управ-
ління освітою всім ходом реформ має за-
безпечуватись її розвитком. Ця ситуація є 
своєрідним об’єктивним викликом, що вима-
гає від сучасних керівників глибокого й усе-
бічного переосмислення реалій, що склали-
ся, самовизначення в постійно змінюваних 
умовах, розроблення та реалізації рішень, 
що забезпечують доцільні зміни у внутріш-
ній будові регіональної системи управління 
для її адаптації до нових зовнішніх обставин 
діяльності. 
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Проблеми державного управління сис-
темою освіти в Україні є постійним об’єктом 
наукових досліджень. Останнім часом цій 
проблемі присвячені праці таких науковців: 
М. Артюр, Л. Беззубко, С. Григанська, Г. Дмит-
ренко, І. Драган, О. Заєць, В. Кір’ян, П. Ку-
харчук, П. Матвієнко, С. Мудра, В. Огаренко, 
Л. Соколова й ін. Проте деякі аспекти фор-
мування регіональної системи управління 
освітою досліджено недостатньо. 

ІI. Постановка завдання 
Мета статті – обґрунтувати основні за-

вдання регіональної системи освіти, розро-
бити принципи стратегічного управління 
нею. 

ІІI. Результати 
Основними завданнями регіональної си-

стеми освіти є: реалізація державної політи-
ки у сфері освіти з урахуванням особливос-
тей соціально-культурного середовища ре-
гіону; здійснення координаційної роботи в 
освітній діяльності з іншими державними, 
професійними і громадськими структурами; 
створення умов для реалізації різних видів 
освіти; здійснення підтримки отримання осві-
ти в різних видах освітніх установ; участь у 
забезпеченні заходів щодо реалізації регіо-
нальних програм соціальної підтримки ді-
тей; здійснення науково-методичного су-
проводу установ освіти; розвиток системи 
національної освіти; організація робіт з фі-
нансово-економічного й матеріально-техніч-
ного забезпечення системи освіти; прове-
дення діагностичного, статистичного й еко-
номічного аналізу діяльності освітніх уста-
нов; контроль за виконанням нормативно-
правових актів з боку освітніх установ; роз-
виток допрофесійної освіти й організація 
профорієнтації в освітніх установах; реалі-
зація кадрової політики у сфері освіти (атес-
тація керівних і педагогічних працівників, 
підвищення кваліфікації, соціальна підтрим-
ка тощо); сприяння розвитку недержавних 
освітніх установ; аналіз і прогноз перспекти-
вних напрямів розвитку програм профільного 
навчання; розвиток і координація міжнарод-
них, міжрегіональних і міжвідомчих зв’язків у 
межах компетенції. 

Увага, яка останніми роками приділяєть-
ся стратегічному управлінню в Україні, на 
нашу думку, більшою мірою є відгуком на 
питання про те, за допомогою якого методу і 
яким способом можна зробити розрахунки 
на майбутнє, проектувати бажаний майбут-
ній стан на поточну ситуацію, будувати пла-
ни й досягати поставлених цілей. 

Стратегічний підхід до діяльності органі-
зації, керівництва й управління в цілому, 
розроблення та реалізації управлінських 
моделей вказує на сучасне, ширше, реле-
вантне розуміння управлінської діяльності. 
Стратегічний підхід дає можливість керівни-
кам уникнути нав’язування якоїсь однієї мо-

делі управління, тобто використовувати ме-
тоди, характерні для тоталітарної свідомос-
ті. 

Стратегічне управління має стати основ-
ним джерелом розвитку освіти та базувати-
ся на таких принципах: 

1. Принцип інтеграції. Проект передба-
чає механізм подальшого розвитку регіона-
льної освіти на основі інтеграції освітніх і 
забезпечувальних структур. 

2. Принцип включеності. Стратегічно й 
технічно виправданим є принцип включено-
сті кожної територіальної системи освіти в 
державну та регіональну системи освіти. 

3. Принцип місцевої орієнтованості, 
який передбачає разом з державним і регіо-
нальним поділом нашої держави його тери-
торіальний устрій, який має орієнтувати 
освіту на соціально-економічні, культурно-
історичні, природно-екологічні й інші специ-
фічні особливості конкретної території. 

4. Принцип місцевої інноватики підкре-
слює своєрідність розвитку міста, кожного 
району, якнайповніше використання регіо-
нальних інновацій, технологій, передового 
досвіду, педагогічних експериментів, спе-
цифічних кадрових можливостей, оптима-
льних управлінських рішень, оригінальних 
навчальних систем і програм тощо. 

5. Принцип договірних відносин як між 
усіма суб’єктами регіональної освіти, так і з 
місцевими, регіональними й державними 
представництвами, адміністративними, со-
ціальними, економічними, господарськими 
структурами – важливий принцип сучасних 
цивілізованих форм зовнішніх і внутрішніх 
взаємозв’язків регіональної системи освіти. 

6. Принцип нормативного фінансування 
кожного учня через систему пайової участі 
місцевого й регіонального бюджетів дає 
змогу вирівнювати ресурсні можливості різ-
них за господарською структурою районів 
регіону. 

7. Принцип єдності освітнього простору. 
Регіональні навчальні базисні плани дають 
реальну можливість для різноманіття освіт-
ніх систем і одночасно реальну свободу пе-
дагогічним колективам, визначаючи лише 
межі допустимих інновацій, що забезпечують 
гуманістичне й демократичне реформуван-
ня освіти; при цьому в ньому чітко просте-
жуються державний і регіональний компо-
ненти, що забезпечують його спадкоємність 
на обласному і всеукраїнському рівнях. 

8. Принцип різнорівневого навчання 
передбачає наявність у регіональній струк-
турі освіти типів і видів установ із чітко оріє-
нтованою рольовою функцією на конкретні 
запити місцевого населення. 

9. Принцип цілісності регіональної осві-
ти означає її самостійність в освітньому й 
ресурсному забезпеченні. Регіональна осві-
та має чітко планувати свою кадрову та фі-
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нансову політику й реалізувати її через вза-
ємозв’язки із зовнішнім середовищем. 

Ґрунтуючись на логіці системного підхо-
ду, розглянемо структуру проекту регіона-
льної системи освіти. Описати управління 
функціонуванням регіональної системи осві-
ти – означає послідовно охарактеризувати 
таке: її відносини із системою управління 
вищого порядку; завдання управління; об’єк-
ти управління; функції управління; організа-
ційну структуру управління; організаційні 
механізми управління. 

Взаємодія із зовнішнім управлінським 
середовищем. Регіональні підсистеми управ-
ління освітою, з одного боку, є відносно ві-
докремленою частиною системи управління 
освітою в регіоні (області), а з іншого – не-
від’ємною складовою районної освітньої 
системи. 

У першому випадку рівень її відокремле-
ності залежить від характеру відносин тих 
управлінських інститутів, що входять до її 
складу, з інститутами регіональної й держа-
вної систем управління. Розмежування пов-
новажень і відповідальності, об’єктів і функ-
цій між регіональним і районними рівнями 
управління здійснюється на основі чинного 
законодавства й визначається регіональни-
ми нормативними актами і двосторонніми 
угодами. Рішення в галузі освіти, що прий-
маються на державному й регіональному 
рівнях, є обмеженнями регіональних підсис-
тем управління освітою [2]. 

Завдання регіонального управління осві-
тою. Головне завдання регіональних орга-
нів управління освітою – забезпечення прав 
громадян на освіту. 

Вирішення цього завдання вимагає вико-
нання: 
- в нових умовах функцій, які завжди ви-

конуються органами управління освітою; 
- нових функцій, пов’язаних з необхідніс-

тю задоволення додаткових освітніх по-
слуг, забезпечення соціалізації тих, хто 
навчаються, спеціальної роботи із за-
безпечення зв’язку населення з терито-
ріальним життям. 

У зв’язку з різними системами роботи ре-
гіональних освітніх підсистем виділяють дві 
відносно самостійні групи підзавдань. 

Перше підзавдання управління функціо-
нуванням полягає в тому, щоб забезпечити 
ефективне використання наявних внутріш-
ніх можливостей регіональної системи осві-
ти для підтримки досягнутого рівня освіти. 

Друге підзавдання полягає в узгодженні 
виходів відповідних забезпечувальних про-
цесів з нормативними потребами освітніх 
інститутів, у досягненні максимальної відпо-
відності параметрів освітніх процесів нор-
мативно-правовим актам і стандартам. 

До об’єктів управління функціонуванням 
регіональної системи освіти належать певні 

аспекти основних освітніх процесів і проце-
си забезпечення останніх. Важливо підкрес-
лити, що освітні процеси входять в об’єкт 
регіонального управління не повністю, а ві-
дповідно до розмежування компетенції в цій 
галузі між трьома основними рівнями 
управління: регіональним, районним і рів-
нем самоврядування установ освіти. Регіо-
нальне управління встановлює доцільні об-
меження на реалізацію освітніх процесів у 
рамках регіональної системи освіти й орга-
нізовує контроль за відповідністю їх пара-
метрів своїм і державним обмеженням. Ра-
йонне управління саме може забезпечувати 
цей контроль. 

Значно більше за обсягом місце в об’єк-
тах регіонального стратегічного управління 
займають процеси забезпечення. 

Управління зазначеними процесами здій-
снюються на всіх трьох рівнях. До об’єкта 
районного стратегічного управління входить 
частина цих процесів, визначена на основі 
двосторонніх угод – між районними й регіо-
нальним управліннями та адміністраціями 
обслуговуваних освітніх установ. Деякі з 
розглянутих процесів можуть частково здій-
снюватися за межами районних і навіть ре-
гіональної освітньої системи: наприклад, 
підготовка педагогічних кадрів, видання на-
вчально-методичної літератури або вироб-
ництво шкільного обладнання. Подібні про-
цеси не можуть прямо входити в об’єкт регіо-
нального управління, але повинні розгляда-
тися як об’єкти непрямого управління. 

Вирішення стратегічних і тактичних за-
вдань управління регіональною освітньою 
системою здійснюється шляхом реалізації 
сукупності управлінських функцій, що відо-
бражають необхідний для цього зміст діяль-
ності регіонального управління освітою. 
Окрема функція управління освітою – це 
періодично повторювана, відносно відокре-
млена базова або окрема управлінська дія, 
що виділяється в системі діяльності з роз-
роблення та контролю за реалізацією рі-
шень, що коректують стан певного об’єкта 
управління і вносять у нього необхідні зміни. 
Визначення окремої функції управління має 
включати позначення управлінської дії і його 
об’єкт. Базовими діями при стратегічному 
управлінні будь-яким об’єктом є певні місії, 
цілі, вивчення середовища, аналіз поточних 
стратегій, стратегічне планування тощо. 

Конкретний склад функцій регіонального 
управління освітою визначається відноси-
нами суб’єктів управління конкретного рівня 
між собою і суб’єктами, що входять в регіо-
нальну систему управління, набором необ-
хідних управлінських дій і об’єктів управлін-
ня. 

Реалізація базових функцій регіональної 
системи управління освітою становить пов-
ний управлінський цикл відносно конкретно-
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го об’єкта управління, передбачає розподіл 
приватних управлінських дій як між різними 
інститутами управління, так і між підрозді-
лами тієї чи іншої установи, аж до конкрет-
них виконавців. Організаційний механізм 
стратегічного управління – це відносно 
відокремлена сукупність взаємопов’язаних 
управлінських дій, що виконуються підроз-
ділами й посадовцями, що забезпечують 
ефективну реалізацію функції управління. 

Створити раціональний організаційний 
механізм системи управління – значить від-
повісти на головне запитання стратегічного 
управління: як повинні реалізовуватися її 
функції, тобто визначити склад і логічну 
структуру дій, необхідних для реалізації ко-
жної функції управління; технології вико-
нання цих дій (методи й засоби); суб’єктів, 
відповідальних за реалізацію дій; установи-
ти й регламентувати зв’язки між діючими 
суб’єктами відповідно до логічної структури 
та технологій виконання управлінських дій. 
Одна й та сама функція управління може 
реалізуватися різними більш-менш ефекти-
вними організаційними механізмами. 

Ми виділяємо три види критеріїв оціню-
вання ефективності стратегічного управлін-
ня регіональною системою освіти: 

1) цілі й завдання системи; 2) функціону-
вання системи; 3) персонал системи. Відпо-
відно до цього наводимо свій варіант крите-
ріїв з урахуванням цієї типології. 

1. Цільові критерії стратегічної ефектив-
ності функціонування регіональної системи 
освіти: 
- планування й постановка цілей – рівень 

на якому система планує свої майбутні 
дії і бере участь у процесі чіткої поста-
новки завдань; 

- єдність мети – згода персоналу щодо 
системної мети характеризується мірою, 
якою всі установи її сприймають; 

- засвоєння системних цілей – перекона-
ність у правильності системних цілей 
кожного керівника установи освіти; 

- реакція на суперечність системи – рі-
вень відповідності реалізації мети й за-
вдань системи тенденціям запиту міс-
цевого населення на освітні послуги; 

- доступність освітніх послуг – рівень дос-
тупності регіональної системи освіти 
(високий, середній, низький); 

- результативність освіти – позитивна ди-
наміка формальних показників ефектив-
ності роботи освітньої системи (за якіс-
тю освітніх послуг, що реалізуються, че-
рез атестацію освітніх установ). 

2. Функціональні критерії ефективності 
роботи регіональної системи освіти: 
- загальна ефективність як інтегральна 

оцінка, яка враховує вплив більшості 
критеріїв і встановлюється звичайним 
шляхом комбінування фактичних даних 

про продуктивність або шляхом отри-
мання загальних оцінок чи думок експе-
ртів; 

- ефективність – кількість або обсяг освіт-
ніх послуг місцевому населенню, що на-
даються регіональною системою освіти, 
яка вимірюється на трьох рівнях: індиві-
дуальному, груповому й загальнооргані-
заційному – шляхом використання фак-
тичних даних або оцінок; 

- якість – споживча цінність освітніх пос-
луг регіональної системи освіти, що ви-
значається переважно характером цих 
послуг і попитом на них; 

- зростання – збільшення загальної ефек-
тивності регіональної системи освіти, 
що містить у собі порівняння поточного 
стану системи з її станом у минулому, а 
також прогноз на майбутнє; 

- управління – розподіл ролей в управлін-
ні системою для організації, координації 
й орієнтації спільної діяльності ресурс-
них і освітніх установ; 

- гнучкість/адаптація – здатність регіона-
льної системи освіти змінювати свої фу-
нкціональні зв’язки відповідно до умов 
зовнішнього середовища, що змінюють-
ся; 

- кадрові ресурси – комплексний критерій, 
який характеризує цінність працівників 
для системи окремо і в сукупності; 

- навчання й удосконалення – рівень зу-
силь, які система докладає для підви-
щення кваліфікації свого персоналу; 

- стабільність – збереження стійкості 
структури, функцій і ресурсів протягом 
тривалого часу, особливо в кризових 
ситуаціях; 

- оцінки ззовні – оцінювання функціону-
вання регіональної системи освіти і її 
структурних елементів опікунами, спо-
живачами, виражена в лояльності, дові-
рі до системи, а також підтримки її ресу-
рсами, як матеріальними, так і мораль-
ними; 

- інформація і зв’язок – повнота, своєчас-
ність, точність аналізу й поширення в 
системі інформації, що має критично 
важливе значення для ефективного фу-
нкціонування системи; 

- використання навколишнього середо-
вища – рівень, на якому система успіш-
но взаємодіє з навколишнім середови-
щем і одержує з нього необхідну інфор-
мацію й ресурси. 

3. Критерії якості персоналу регіональ-
ної системи освіти: 
- оцінка “зсередини” – комплекс заходів 

оцінювання персоналу системи, до яких 
належать: зарплата, премії, нагороди 
тощо; 

- задоволеність роботою – критерій, який 
має безліч окремих визначень, що зво-
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дяться до особистої задоволеності пра-
цівника результатами своєї праці; 

- мотивація – зацікавленість працівника у 
своїй діяльності та функціонуванні сис-
теми в цілому; 

- соціальна атмосфера – групове явище, 
що включає неформальні зусилля, єд-
ність мети, спільність зобов’язань і від-
чуття належності до колективу, внаслі-
док чого формується моральний клімат 
у системі в цілому; 

- конфліктність/згуртованість – згуртова-
ність персоналу системи, який відкрито 
й узгоджено взаємодіє та координує 
свою спільну діяльність. На противагу 
цьому, про конфліктність можна говори-
ти як про показник поганої організації й 
неефективності взаємодії; 

- плинність кадрів – відносна кількість ви-
падків добровільного звільнення членів 
персоналу з роботи за певний проміжок 
часу; 

- участь в управлінні – рівень, на якому 
окремі представники персоналу системи 
регіональної освіти беруть участь у роз-
робці й прийнятті управлінських рішень; 

- особові якості керівника установи – рі-
вень умінь і здібностей, які виявляє ке-
рівник установи освіти при вирішенні 
проблем взаємодії з іншими установами 
та який сприяє досягненню мети систе-
ми в цілому; 

- професійні якості керівника установи – 
загальний рівень кваліфікації (категорія, 
розряд, стаж) і компетентності керівни-
ка, що виявляється в здатності установи 
вирішувати свої функціональні завдан-
ня; 

- спрямованість на справу – оцінювання 
можливості оперативної реакції персо-
налу регіональної системи освіти на 
управлінське доручення як зсередини, 
так і ззовні. 

У розробленні представлених нами кри-
теріїв ми виходили з того, щоб вони: по-
перше, були діагностичними; по-друге, точ-
ними; по-третє, кількісно вимірюваними. Ін-
акше виникає неможливість використання їх 
в управлінській практиці. 

IV. Висновки 
Виходячи з аналізу різних позицій у ро-

зумінні суті проблеми, практика стратегічно-
го управління регіональної системи освіти 
визначається нами як процес прогностич-
них, цілеспрямованих, прогресивних і взає-
мопов’язаних змін у структурах, механізмах і 
методах управління регіональної системи 
освіти, пов’язаних зі створенням перспекти-
вних можливостей підвищення інноваційної 
активності системи, максимального викори-
стання ресурсів для підвищення якості осві-

ти, професійного зростання управлінського 
персоналу. 

Розроблення змісту стратегічного управ-
ління регіональної системи освіти склада-
ється з таких операцій: дослідження освіт-
нього потенціалу регіону; аналіз природи 
упроваджуваної моделі стратегічного управ-
ління; опис очікуваного стану регіональної 
системи освіти; обґрунтування пріоритетних 
проблем і стратегій розвитку; вибір масшта-
бів і логіки інноваційних перетворень; оці-
нювання ресурсів (кадрових, науково-
методичних, інформаційних, демографічних, 
фінансово-економічних); розроблення кри-
терійної бази ефективності стратегічного 
управління регіональною системою освіти. 
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