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РОЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У РОЗВИТКУ  
ОСВІТНЬОЇ ПІДСИСТЕМИ  
СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНІВ

THE ROLE OF TERRITORIAL COMMUNITIES  
IN THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL SUBSYSTEM 
OF SOCIAL INFRASTRUCTURE OF REGIONS
У статті розглянуто питання особливостей впливу територіальних громад на розвиток підсистем 

освіти соціальної інфраструктури регіонів. Зокрема, встановлено, що сфера освіти є невід’ємною складо-
вою частиною такої інфраструктури й забезпечує формування сприятливих умов для підвищення якості 
життя, створення простору для самореалізації громадян із різними можливостями, здібностями, умовами 
проживання. Відповідно, у статті проаналізовано наукові підходи до розгляду змісту категорії «соціальна 
інфраструктура», що дало змогу підтвердити твердження про центричну роль освіти в розбудові такої 
інфраструктури. Також аналіз сутності реформи децентралізації, яка проводиться в Україні з 2014 року, 
дав змогу визначити вплив впровадження такої реформи на розвиток регіонального освітнього простору, 
виокремити та деталізувати позитивні та негативні наслідки такої взаємодії.

Ключові слова: децентралізація, сфера освіти, соціальна інфраструктура, об’єднана територіальна 
громада, заклад освіти.

В статье рассмотрены вопросы особенностей влияния территориальных общин на развитие под-
систем образования социальной инфраструктуры регионов. В частности, установлено, что сфера об-
разования является неотъемлемой составляющей такой инфраструктуры и обеспечивает формирова-
ние благоприятных условий для повышения качества жизни, создания пространства для самореализации 
граждан с разными возможностями, способностями, условиями проживания. Соответственно, в статье 
проанализированы научные подходы к рассмотрению содержания категории «социальная инфраструк-
тура», что позволило подтвердить утверждение о центрической роли образования в развитии такой 
инфраструктуры. Также анализ сущности реформы децентрализации, которая проводится в Украине с 
2014 года, позволил определить влияние внедрения такой реформы на развитие регионального образо-
вательного пространства, выделены и детализировано положительные и отрицательные последствия 
такого взаимодействия.

Ключевые слова: децентрализация, сфера образования, социальная инфраструктура, объединенная 
территориальная община, учебное заведение.

Qualitative functioning of the education sphere is one of the main conditions for the development of society, en-
suring its progressive development. This sphere is an integral part of the functioning of the national economy and 
other social spheres. Issues of the outlined sphere development are especially relevant today, in the period of the 
gradual implementation of the decentralization and administrative-territorial reforms in Ukraine. Issues of the terri-
torial communities’ impact on the development of the subsystem of education of social infrastructure of the regions 
are considered within the article. In particular, it is established that the field of education is an integral part of such 
infrastructure and provides the creation of favorable conditions for improving the quality of life, creating the space 
for self-actualization of citizens with different skills, abilities, and living conditions. Accordingly, within the article, sci-
entific approaches to the content of the category “social infrastructure” are analyzed, which confirmed the assertion 
of the central role of education in the above infrastructure development. In addition, the analysis of the essence of 
the decentralization reform, which has been carried out in Ukraine since 2014, allowed to determine the features of 
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the impact of the results of such reform on the development of the regional educational space, namely: change of 
the center of management by educational institutions, creation of a system of hub schools, making managerial deci-
sions in the field of the management of educational institutions of territorial communities, opportunities for joint man-
agement of educational institutions by different united territorial communities, a change in the system of financing 
education, which consists in providing the united territorial communities with financial resources for expenditures on 
educational activities. Thus, it is stated within the article that the process of reforming the education sector will grad-
ually take place in Ukraine in the space of the active implementation of the decentralization reform. Implementation 
of this reform involves the evolutionary path of creating united territorial communities and formation of separate edu-
cational spaces within their territories. Accordingly, in the future the education system will be gradually transformed, 
which will partly lead to the emergence of areas where the level of education will be better than in other regions. The 
results of such processes are already observed in different countries of the world, where there is a differentiation of 
the quality of education depending on the territory of the citizens’ residence.

Keywords: decentralization, education, social infrastructure, united territorial community, educational institution.

Постановка проблеми. Якісне функціонування 
сфери освіти є однією з основних умов розбудови 
суспільства, забезпечення його поступального роз-
витку. Така сфера є невід’ємною складовою части-
ною функціонування національного господарства, 
інших соціальних сфер. Питання розвитку освіти, 
забезпечення належного рівня підготовки учнів, здо-
бувачів вищої освіти та інших категорій громадян за-
вжди є актуальними як для розвинутих з економічно-
го погляду країн, так і для тих країн, які перебувають 
на початкових етапах власного функціонування й не 
мають достатніх фінансових коштів для повного за-
безпечення всіх потреб сфери освіти.

Сама система освіти є надскладним об’єктом до-
слідження, оскільки до її функціонування залучена 
значна кількість громадян країни, а результативність 
функціонування такої системи є вагомою умовою для 
формування сприятливих умов не лише економічно-
го розвитку, але й підвищення якості життя, створен-
ня простору для самореалізації громадян із різними 
можливостями, здібностями, умовами проживання. 
Таким чином, система освіти відіграє ключову роль 
у розвитку соціальних відносин у суспільстві, є скла-
довою частиною соціальної інфраструктури країни, її 
невід’ємною складовою частиною.

Досвід розвинутих країн свідчить про те, що для 
системи освіти в кожній державі існують свої регіо-
нальні особливості, які відіграють одну з ключових 
ролей у розбудові освітнього середовища окремих 
територіальних громад. Відповідно, такі специфічні 
риси є об’єктивними та обумовлюють наявність різ-
них підходів до формування регіональних освітніх 
систем. Проте в будь-якому разі такі системи за-
вжди відіграють важливу роль у розвитку окремих 
територій, створюють простір не лише для навчан-
ня, але й для забезпечення самореалізації людей, 
які бажають навчатися. Система освіти є одним із 
ключових елементів соціальної інфраструктури дер-
жави, окремих її регіонів, оскільки характеризує зна-
чну кількість суспільних відносин, взаємодії людей, 
окремих індивідів у процесі навчання, підвищення 
рівня знань та їхньої кваліфікації. Отже, питання до-
слідження особливостей розвитку сфери освіти як 
окремої складової частини соціальної інфраструкту-
ри в окремих регіонах країни є важливими. Особливо 
актуальними ці питання стають нині, в період посту-
пового проведення в Україні реформи децентраліза-
ції та адміністративно-територіальної реформи. Від-
повідно, окреслені питання потребують поглиблення 

теоретичних, методичних та прикладних аспектів 
забезпечення трансформації сфери освіти в нових 
умовах становлення та функціонування територіаль-
них громад в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження особливостей функціонування сфери 
освіти як невід’ємної складової частини соціальної 
інфраструктури регіонів проводили у своїх наукових 
роботах такі науковці, як В. Антонюк, А. Бідюк, Я. Го-
ринь, О. Гринькевич, О. Грішнова, Н. Гуляєва, І. Дей-
нега, Д. Загірняк, І. Костюк, Є. Красняков, Т. Майбо-
рода, С. Михаць, І. Ревак, А. Ревко, Н. Холявко.

Окремі питання трансформації системи освіти в 
регіонах у результаті проведення реформи децен-
тралізації в Україні розглядалися в працях В. Мелеш-
ка, В. Пальчук, Н. Сінюрі-Ростун, Л. Шевчук, Л. Юр-
чук та інших науковців.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Попри численні наукові праці у 
сфері функціонування освіти, особливостей її регіо-
нального розвитку, розгляду такої сфери як важли-
вої компоненти соціальної інфраструктури окремих 
територій, питання впливу територіальних громад 
на подальшу її розбудову в умовах проведення ре-
форми децентралізації та адміністративно-територі-
альної реформи в Україні залишаються недостатньо 
дослідженими.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є дослідження особливостей роз-
витку освітньої підсистеми соціальної інфраструк-
тури регіонів та визначення ролі територіальних 
громад у їхньому розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вирішальна роль освіти в розвитку суспільства зу-
мовлює постійний вплив економічних, політичних та 
соціальних чинників на її стабільне функціонування. 
Відповідно, проведення загальнонаціональних ре-
форм у різних сферах завжди впливає на розвиток 
освіти. Розпочата реформа децентралізації в Україні 
у 2014 році мала вплив на зміну різних процесів як 
на національному рівні, так і на рівні функціонуван-
ня регіонів, окремих сільських поселень, зокрема на 
сферу освіти.

Сам процес децентралізації полягає в поступо-
вій передачі повноважень і відповідних фінансових 
ресурсів місцевим громадам для забезпечення їхніх 
можливостей виконувати такі повноваження. В Укра-
їні цей процес розпочався з прийняття Законів «Про 
співробітництво територіальних громад» та «Про 
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добровільне об’єднання територіальних громад». 
Розширення повноважень місцевих органів влади та 
отримання підвищених обсягів фінансування сприя-
ли зростанню їхніх можливостей щодо фінансування 
сфери освіти.

Децентралізація передбачає створення системи 
врядування, яка замість вертикального підпорядку-
вання ґрунтується на співпраці незалежних установ 
різних рівнів, що керуються положеннями законодав-
ства. В Україні це означає, що об’єднані громади, ра-
йони та області матимуть автономні, демократично 
обрані органи місцевого самоврядування, чиї ради 
та виконавчі органи діятимуть відповідно до очіку-
вань місцевих мешканців, які їх обрали [6].

Варто констатувати, що реформа децентраліза-
ції позитивно впливає на розвиток усієї системи со-
ціальної інфраструктури, а не лише сфери освіти, 
проте така сфера є однією з ключових підсистем 
окресленої інфраструктури. Розглянемо більш до-
кладно сутність соціальної інфраструктури для кон-
кретизації ролі підсистеми освіти у її функціонуванні. 
Н. Пігуль зауважує, що соціальна інфраструктура – 
це сукупність об’єктів окремих галузей, що сприя-
ють життєдіяльності суспільства, метою функціону-
вання яких є забезпечення загального рівня життя 
населення та його гармонійного розвитку [8, c. 39]. 
І. Кінаш зауважує, що соціальна інфраструктура – 
це стійка сукупність матеріальних об’єктів, з якими 
взаємодіє соціальний суб’єкт задля одержання по-
слуг, які створюють умови для раціональної органі-
зації всіх його основних видів діяльності [2, c. 202]. 
І. Костюк констатує, що соціальна інфраструкту-
ра – це задоволення потреб усіх категорій насе-
лення в житлі, освіті, ЖКГ тощо, що надалі сприя-
тиме добробуту суспільства та економіки [3, с 15]. 
Таким чином, аналіз окреслених вище трактувань 
категорії «соціальна інфраструктура» дає підстави 
стверджувати, що розвиток такої інфраструктури є 
об’єктивно необхідною передумовою забезпечення 
соціального розвитку країни, підвищення соціаль-
них стандартів. Отже, освіта відіграє ключову роль 
у формуванні можливостей для отримання знань, 
саморозвитку, забезпечення самореалізації грома-
дян. Цілком погоджуємося з позицією А. Ревко, що 
важливою детермінантою функціонування соціаль-
ної інфраструктури регіону є освітня компонента, 
яка впливає на всебічний розвиток людини шляхом 
формування комплексу життєвих благ, необхідних 
для розширеного відтворення [10].

Відповідно, сьогодні ключову роль у розвитку 
соціальної інфраструктури відіграють об’єднані 
громади, на території яких перебувають соціальні 
інфраструктурні об’єкти, одним із завдань яких є за-
безпечення належного стану їх функціонування. Нині 
всі повноваження щодо управління такими об’єктами 
повністю передано до повноважень територіальних 
громад. Таким чином, реформа децентралізації су-
проводжувалася впровадженням нової концепції 
розподілу бюджетних коштів між органами держав-
ної влади та місцевим самоврядуванням. Відповід-
но до вищезазначеного в багатьох територіальних 
громад з’явилися реальні фінансові ресурси для 
забезпечення розвитку соціальної інфраструктури 

й покращення матеріального стану функціонування 
освітніх закладів.

Загалом реформа децентралізації привела до 
таких змін та створення таких можливостей у сфері 
освіти в Україні.

1) Змінився центр управління шкільними освітні-
ми закладами. Якщо раніше управління закладами 
освіти в сільській місцевості здійснювалося відпо-
відними відділами райдержадміністрацій, то в ре-
зультаті реформи децентралізації ці функції пере-
йшли до самих сільських та селищних рад, тобто 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Об’єднані 
територіальні громади отримали повноваження са-
мостійно вирішувати низку питань, зокрема у сфері 
освіти. Найважливішими аспектами децентралізації 
у сфері освіти є передача громадам повноважень у 
змісті та фінансуванні освіти, оптимізація шкільної 
мережі зі створення опорних шкіл. Адміністрації ОТГ 
також можуть вирішувати, якою є оптимальна кіль-
кість шкіл для їхніх громад. Вони тепер мають право 
створювати власні відділи освіти та методологічні 
кабінети, самостійно вирішуючи, якою буде кількість 
працівників та якими будуть їхні обов’язки й сфера 
відповідальності [5].

2) Створена система опорних шкіл, організація 
яких покликана підвищити рівень доступності учнів 
до якісної шкільної освіти. У Положенні Кабінету Мі-
ністрів України «Про освітній округ» зазначено, що 
опорний заклад є юридичною особою, має рахунки в 
органах Державної казначейської служби, самостій-
ний баланс, штамп, печатку, а у своєму складі філії 
здійснюють з урахуванням потреб осіб з інвалідністю 
(зокрема тих, що пересуваються на колісних кріслах) 
організоване підвезення учнів (вихованців) (не мен-
ше ніж із трьох селищ, сіл, у яких ліквідовано загаль-
ноосвітні навчальні заклади або припинено їхню ді-
яльність) та педагогічних працівників (за потреби) до 
опорного закладу й до місця проживання [9].

3) Можливість прийняття управлінських рішень у 
сфері керування закладами освіти, які функціонують 
на території окремих територіальних громад сприя-
ла прискоренню розвитку таких закладів, оновленню 
їхньої матеріальної бази та підвищенню зацікавле-
ності жителів громад у необхідності забезпечення 
якості освіти для своїх дітей.

4) Можливість здійснювати спільне управління 
закладами освіти різними об’єднаними територіаль-
ними громадами, що дає змогу забезпечити краще 
фінансування таких закладів, сприяє зростанню рів-
ня їхнього матеріально-технічного оснащення.

5) Зміна системи фінансування освіти, яка поля-
гає в наданні об’єднаним територіальним громадам 
фінансових ресурсів для здійснення відповідних ви-
датків на освітню діяльність. При цьому враховано, 
що на початкових етапах створення таких громад 
їхня спроможність здійснювати ефективне фінансу-
вання закладів освіти буде обмеженою. Саме тому 
було запроваджено освітню субвенцію, яка визна-
чається за загальновідомою формулою, а відповідні 
кошти передаються в розпорядження місцевим ви-
борним органам влади. Така система фінансування 
дає змогу частково Міністерству освіти і науки Укра-
їни спрямовувати кошти в обладнання, матеріальне 
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забезпечення тих шкіл, у яких навчається значна 
кількість учнів, що також стимулює територіальні 
громади до пошуку найбільш оптимальних варіантів 
розвитку власних систем освіти.

Аналізуючи процеси впливу реформи децентра-
лізації на розвиток сфери освіти в регіонах, можемо 
визначити як позитивні, так і негативні наслідки такої 
кореляції.

Висновки. Враховуючи вищезазначене, маємо 
зауважити, що процес реформування освітньої сфе-
ри сьогодні триває. Реалізація самої реформи де-
централізації передбачає еволюційний, поступовий 
шлях створення об’єднаних територіальних громад 
та формування окремих освітніх просторів у межах 
їхніх території. Відповідно, процеси децентралізації 
тісно пов’язані з реформуванням системи освіти й 
здійснюють колосальний вплив на темпи її реалі-
зації та якість проведення. Система освіти в країні 
буде трансформуватися надалі, що частково при-
веде до виникнення окремих територій, де рівень 
освіти буде кращим, ніж в інших регіонах. Результа-
ти подібних процесів уже сьогодні спостерігаються 
в різних країнах світу, де існує диференціація якос-
ті освіти залежно від території. Окреслені процеси 
триватимуть в Україні за поступового впровадження 
реформи освіти.
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Таблиця 1
Позитивні та негативні наслідки впливу реформи децентралізації  

на розвиток освіти в регіонах України
Позитивні наслідки Негативні наслідки

Наявність самостійності в прийнятті рішень у керівництва 
закладів освіти, відповідальність лише перед громадою.

Ускладнення процесу управління закладами освіти, 
зниження рівня координації зусиль між різними 
стейкхолдерами, що залучені до процесу розвитку 
регіонального освітнього простору.

Підвищення рівня доступності фінансових ресурсів для 
розвитку, зниження кількості звітної документації щодо 
їх витрачання, вчасне надходження коштів для розвитку 
закладів освіти.

Недостатній рівень управління закладами освіти, 
забезпечення їх функціонування, що може знижувати 
ефективність використання доступних матеріальних 
та фінансових ресурсів.

Прискорення процесу ухвалення управлінських рішень 
для розвитку закладів вищої освіти, їх адекватність 
поточній ситуації у функціонуванні територіальної 
громади.

Виникнення конфліктів щодо управління закладами 
освіти, використання фінансових ресурсів для їхнього 
розвитку.

Зростання рівня відповідальності управлінців щодо 
прийнятих ними рішень, що актуалізує питання 
підвищення кваліфікації, мотивації до навчання.

Можливе зростання зловживань керівництвом 
закладів освіти та представниками територіальних 
громад, неефективне використання фінансових 
ресурсів.

Залучення до управління закладами освіти вчителів, 
батьків, громадськості, використання їхніх можливостей 
для благоустрою територій таких закладів, зростання 
відповідальності виконавців перед громадою.
Можливість здійснення мотивації для залучення кращих 
вчителів для викладання у закладах освіти, створення 
нових гуртків.

Джерело: складено автором на основі джерел [1, с. 94; 4, с. 30–31; 7; 11, с. 74–75; 12, с. 279].
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