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Метою магістерської роботи є розробка заходів щодо дослідження та
удосконалення управлінських аспектів впливу державного адміністрування та
органів місцевого самоврядування на діяльність освітньо-наукових закладів.

Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання:
проаналізовано напрями забезпечення модернізації освіти в Україні; визначено
органи управління освітою в Україні;проаналізовано співпрацю органів
місцевого та студентського самоврядування через створення студентських
консультативно-дорадчих структур при органах місцевого самоврядування та
державної влади;наведено основні напрямки діяльності та надана
характеристика показників прийому та випуску з університету, наукової
діяльності Кременчуцького національного університету; проведено розрахунок
економічної ефективності від впровадження запропонованих проектних
заходів. Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано
в результаті дослідження.

Під час аналізу отриманих даних, обґрунтовано впровадження
запропонованих проектних заходів. За результатами досліджень у структурних
підрозділах Кременчуцького національного університету плануються до
реалізації запропоновані заходи.
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