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Слово до читача 

 
Сучасний етап розвитку суспільства, глобалізаційні та 

євроінтеграційні процеси вивели на перший план вивчення проблем 
освітнього, публічного та соціального менеджменту. Аналіз механізмів 
освітнього, публічного та соціального менеджменту надає можливість 
відійти від традиційних зразків управління, від твердих, фіксованих 
оргструктур, які лише гальмують розвиток навчальних та соціальних 
закладів. 

У монографії містяться наукові і практичні здобутки творчого 
колективу авторів кафедри публічної служби та управління 
навчальними й соціальними закладами ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка», більшість яких є представниками 
наукової школи доктора педагогічних наук, професора Є.М.Хрикова. 
Суттєвий внесок у підготовку монографії здійснено завідувачем 
кафедри, професором Є.М.Хриковим, який порушує найважливіші 
питання освітнього та публічного менеджменту, серед яких проблеми 
імплементації законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту» та 
державно-громадського управління у сфері освіти. Дослідження 
Є.М.Хрикова з державно-громадського управління у сфері освіти 
доповнено працею А.Г.Розсказова, в якій висвітлено нормативно – 
правові та організаційно-правові засади державного управління 
системою освіти в Україні. Також Є.М.Хриковим та Є.В.Івановим 
охарактеризовано стан демократизації управління навчальними 
закладами як одного з актуальних аспектів сучасного освітнього 
менеджменту. Ґрунтовним є дослідження Т.В.Сич, в якому розкрито 
специфіку методології досліджень проблем управління освітою. Нові 
технології в системі управління освітніми закладами представлено в 
дослідженнях О.І.Кравченко та І.С.Паславської. Основі аспекти 
фінансового забезпечення освітніх установ розкрито в працях 
О.А.Саєнко та О.М.Птахіної. Корисним для керівників соціальних 
закладів є дослідження Н.В.Циган щодо управління розвитком 
професійної компетентності фахівців соціальних закладів в системі 
безперервної освіти. Монографія ґрунтується на фундаментальних 
дослідженнях проблем управління, тому результати поданого 
дослідження будуть корисними для керівників різних освітніх та 
соціальних закладів щодо можливості коригування власної 
управлінської діяльності. 
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