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АНОТАЦІЯ 

 

Губанова Т.О. Адміністративно-правові засади організації та 

функціонування коледжів: порівняльно-правове дослідження. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2018. 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми, що полягає в розкритті сутності адміністративно-правових 

засад організації й функціонування коледжів в Україні та у формулюванні 

пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства в досліджуваній сфері. 

Проблеми, з якими стикнулися сьогодні коледжі, потребують термінового 

вирішення, внесення змін або розроблення відповідних нормативно-правових 

актів, проведення роз’яснювальної роботи Міністерством освіти і науки 

України. Головне завдання сьогоднішніх освітянських реформ – не втратити 

цілу систему підготовки фахівців середньої ланки, які завжди були 

затребуваними в українській економіці.  

Було визначено власний підхід щодо еволюції розвитку коледжів, в 

основу якого покладено фактор невід’ємного зв’язку останніх з історією 

розвитку системи вищої освіти загалом. Встановлено, що серед етапів розвитку 

коледжів в Україні можна виділити такі: 1) виникнення закладів вищої освіти 

(XVI століття); 2) заклади вищої освіти часів Російської та Австро-Угорської 

імперій; 3) створення спеціалізованих вищих навчальних закладів (початок 

XIX століття); 4) вищі навчальні заклади в період УНР та початку 

функціонування СРСР (1917–1941 роки); 5) вища освіта в період Великої 

вітчизняної війни (1941–1945 роки); 6) система вищої освіти радянської 
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України (1945–1990 роки); 7) розвиток системи вищої освіти після здобуття 

Україною незалежності (1991 рік – дотепер). 

Доведено, що призначення й функціонування коледжу як базисного 

елементу системи вищої освіти в Україні визначається насамперед основними 

функціями вищої освіти в державі. Саме тому надання вищої освіти в коледжі 

не лише є підготовкою висококваліфікованих фахівців, а й створює єдине 

культуроутворююче, інформаційне та природне освітнє середовище, що сприяє 

розвитку особистості, а також забезпечує напрями соціалізації, кваліфікаційний 

і культурний рівні. 

З метою вдосконалення адміністративно-правового статусу коледжів 

запропоновано: а) передбачити в нормативно-правових актах із питань освіти, 

проекти яких зараз розробляються, можливість здобуття вищої освіти на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти молодшими спеціалістами та 

молодшими бакалаврами за інтегрованими навчальними планами й скороченим 

терміном навчання; б) розробити нормативні документи щодо можливості 

перебування навчальних закладів, які готуватимуть молодших спеціалістів і 

молодших бакалаврів, у складі університетів, академій та інститутів. 

Запропоновані проекти нормативно-правових актів, в яких передбачено 

здійснювати атестацію навчальних досягнень здобувачів освіти коледжів із 

зовнішнім елементом та безпосереднім впливом на дохід науково-педагогічних 

працівників коледжів; обґрунтовано, що доцільність оцінки позитивних знань 

здобувачів освіти шляхом виконання електронних тестових завдань при тому, 

що різниця (у відсотках) між оцінкою за екзамен викладача та оцінкою, 

визначеною за підсумками екзамену, є відсотком премії, якої позбавляється 

викладач (якщо різниця є незначною (до 10 %), дораховується премія за 

справедливе оцінювання у розмірі, що залежить від відхилення); 

аргументовано, що встановлення наукового та мистецького рівня творчих робіт 

може здійснюватися шляхом відправлення їх зашифрованими на електронний 

майданчик, утворений коледжами, з подальшим випадковим розподілом між 

декількома науково-педагогічними працівниками коледжів для перевірки з 
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виставленням оцінки, яка є середнім арифметичним оцінок членів групи 

науково-педагогічних працівників. 

Розроблені теоретичні положення про необхідність включення до 

освітнього законодавства положень про механізми, які б стимулювали коледжі 

засвідчувати якість освіти власними документами про освіту, що має посилити 

заінтересованість керівництва та науково-педагогічних працівників коледжів 

покращувати його репутацію, належним чином задовольняючи освітні потреби 

здобувачів освіти, не покладаючись лише на авторитет документів про освіту 

державного зразка, які видаються тільки за акредитованою освітньою 

програмою. 

З урахуванням найкращих зарубіжних практик запропоновано та 

детально охарактеризовано систему забезпечення якості освіти у коледжах на 

внутрішньому рівні, яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

удосконалення планування освітньої діяльності; затвердження, моніторинг і 

періодичний перегляд стандартів освіти; підвищення якості контингенту 

здобувачів вищої освіти; посилення кадрового потенціалу коледжів; 

забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу 

та підтримки здобувачів вищої освіти; розвиток інформаційних систем з метою 

підвищення ефективності управління освітнім процесом; забезпечення 

публічності інформації про діяльність коледжів. 

Обґрунтовано положення про недоцільність поширеної в 

адміністративно-правовій науці позиції, згідно з якою відбувається 

ототожнення поняття «адміністративно-правові засади» з поняттями 

«адміністративне законодавство» або «адміністративно-правові норми», 

оскільки за такого розуміння поза складом адміністративно-правових засад 

перебувають принципи адміністративно-правового регулювання, що є 

первинним і системоутворюючим детермінантом системи адміністративно-

правового регулювання, а також осторонь лишаються явища, за допомогою 

яких здійснюється адміністративно-правовий регулятивний вплив на певне 

коло суспільних відносин. Натомість сформульовано висновок про те, що 
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поняття «адміністративно-правові засади» варто розуміти як сукупність 

цінностей і побудованих на цих цінностях прикладних законодавчих рішень, 

що забезпечують адміністративно-правове регулювання тих чи інших 

суспільних відносин відповідно до зазначених цінностей. 

Наведено авторське визначення поняття «адміністративно-правові засади 

внутрішніх управлінських відносин у коледжах». Визначено такі напрями 

реформування адміністративно-правового регулювання кадрового забезпечення 

в організації та функціонуванні коледжів: модернізація системи неперервної 

професійної освіти викладачів, зокрема оновлення стандартів вищої 

педагогічної освіти, введення нової системи атестації викладачів і керівних 

кадрів коледжів, складовими якої є оцінка професійної компетентності, 

теоретичної підготовки; співпраця держави та громадськості у напрямі 

прийняття та реалізації управлінських рішень, контролю за їх виконанням, 

участь в оцінці якості освіти споживачами освітніх послуг коледжів. 

Доведено необхідність подальшого розширення меж автономії та 

самоврядування коледжів, насамперед приватних або коледжів як структурних 

підрозділів приватних закладів вищої освіти, з одночасним переглядом 

повноважень Міністерства освіти і науки України для узгодження їх із 

сучасними уявленнями про місце міністерства в системі освіті. З посиланням на 

відповідний зарубіжний досвід наведено аргументи на користь мінімізації ролі 

обов’язкових державних освітніх стандартів в освітній діяльності приватних 

коледжів, які мають бути постійно орієнтованими насамперед на вимоги 

вітчизняного та світового ринку праці, який щорічно зазнає суттєвих змін у 

зв’язку з бурхливим розвитком інформаційних технологій. 

Констатовано невичерпаність можливостей для вдосконалення системи 

зовнішнього забезпечення якості освіти у коледжах як запоруки досягнення 

здобувачем освіти компетентностей (результатів навчання) відповідно до 

стандартів вищої освіти. Насамперед, недостатньо використаний потенціал 

процедур зовнішнього оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти та 

професійного рівня науково-педагогічних працівників, що мають підвищити 
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об’єктивність та неупередженість оцінювання із одночасною мінімізацією 

корупційних ризиків. Висловлюється пропозиція про об’єднання найбільш 

прогресивних аспектів атестації та сертифікації педагогічних працівників для 

запровадження процедури, що забезпечує дійсно об’єктивне визначення 

професійних компетентностей педагогічних та науково-педагогічних 

працівників коледжів. Визнається корисним нововведенням вжиття заходів для 

перенесення атестації здобувачів освіти у зовнішнє середовище, насамперед, 

екзаменів та наукових, практичних, творчих кваліфікаційних робіт.  

Аргументовано, що адміністративно-правові засади внутрішніх 

управлінських відносин у коледжах – це комплекс цінностей, завдань, форм та 

методів, на підставі та відповідно до яких здійснюється налагодження і 

реалізація управління всередині організаційної структури коледжів. Метою 

яких є запровадження такого механізму внутрішньо-організаційного 

управління, який би забезпечував максимально ефективне функціонування 

коледжів та гарантував належне виконання ними усіх без виключення функцій.  

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, адміністративно-

правові засади, адміністративно-правовий аспект, вища освіта, діяльність, 

заклади вищої освіти, коледжі, організація, суб’єкти адміністративного права, 

функціонування. 

 

ANNOTATION 

 

Hubanova T.O. Administrative and legal principles of organization and 

functioning of colleges: comparative legal research. – Qualifying scientific work as a 

manuscript. 

 

The thesis for a Doctor of Law Degree in the specialty 12.00.07 – 

administrative law and procedure; finance law; information law. – Zaprorizhzhia 

National University, Zaporizhzhia, 2018. 
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The dissertation presents a theoretical synthesis and a new solution to the 

scientific challenge that lies in revealing the essence of administrative and legal 

principles of the organization and functioning of colleges in Ukraine and in 

formulating proposals for improvement of the current legislation in the sphere under 

consideration. Today colleges face problems which need an urgent solution, 

amendments or development of relevant statutory acts, implementation of awareness-

raising activities by the Ministry of Education and Science of Ukraine. The main task 

of modern education reforms is to keep the system for training middle-level 

specialists, who have always been in favor in Ukrainian economy.  

It defines author’s approach to the evolution of colleges’ development, which is 

based on the integral connection of the latter ones with history of High School in 

general. It determines the following stages of colleges development in Ukraine: 1) 

appearance of high education institutions (XVI century); 2) high education 

establishments of Czarist-era and the Austro-Hungarian Empire; 3) establishment of 

specialized high education institutions (the early XIX century);  4) high education 

institutions in the period of the Ukrainian People’s Republic and the beginning of 

USSR functioning (1917–1941); 5) higher education in the period of Great Patriotic 

War (1941–1945 );  6) the education system of Soviet Ukraine (1945–1990); 7) 

development of high education system by independent Ukraine (1991–up to date).   

It substantiates that the purpose and functioning of the college as a basic element 

of the system of higher education in Ukraine are the main functions of higher 

education in the state. For this reason, provision of higher education in colleges is not 

only a training of highly-skilled professionals, it also creates a unified cultural, 

informational and natural educational environment that promotes personal 

development, as well as provides socialization, qualification and cultural level.  

In order to improve administrative and legal status of colleges, it is proposed: 

a) to stipulate the opportunity of obtaining higher education at the first (bachelor) 

level of higher education by junior specialists and junior bachelors according to 

integrated curricula and shortened terms of study in education regulatory acts, the 

drafts of which are elaborated; to develop statutory documents on education 
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establishments which will train junior specialists and junior bachelors as part of 

universities, academies and institutes. 

The paper proposes the drafts of regulatory acts which envisage evaluating 

educational achievements of students of the colleges with external element and direct 

influence on the income of college academic staff; substantiates the expediency of 

evaluation of students’ positive knowledge by implementing electronic tests with the 

fact that a difference (in percentage) between the evaluation for a teacher’s exam and 

tests evaluation is a percentage of the premium which the teacher loses (if the 

difference is insignificant (up to 10 %), the premium for fair evaluation is added 

depending on a departure from the standard); argues that the identification of 

scholarly and arts levels of creative works can be implemented by sending them in 

coded form to an electronic platform developed by colleges with the further random 

distribution between academic staffs of colleges for the revision with grade 

indication, which is an arithmetic average of the members of academic staffs. 

It elaborates theoretical provisions on the necessity of including mechanisms 

which would encourage colleges to certify the quality of education by their own 

education documents to the education legislation that should increase the interest of 

seniors and academic staffs of colleges to improve their reputation satisfying the 

educational needs of students without relying solely on the authority of state 

education documents, which are issued only under an accredited educational 

program. 

Taking into account best foreign practices, the paper proposes and analyses the 

quality assurance system of education in colleges at the internal level, which 

stipulates the implementation of procedures and actions as follows: improvement of 

educational activity planning; approval, monitoring and periodic review of 

educational standards; improvement of the quality of applicants selection; 

enhancement of talent pool of colleges; ensuring the availability of the necessary 

resources for the organization of educational process and support for applicants of 

higher education; development of information systems in order to improve 
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educational process management; provision of the publicity of information about 

college activities. 

It establishes the provision on the inexpedient nature of the viewpoint, popular 

in administrative law, according to which there is the identification of the term 

“administrative principles” with the terms “administrative legislation” or 

“administrative rules”. Under such vision, the principles of administrative and legal 

regulation, which are origin and core determinants of the system of administrative 

and legal regulation, are outside of the structure of administrative and legal principles 

as well as phenomena which help to implement administrative regulatory influence 

on a particular range of social relations.   However, the paper concludes that the 

notion “administrative and legal principles” should be understood as a complex of 

values and applicative legislative solutions based on the values that ensure 

administrative regulation of any kind of social relations in compliance with the 

values.   

The author defines the concept “administrative and legal principles of internal 

management relations in colleges”. The following directions of the reform of 

administrative and legal regulation of staffing  in the organization and functioning of 

colleges are identified: modernization of the system of life-long vocational education 

of lecturers, in particular renewal of the standards of higher pedagogical education, 

introduction of new certification system of academic  and senior staffs of colleges the 

components of which are assessment of professional competence and  theoretical 

training; cooperation between the state and the public in adopting and implementing 

management decisions, control over their realization, participation in the quality 

assessment of education by consumers of educational services of colleges.  

The necessity of further expansion of autonomy and self-government of 

colleges, especially private or colleges as structural subdivisions of private higher 

education institutions, with the simultaneous reconsideration of the powers of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine to reconcile them with contemporary 

ideas about the place of the Ministry in the education system has been proved. With 

reference to relevant foreign experience, arguments are put forward for minimizing 
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the role of compulsory state educational standards in the educational activities of 

private colleges, which always should be focused upon the requirements of the 

domestic and world labor markets that annually undergoes significant changes due to 

rapid development of the information technology.  

It is stated the inexhaustibility of the possibilities for improving the system of 

external quality assurance in colleges as a guarantee of the achievement of 

competencies (training results) by students in accordance with higher education 

standards. First of all, the potential of external evaluation procedures for educational 

achievements of students and professional level of academic staff that should increase 

objectivity and impartiality of the evaluation while minimizing corruption risks is not 

sufficiently used. The paper proposes to combine the most progressive aspects of 

attestation and certification of pedagogical workers in order to introduce a procedure 

that provides truly objective determination of professional competencies of 

pedagogical and academic staffs of colleges. The innovation to take measures in 

order to certify students in the external environment, first of all, exams and scientific, 

practical, creative qualification works, is considered as a useful one.  

It is argued that administrative and legal principles of the internal management 

relations in colleges are a set of values, tasks, forms and methods, based on and in 

accordance with which the establishment and implementation of management activity 

within the organizational structure of colleges is carried out. Their purpose is to 

introduce the mechanism of internal organizational management, which would ensure 

the most effective functioning of colleges and guarantee of the relevant performance 

of all, without exceptions, functions. 

Key words: administrative and legal regulation, administrative and legal 

principles, administrative and legal aspect, higher education, activity, institutions of 

higher education, colleges, organization, subjects of administrative law, functioning. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Розвиток людської спільноти значною мірою 

визначається станом освіти й науки. У зв’язку з розширенням Європейського 

Союзу, процесом зближення України з Європейським Союзом одним з 

основних напрямів євроінтеграції нашої держави є реформи в галузі освіти, 

зокрема вищої. При цьому головний пріоритет розвитку сучасної вищої 

освіти України спрямований на входження в загальноєвропейський і світовий 

освітній простір, гармонізацію національних та міжнародних вимог до 

підготовки фахівців. У процесі реалізації зазначеного наміру необхідно 

модернізувати українську модель вищої освіти з урахуванням 

загальносвітових і європейських тенденцій, власного історичного розвитку та 

внутрішньої ситуації в державі. 

Водночас перехід України до інформаційно-технологічного суспільства 

та демократичні зміни в соціально-економічному розвитку держави 

потребують створення принципово нової ланки в загальній системі освіти – 

вищої професійної освіти, до якої належать і коледжі. Станом на 1 вересня 

2018 року в Україні функціонує 611 коледжів, серед яких 356 закладів 

державної форми власності, 131 – комунальної форми власності,  

124 – приватної форми власності. На сьогодні відповідно до чинного 

законодавства коледжі належать до системи вищої освіти. Вони поки що 

функціонують як самостійні вищі навчальні заклади або як структурні 

підрозділи вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. З 2016 року 

коледжі поставлені перед вибором: або залишитись у вищій освіті та 

дублювати університети й готувати бакалаврів, або перейти в професійно-

технічну освіту, що фактично ліквідує освітній рівень, який забезпечує 



20 

 

підготовку практико-орієнтованих фахівців із вищою освітою початкового та 

першого рівня. 

Проблеми, з якими стикнулися сьогодні коледжі, потребують 

термінового вирішення, внесення змін або розроблення відповідних 

нормативно-правових актів, проведення роз’яснювальної роботи 

Міністерством освіти і науки України. Головне завдання сьогоднішніх 

освітянських реформ – не втратити цілу систему підготовки фахівців 

середньої ланки, які завжди були затребуваними в українській економіці. 

Якщо донедавна таку освіту розглядали як простий засіб відтворення 

«робочої сили», то в сучасних умовах – як джерело активного відродження й 

зростання економічно та соціально активних груп населення, які можуть 

працювати в усіх сферах суспільного виробництва. Саме під таким кутом 

зору в дисертації здійснюється розгляд специфічних особливостей 

адміністративно-правового регулювання діяльності коледжів. 

У різні історичні періоди становлення й розвитку адміністративно-

правової доктрини проблематика адміністративно-правових засад діяльності 

суб’єктів публічно-правових відносин привертала увагу багатьох учених-

юристів. Зокрема, цими питаннями займалися В. Б. Авер’янов, 

О. Ф. Андрійко, В. М. Бевзенко, А. І. Берлач, Ю. П. Битяк, Л. Р. Біла-Тіунова, 

М. Ю. Віхляєв, В. М. Гаращук, І. П. Голосніченко, І. С. Гриценко, 

П. В. Діхтієвський, Є. В. Додін, В. В. Доненко, А. І. Єлістратов, 

Р. А. Калюжний, Т. О. Карабін, С. В. Ківалов, Л. П. Коваленко, Л. В. Коваль, 

Ю. М. Козлов, І. Б. Коліушко, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, 

А. Т. Комзюк, О. В. Кузьменко, Є. В. Курінний, Я. В. Лазур, Д. М. Лук’янець, 

Д. В. Лученко, П. С. Лютіков, А. А. Манжула, Т. О. Мацелик, Р. С. Мельник, 

О. І. Миколенко, Н. Р. Нижник, О. В. Олійник, Ю. В. Пирожкова, 

Д. В. Приймаченко, А. О. Селіванов, В. Ф. Сіренко, І. О. Сквірський, 

С. Г. Стеценко, М. М. Тищенко, А. М. Школик, О. М. Якуба, 

Ц. А. Ямпольська та інші вчені. 
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Безпосередньо вища освіта як об’єкт адміністративно-правового 

регулюючого впливу була предметом досліджень дисертаційного та 

монографічного рівнів, виконаних Н. Л. Губерською («Адміністративні 

процедури у сфері вищої освіти», 2016 рік), С. М. Кушніром («Державний 

контроль у сфері вищої освіти в Україні: організаційно-правовий аспект», 

2018 рік), В. М. Савіщенко («Організаційне та правове забезпечення освіти і 

науки в Україні», 2016 рік), А. М. Детюком («Адміністративно-правове 

регулювання державного замовлення в сфері освіти», 2018 рік) та іншими 

авторами. Аналіз вказаної наукової літератури свідчить про те, що 

дослідження проблеми адміністративно-правових засад створення коледжів 

та механізмів їх функціонування в Україні залишається неповним. 

Незважаючи на те, що існує значна кількість наукових робіт, присвячених 

окремим питанням організації й діяльності закладів вищої освіти, 

адміністративно-правові засади організації та функціонування коледжів на 

рівні докторської дисертації не досліджувалися, а в наявних наукових працях 

розглядалися фрагментарно. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку 

правової науки на 2016–2020 роки, затверджених Постановою загальних 

зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 року, 

Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні, схваленого 

Постановою Верховної Ради України від 4 червня 2015 року № 509-VIII, а 

також згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри адміністративного, 

фінансового та інформаційного права ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» на 2015–2020 роки. Тема дослідження є складовою частиною 

комплексної теми «Конституційне будівництво в країнах Центральної 

Європи у ХХ – ХХІ ст.», яка розробляється науковцями Ужгородського 

національного університету (номер державної реєстрації 0198U007793). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

тому, щоб на підставі узагальнення як такого, що втратило чинність, так і 
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чинного галузевого законодавства, проектів законів, аналізу вітчизняних і 

зарубіжних наукових, публіцистичних, довідникових, навчальних та інших 

джерел виявити сутність і характерні особливості, закономірності розвитку 

та напрями вдосконалення адміністративно-правових засад організації й 

функціонування коледжів в Україні, з’ясувати їх систему з урахуванням 

найкращого досвіду зарубіжних країн у цій сфері. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено та 

вирішено такі основні задачі: 

– здійснити історико-ретроспективний аналіз розвитку коледжів як 

закладів вищої освіти на території сучасної України; 

– визначити методологію дослідження організації й 

функціонування коледжів; 

– встановити співвідношення понять «вища освіта» та «професійна 

вища освіта», «заклад вищої освіти» та «коледж» в адміністративному праві; 

– сформулювати функціональні особливості коледжів як закладів 

вищої освіти; 

– встановити місце й роль коледжів у системі вищої освіти 

України; 

– визначити поняття та здійснити характеристику адміністративно-

правових засад організації й функціонування коледжів; 

– охарактеризувати адміністративно-правові засади зовнішнього 

управління організацією та функціонуванням коледжів; 

– визначити адміністративно-правовий аспект зовнішнього 

складника системи забезпечення якості освіти в коледжах; 

– охарактеризувати адміністративно-правові засади фінансування 

та матеріально-технічного забезпечення функціонування коледжів; 

– охарактеризувати адміністративно-правові засади внутрішніх 

управлінських відносин у коледжах; 

– окреслити адміністративно-правовий аспект внутрішнього 

складника системи забезпечення якості освіти в коледжах; 
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– визначити роль і значення кадрового забезпечення в організації 

та функціонуванні коледжів. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають під час 

адміністративно-правового регулювання організації та функціонування 

коледжів в Україні. 

Предметом дослідження є адміністративно-правові засади організації 

та функціонування коледжів. 

Методи дослідження. Обґрунтованість теоретичних положень і 

рекомендацій щодо подальшого наукового розроблення теми, достовірність 

результатів дослідження забезпечено завдяки використанню сукупності 

філософських, загальнонаукових та спеціально-наукових методів, які 

використовуються в юридичних дослідженнях. Як основний 

загальнонауковий метод використовувався діалектичний метод наукового 

пізнання, завдяки якому здійснено загальнотеоретичне дослідження 

історичних і методологічних засад організації та функціонування коледжів, 

встановлено їх місце й роль у системі вищої освіти в Україні (розділи 1, 2). За 

допомогою історико-правового методу з’ясовано історію правового 

регулювання діяльності коледжів (підрозділ 1.1). За допомогою логіко-

юридичного методу сформульовано базові для дисертаційної роботи 

дефініції (розділи 3, 4). Метод групування використано для узагальнюючої 

класифікації адміністративно-правових засад (підрозділ 3.1). Методи 

моделювання, аналізу та синтезу застосовано для розроблення пропозицій з 

удосконалення законодавства (розділи 3, 4). Метод порівняльного аналізу 

використано для вивчення зарубіжного досвіду адміністративно-правового 

регулювання діяльності коледжів (розділи 3, 4). Метод моделювання та 

прогнозування застосовано для формулювання рекомендацій щодо 

вдосконалення чинного законодавства України у сфері адміністративно-

правового регулювання діяльності коледжів (розділ 4). 

Специфіка досліджуваного об’єкта, його комплексний характер 

передбачає застосування низки наукових підходів: фундаментального, 
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органічної єдності теорії й практики, поєднання критичного та 

раціонального, порівняльно-ретроспективного, єдності логічного й 

системного підходів. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

міжнародні нормативно-правові акти, згоду на обов’язковість яких надано 

Верховною Радою України, а також зарубіжне законодавство. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації у сфері освіти, політико-правова 

публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали, а також власний 

шестирічний досвід роботи дисертанта на посаді директора коледжу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

цілісних комплексних досліджень, присвячених адміністративно-правовим 

засадам організації та функціонування коледжів. У результаті проведеного 

дослідження сформульовано нові наукові положення й висновки, 

запропоновані особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 

– з метою вдосконалення адміністративно-правового статусу 

коледжів запропоновано: а) передбачити в нормативно-правових актах із 

питань освіти, проекти яких зараз розробляються, можливість здобуття вищої 

освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти молодшими 

спеціалістами та молодшими бакалаврами за інтегрованими навчальними 

планами й скороченим терміном навчання; б) розробити нормативні 

документи щодо можливості перебування навчальних закладів, які 

готуватимуть молодших спеціалістів і молодших бакалаврів, у складі 

університетів, академій та інститутів; 

– запропоновано проекти нормативно-правових актів, у яких 

передбачено здійснення атестації навчальних досягнень здобувачів освіти в 
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коледжах із зовнішнім елементом та безпосереднім впливом на дохід 

науково-педагогічних працівників коледжів; обґрунтовано, що доцільність 

оцінки позитивних знань здобувачів освіти шляхом виконання електронних 

тестових завдань при тому, що різниця (у відсотках) між оцінкою за екзамен 

викладача та оцінкою, визначеною за підсумками екзамену, є відсотком 

премії, якої позбавляється викладач (якщо різниця є незначною (до 10 %), 

дораховується премія за справедливе оцінювання в розмірі, що залежить від 

відхилення); аргументовано, що встановлення наукового й мистецького рівня 

творчих робіт може здійснюватися шляхом відправлення їх зашифрованими 

на електронний майданчик, утворений коледжами, з подальшим випадковим 

розподілом між декількома науково-педагогічними працівниками коледжів 

для перевірки з виставленням оцінки, яка є середнім арифметичним оцінок 

членів групи науково-педагогічних працівників; 

– запропоновано теоретичні положення про необхідність 

включення до освітнього законодавства положень про механізми, які б 

стимулювали коледжі засвідчувати якість освіти власними документами про 

освіту, що має посилити зацікавленість керівництва та науково-педагогічних 

працівників коледжів у покращенні його репутації, належним чином 

задовольняти освітні потреби здобувачів освіти, не покладаючись лише на 

авторитет документів про освіту державного зразка, які видаються тільки за 

акредитованою освітньою програмою; 

– з урахуванням найкращих зарубіжних практик запропоновано та 

детально охарактеризовано систему забезпечення якості освіти в коледжах на 

внутрішньому рівні, яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

удосконалення планування освітньої діяльності; затвердження, моніторингу 

та періодичного перегляду стандартів освіти; підвищення якості контингенту 

здобувачів вищої освіти; посилення кадрового потенціалу коледжів; 

забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу та підтримки здобувачів вищої освіти; розвитку інформаційних 
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систем із метою підвищення ефективності управління освітнім процесом; 

забезпечення публічності інформації про діяльність коледжів; 

– наведено авторське визначення поняття «адміністративно-правові 

засади внутрішніх управлінських відносин у коледжах»; 

– визначено такі напрями реформування адміністративно-

правового регулювання кадрового забезпечення в організації й 

функціонуванні коледжів: модернізацію системи неперервної професійної 

освіти викладачів, зокрема, шляхом оновлення стандартів вищої педагогічної 

освіти, введення нової системи атестації викладачів і керівних кадрів 

коледжів, складниками якої є оцінка професійної компетентності й 

теоретичної підготовки; співпрацю держави та громадськості в напрямі 

прийняття й реалізації управлінських рішень, контролю за їх виконанням; 

участь споживачів освітніх послуг коледжів в оцінці якості освіти; 

удосконалено: 

– історико-правову періодизацію розвитку закладів вищої освіти в 

Україні, яка включає сім етапів: 1) виникнення закладів вищої освіти 

(XVI століття); 2) заклади вищої освіти часів Російської та Австро-Угорської 

імперій; 3) створення спеціалізованих вищих навчальних закладів (початок 

XIX століття); 4) вищі навчальні заклади в період УНР та початку 

функціонування СРСР (1917–1941 роки); 5) вища освіта в період Великої 

вітчизняної війни (1941–1945 роки); 6) система вищої освіти радянської 

України (1945–1990 роки); 7) розвиток системи вищої освіти після здобуття 

Україною незалежності (1991 рік – дотепер); 

– науковий підхід до характеристики адміністративно-правової 

природи вищої освіти, яка не лише є підготовкою висококваліфікованих 

фахівців, а й створює єдине культуроутворююче, інформаційне та природне 

освітнє середовище, що сприяє розвитку особистості, а також забезпечує 

напрями соціалізації, кваліфікаційний і культурний рівні, завдяки чому було 

обґрунтовано, що призначення й функціонування коледжів як базисного 
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елементу системи вищої освіти в Україні визначається насамперед 

основними функціями вищої освіти в державі; 

– підхід до визначення особливостей політичної функції вищої 

освіти – взаємодії інституту коледжів у системі вищої освіти з політичною 

системою. При цьому політичну функцію вищої освіти варто розглядати як 

підґрунтя національної безпеки держави, оскільки національна безпека 

держави без кваліфікованих кадрів не може існувати, а також неможливо 

забезпечити її без принципової зміни освітньої політики з низки 

основоположних напрямів. Ґрунтовно досліджено аргументи на користь 

позиції, що безпека держави в стратегічному плані визначається станом 

системи вищої освіти; 

– наукові положення щодо розуміння базового поняття 

«адміністративно-правові засади» шляхом виключення з його визначення 

теоретико-правових явищ, які не відображають сутність цього поняття, та 

формулювання його як сукупності цінностей і побудованих на цих цінностях 

прикладних законодавчих рішень, що забезпечують адміністративно-правове 

регулювання тих чи інших суспільних відносин відповідно до зазначених 

цінностей; 

дістали подальшого розвитку: 

– теоретичні підходи щодо методології дослідження організації та 

функціонування коледжів у системі вищої освіти. Зокрема, як науковий 

феномен, безпосередньо пов’язаний із пізнавальною процедурою, 

методологію можна розглядати в такий спосіб: 1) крізь призму складових 

компонентів загальної теорії методології правової науки (прийомів, засобів, 

способів, методів, методик тощо); при цьому важливо розуміти, що в такому 

аспекті методологія дослідження організації й функціонування коледжів є 

інструментом дослідження конкретних зовнішніх основоположних об’єктів, 

які безпосередньо постають з організації та функціонування коледжів як 

елементів системи вищої освіти. У цьому разі йтиметься про методологію в 

онтологічному розумінні; 2) як сферу наукового пізнання самого 
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інструментарію пізнання системи вищої освіти, тобто як науку про методи, 

прийоми, способи пізнання; у межах такого підходу об’єктом (предметом) 

дослідження є вже сама методологія. При цьому можна говорити про 

методологію в гносеологічному розумінні; 

– наукова характеристика особливостей реалізації організаційної 

функції вищої освіти, що, зокрема, вимагає застосування концепції 

управління змінами, яка, на нашу думку, за умов реформування закладів 

вищої освіти (йдеться насамперед про реформування коледжів) дасть змогу 

оптимізувати процес прийняття рішень щодо реформи цих закладів, усунути 

непотрібні ланки в процесі реформування, активізувати системний підхід під 

час вирішення завдань різної складності, більш чітко оцінити реалістичність і 

терміни досягнення мети реформування, планувати етапи проведення 

реформи закладів вищої освіти, розподіляти за роками, забезпечувати перехід 

від оцінювання дій до оцінювання результату реформування закладів вищої 

освіти, націлювати на врахування думки громадян; 

– наукове обґрунтування позиції про недоцільність звільнення 

фізичних осіб, які здобули вищу освіту за рахунок бюджетних коштів, від 

працевлаштування на підприємствах, в установах та організаціях публічного 

сектора економіки для компенсації витрат на їх навчання. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній сфері – під час проведення наукових семінарів, 

наукових досліджень (акт впровадження ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» від 14 червня 2018 року); 

– правотворчості – для підготовки пропозицій до чинного 

законодавства України з питань оптимізації та підвищення ефективності 

публічного адміністрування у сфері вищої освіти (акт впровадження 

Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 

3 вересня 2018 року); 
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– правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення діяльності 

суб’єктів публічного адміністрування у сфері вищої освіти; 

– навчальному процесі – під час підготовки навчальної літератури, 

навчальних програм, навчально-методичних матеріалів, під час викладання 

лекцій, проведення семінарських і практичних занять із дисциплін 

«Адміністративне право України», «Адміністративна відповідальність», 

«Адміністративне право зарубіжних країн» (акт впровадження Приватного 

вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» від 6 вересня 

2018 року). 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконане дисертантом 

самостійно з використанням новітніх здобутків вітчизняної науки 

адміністративного права, усі викладені в ньому положення й висновки 

ґрунтуються на власних дослідженнях автора. У співавторстві опубліковано 

монографії «Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку» 

(2017 рік; здобувачеві належить розділ «Нормативно-правове забезпечення 

електронного документообігу при організації навчального процесу у 

коледжах як шлях до подолання дисфункцій права у правовому 

регулюванні») і «Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного 

періоду в Україні» (2017 рік; здобувачеві належить розділ «Правова 

соціалізація юридичної освіти в Україні під час дії «transitional justice»), а 

також три статті: «Improvement of the activities of state authorities of Ukraine, 

which are responsible for adapting national legislation to EU legislation in the field 

of public service» (2018 рік), «Legal regulation of European Commission 

assistance within TAIEX, which provided with a view to bringing Ukrainian 

legislation closer to European Union law (acquis communautaire) in the field of 

public service» (2018 рік), «Legal dimension of the state scientific policy of 

Ukraine» (2018 рік). У дисертації ідеї та розробки, які належать співавторам, 

не використовувалися. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 10 науково-практичних 
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конференціях: «Право, держава та громадське суспільство в умовах 

системних реформ у процесі євроінтеграції» (м. Дніпро, 2015 рік), «Держава і 

право: проблеми становлення і стратегія розвитку» (м. Ужгород, 2015 рік), 

«Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи 

розвитку» (м. Херсон, 2016 рік), «Нові завдання та напрям розвитку 

юридичної науки у XXІ столітті» (м. Одеса, 2016 рік), «Актуальні питання 

реалізації нового Закону України «Про державну службу» (м. Запоріжжя, 

2016 рік), «Сучасні виклики українського права в контексті європейської 

інтеграції» (м. Київ, 2016 рік), «Innovative educational technologies: European 

Union experience and its implementation to the training of lawyers» 

(м. Братислава, Словацька Республіка, 2016 рік), «Соціологічні проблеми 

права: польська соціологія права XIX – XX ст.» (м. Київ, 2016 рік), «Сучасні 

тенденції розвитку національного законодавства» (м. Київ, 2016 рік), «Legal 

education of the future: prospective and priority directions of scientific research» 

(м. Люблін, Республіка Польща, 2017 рік). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені в 

одноособовій монографії, у 2 колективних монографіях, 29 наукових статтях, 

з яких 22 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, 

7 статей – у зарубіжних наукових виданнях, з яких 3 статті – у виданнях, що 

включені до наукометричної бази «Emerging Sources Citation Index by Web of 

Science», а також у 10 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, які містять 12 підрозділів, висновків, додатків та списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 413 сторінок, у 

тому числі основного тексту – 361 сторінка. Список використаних джерел 

налічує 388 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ Й 

ФУНКЦІОНУВАННЯ КОЛЕДЖІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

1.1 Коледжі як заклади вищої освіти: історико-ретроспективний 

аналіз 

 

 

Вітчизняний учений М. В. Братко стверджує: «Сучасній Україні 

потрібні висококваліфіковані фахівці, а отже, перед вищою освітою, що є 

особливим важелем цивілізаційного поступу будь-якого суспільства, 

постають нові вимоги щодо якості процесу та результату її функціонування. 

Процеси реформування у вітчизняній освіті пов’язані насамперед із 

потребою у вирішенні тих численних системних проблем, які накопичилися 

впродовж усього періоду існування незалежної України, коли освітня сфера, 

з одного боку, активно впроваджувала інновації, а з іншого – за інерцією 

зберігала багато ознак і характеристик радянської системи. Сьогодні йдеться 

про створення в Україні такого функціонального конструкту системи вищої 

освіти, який забезпечив би якість останньої, адекватну вимогам 

соціокультурних реалій та відповідну європейським і світовим стандартам, а 

також сприяв би розвитку держави в усіх вимірах. Особливі вимоги 

висуваються до освітніх закладів, які дають освіту рівня, що вищий за 

загальну середню, тобто вищу професійну, оскільки сучасний ринок праці 

вимагає висококваліфікованих працівників на ланках різного рівня, а тому 

виклики, що стоять перед українською вищою освітою, є серйозними та 

визначаються як загальносвітовими тенденціями, так і специфічними 

умовами нашого сьогодення» [1, с. 57]. 
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Із часів заснування перших університетів заклад вищої освіти відіграє 

головну роль у процесі набуття й передачі знань. Як наголошує британський 

соціальний історик Д. Г. Перкін, суспільство, засноване на знаннях, залежить 

як від постійного оновлення знань, так і від добре обізнаних людей так само, 

як промисловість залежить від постійного інвестування капіталів та 

підготовки кваліфікованих керівників і працівників [2, с. 45]. Однак доцільно 

розглянути також процес виникнення закладів першого рівня вищої освіти 

крізь призму розвитку закладів вищої освіти в Україні. При цьому за основу 

нашого дослідження вважаємо за доцільне взяти низку наукових праць у цій 

галузі, зокрема роботи А. М. Король [3], Н. Л. Губерської [4] та інших 

учених. Відразу варто зауважити, що ми не ставимо за мету глибоко 

розкрити еволюцію вищої освіти в Україні, оскільки це виходить за межі 

предмета нашого дослідження. Саме тому необхідний виклад найважливіших 

етапів становлення й розвитку вищої школи в Україні та розкриття впливу 

цього процесу на сучасне існування інститутів першого рівня вищої освіти. 

Отже, на наше переконання, організація сучасних закладів вищої освіти в 

Україні завдячує проходженню семи етапів, які детально описано нижче. 

1. Виникнення закладів вищої освіти. За результатами наукових 

досліджень зазначених учених, становлення вищої освіти в Україні 

розпочинається в 1576 році, коли в м. Острозі на Волині місцевий меценат 

Костянтин Острозький заснував Греко-слов’янську академію. У цьому 

навчальному закладі викладався курс із «семи вільних мистецтв»: граматики, 

риторики, діалектики, арифметики, геометрії, астрономії, музики. У 

1624 році Острозька академія припинила своє існування [3, с. 93]. 

Становлення вищої освіти в Україні пов’язане також з утворенням у 

1632 році Києво-Могилянської колегії. Це був заклад вищої освіти, який за 

всіма параметрами відповідав вимогам європейської вищої школи. У 

1701 році колегія отримала титул і права академії та стала називатися 

Київською академією. Навчання в ній тривало 12 років і мало переважно 

загальноосвітній характер. Студенти отримували знання з історії, географії, 
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астрономії, архітектури, граматики, філософії, богослов’я, різних мов 

(слов’янської, української літературної, грецької, латинської, польської), 

опановували поетичне й риторичне мистецтво, вивчали класичну грецьку та 

римську літературу. Із часом в академії були введені також інші предмети [5]. 

У ті часи академія була впливовим освітнім, науковим і культурним 

осередком в Україні та Європі, а також елітним закладом вищої освіти, що 

дало йому змогу в першій половині XVІІІ століття пережити значне 

піднесення та заснувати в Чернігові (1700 року), Харкові (1721 року), 

Переяславі (1738 року) та в інших містах колегіуми за зразком Києво-

Могилянської колегії. Майже 200 років академія готувала для Росії й України 

наукових, педагогічних і церковних фахівців. У 1817 році академія 

припинила своє існування. Замість неї було створено Київську духовну 

семінарію, перейменовану в 1819 році на духовну академію, яка припинила 

своє існування в 1918 році [5]. 

На західній Україні значну роль у розвитку вищої освіти відіграв 

Львівський університет, заснований у 1661 році. 20 січня 1661 року 

польський король Ян Казимир підписав диплом, який надавав університету 

статус академії та титул університету з правом викладання всіх сучасних 

університетських дисциплін і присвоєння вчених ступенів. В університеті 

діяли два відділи – філософський і теологічний. Відділ філософії був 

підготовчим. Студенти цього відділу впродовж двох-трьох років освоювали 

переважно філософську систему Арістотеля. У невеликому обсязі вивчалися 

історія, географія, грецька мова. Після цього чотири роки тривала 

богословська підготовка. Після навчання студенти одержували наукові 

ступені ліценціата, бакалавра, магістра, доктора наук. Пізніше в університеті 

було відкрито кафедру математики, створено фізико-математичний кабінет, 

астрономічну обсерваторію, введено вивчення польської, французької, 

німецької мов [6, с. 7]. 

Г. Г. Кривчик зазначає, що в 1787–1808 роках при Львівському 

університеті функціонував Руський інститут, у якому навчальні предмети 
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«богослов’я» та «філософія» викладалися українською мовою. Інститут мав 

на меті підготовку освічених священиків із числа молодих людей, які не 

володіли латиною. На початку ХХ століття в Західній Україні діяли чотири 

заклади вищої освіти: Львівський університет, Львівський політехнічний 

інститут (з 1844 року), Ветеринарна академія в Дублянах (з 1855 року), 

Чернівецький університет (з 1875 року). Проте контингент студентів у цих 

навчальних закладах здебільшого формувався не з українців, а з поляків, 

румунів, австрійців та представників інших націй [7, с. 10–11]. 

2. Заклади вищої освіти часів Російської та Австро-Угорської імперій. 

Наступний етап розвитку вищої освіти в Україні, за твердженням 

А. М. Король, характеризується виникненням університетів на українській 

території, що перебувала в складі двох імперій – Російської та Австро-

Угорської. Ці університети були суто світськими закладами вищої освіти та 

забезпечували фахову освіту. Першими університетами були Харківський 

(заснований 1805 року), Київський (заснований 1834 року), Одеський 

(заснований 1865 року). Організація навчального процесу в них була майже 

такою ж, як у західноєвропейських університетах, однак, на відміну від 

останніх, у цих навчальних закладах не було богословських факультетів. 

Вони готували чиновників, юристів, працівників освіти [3, с. 94–95]. 

Харківський університет (заснований 1805 року В. Н. Каразіним – 

відомим ученим, винахідником, освітнім діячем) мав у складі чотири 

факультети (фізико-математичний, історико-філологічний, медичний і 

юридичний), вісім наукових товариств та астрономічну обсерваторію. 

Київський університет (заснований 1834 року) спочатку мав тільки 

філософський факультет, де були два відділення – історичне та фізико-

математичне. У 1835 році було відкрито юридичний факультет, а в 1841 році 

– медичний факультет. Одеський університет (цю назву він отримав у 

1933 році, до того часу мав назву Новоросійського університету, який було 

засновано в 1865 році на базі Рішельєвського ліцею) з початку своєї 
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діяльності мав історико-філологічний, фізико-математичний, юридичний і 

медичний факультети [5]. 

3. Створення в Україні технічних, медичних, педагогічних та інших 

спеціалізованих закладів вищої освіти. У 1850–1880 роках відкриваються 

нові заклади вищої освіти: Київський політехнічний інститут, 

Південноросійський (Харківський) інститут, Ніжинський історико-

філологічний інститут, Глухівський учительський інститут тощо. У 1899 році 

в Катеринославі відкрито Вище гірниче училище, яке започаткувало вищу 

освіту в Придніпров’ї [7, с. 18]. Як зазначає І. Г. Передерій, усього в Україні 

станом на початок 1917 року діяли 29 закладів вищої освіти (за іншими 

джерелами – 19 або 27). При цьому такі заклади були лише в чотирьох 

великих містах – Катеринославі, Києві, Одесі та Харкові [8, с. 64]. 

4. Вища освіта в Україні після 1917 року. У період 1917–1920 років 

Українська Центральна Рада розпочала реформування вищої освіти з 

відкриття українських кафедр у закладах вищої освіти на всій території 

України. У цей час Українська Центральна Рада зайнялася створенням нових 

навчальних закладів, вищих академічних установ, а також українізацією 

освіти. Перетворення ґрунтувалося, як правило, на європейських зразках, 

проте включало в себе досить багато елементів вищої освіти Російської 

імперії. У цьому періоді П. Г. Лузан та О. В. Васюк, беручи за основу 

критерій розвитку української державності, виділяють три своєрідні етапи 

становлення вищої освіти: а) українська вища школа доби Української 

Центральної Ради; б) розвиток освіти за часів Гетьманату; в) освіта в добу 

Директорії [9, с. 84]. 

У 1918 році, як зазначає А. М. Король, Київський університет (Святого 

Володимира), Харківський університет і Новоросійський (Одеський) 

університет стали державними університетами. У цьому ж році відкрився 

університет у Катеринославі (нині – Дніпро), Таврійський університет у 

Сімферополі. Велася підготовча робота з відкриття університетів у Полтаві, 

Чернігові та Ніжині. Відкрилися й почали діяти Київський український 
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народний університет, Педагогічна академія в Києві, Український 

університет у Кам’янець-Подільському. Для того щоб залучити молодь до 

навчання в закладах вищої освіти, у низці міст, зокрема Києві, Харкові й 

Катеринославі, були створені підготовчі курси та робітничі факультети 

(робітфаки). На них покладалося завдання з підготовки молоді до сприйняття 

інститутських курсів [3, с. 95]. 

Досліджуючи цей період у контексті здійснення культурного розвитку, 

Д. Ф. Розовик зазначає, що відсутність або мала чисельність кваліфікованих 

робітників із вищою технічною освітою привела до того, що влада 

постановила створити заклади вищої освіти, які б інтегрували науку й 

виробництво. Так з’явилися інститути електриків-виробників. На початку 

1920-х років в Україні з’явилися також інші заклади вищої освіти нового 

типу – інститути народної освіти, які готували фахівців із професійної освіти 

та виховання. Їх було відкрито в Києві, Харкові, Одесі, Полтаві, Миколаєві, 

Херсоні та інших містах. Також було відкрито Академію теоретичних знань, 

яка включала в себе інститут громадських наук та інститут фізико-

математичних наук. Також було відкрито інститут професійної освіти та 

фізико-хіміко-математичний інститут [10, с. 79]. 

До закладів вищої освіти в 1920-ті роки належали інститути різних 

профілів: індустріально-технічні, сільськогосподарські, соціально-

економічні, педагогічні, медичні, художні. З різних причин (наприклад, через 

відсутність коштів, воєнно-комуністичний стиль управління вищою освітою, 

переконання в тому, що заклади вищої освіти є «розсадником буржуазної 

ідеології» тощо) Народний Комісаріат України в 1920 році ліквідував 

університети в Києві, Харкові, Катеринославі та Сімферополі. На базі цих 

університетів були організовані різні інститути та тимчасові вищі педагогічні 

курси. Однак тимчасові педагогічні курси, як зазначає А. М. Король, 

виявилися нежиттєздатними, відірваними від життя та не отримали 

підтримку ні у викладачів, ні в студентів. Однак організація різних 
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експериментальних курсів, інститутів та інших форм вищої освіти тривала до 

1933 року [3, с. 96]. 

У контексті тематики нашого дослідження наведемо твердження 

А. А. Кураєва, який вважає, що з початку становлення радянської 

(російської) вищої освіти складалося так, що університети були для цієї 

системи нетиповими інституціями. Якщо на Заході в ХІХ столітті вища 

освіта вже активно розвивалася, то в дорадянській Росії такий розвиток лише 

набирав обертів. Російські наукові кола формувалися переважно з учених-

іноземців, які приїздили до країни здебільшого з північних країн Європи та 

були представлені найбільше науковцями німецького й голландського 

походження. У ХІХ столітті університетський сектор активно розширював 

свої межі й масштаби діяльності, мережа російських університетів уже 

налічувала декілька десятків цивільних закладів вищої освіти. Більше того, 

деякі території, на яких перебували університети, були приєднані до Росії під 

час воєнних конфліктів. Проте основу університетського розвитку того часу 

становили саме європейські традиції [11, с. 185]. 

Значною подією в розвитку системи вищої освіти, як стверджує 

Т. І. Туркот, стало відновлення діяльності університетів в Україні в 

1932 році. Це стосувалося університетів у Києві, Харкові, Одесі та чотирьох у 

Дніпропетровську. Так, за твердженням ученого, за період із 1917 року по 

1920 рік в Україні було створено 35 закладів вищої освіти. Вони 

ґрунтувалися на європейських зразках і кращих традиціях російської вищої 

освіти. Однією з найбільш визначних подій того часу було створення в 

листопаді 1918 року Української академії наук, затвердження її статуту й 

штату та виділення коштів на її утримання [5]. Радянська влада, як стверджує 

Г. Г. Кривчик, зробила досить багато для становлення та розвитку освіти й 

науки Україні. Середня та вища освіта стали масовими й доступними для всіх 

дітей в Україні. Значно зросла кількість закладів вищої освіти в країні. Так, 

якщо до 1917 року їх було 29, то в 1938 році їх уже налічувалося 129. Якщо 
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раніше центрами вищої освіти булі тільки Катеринослав, Київ, Одеса та 

Харків, то в 1930 році такими центрами стали 28 міст республіки [7, с. 12]. 

5. Вища освіта в період Великої вітчизняної війни (1941–1945 років). 

Війна 1941 року та німецька окупація на декілька років зупинили розвиток 

вищої освіти в Україні. Усі заклади вищої освіти були евакуйовані в східні 

райони Союзу Радянських Соціалістичних Республік та тільки наприкінці 

1943 року почали повертатися в рідні міста. Так, у 1941 році відбулась 

евакуація Київського, Дніпропетровського та Одеського університетів і 

педінститутів України до міста Харкова та їх об’єднання з Харківським 

університетом. На початку 1942 року на основі Харківського та Київського 

університетів було створено Об’єднаний український державний університет. 

Цікавим, на наше переконання, є той факт, що в окупованому Києві 

німцями було створено Український науково-методичний інститут шкільної 

освіти, видавався педагогічний журнал «Українська школа», було відкрито 

декілька учительських семінарій для підготовки вірнопідданих вермахту 

педагогічних кадрів [12, с. 94]. 

6. Система вищої освіти радянської України (1945–1990 роки). У 

післявоєнний період, на думку А. М. Король, Україна потребувала багато 

фахівців із вищою освітою для відновлення зруйнованого народного 

господарства. Однак брак коштів і фінансування зумовили прийняття в 

1946 році постанови про розвиток форми заочної освіти для молоді, яка 

бажала здобути спеціальність без відриву від виробництва. Завдяки цій 

постанові в 76 закладах вищої освіти республіки почали діяти заочні 

відділення. Варто зазначити, що якість заочної форми навчання істотно 

поступалася стаціонарній формі, проте в ті роки головним завданням була 

ліквідація дефіциту кадрів із вищою освітою. Також нестача коштів і 

фінансування були причиною того, що перед закладами вищої освіти постала 

істотна потреба в укрупненні спеціальностей, розширенні профілю фахівців. 

Усе це спричинило скорочення закладів вищої освіти в Україні: з 1950 року 

до 1960 року їх кількість зменшилася до 135 (за даними інших джерел – до 
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160). Однак у цей же час збільшилася кількість студентів майже вдвічі – з 

201,5 тис. до 417,7 тис. осіб. Більшість закладів вищої освіти були наближені 

до виробництва. Водночас відкривалися нові навчальні заклади [3, с. 96]. 

За твердженням А. А. Кураєва, у цей час велика увага приділялася 

зміцненню науково-педагогічних кадрів закладів вищої освіти. Так,  

у 1947–1948 навчальному році в Київському державному університеті 

працювали 33 дійсні члени та члени-кореспонденти Академії наук 

Української Радянської Соціалістичної Республіки, понад 100 докторів наук і 

професорів, понад 150 кандидатів наук і доцентів; кафедри очолювали вчені 

зі світовим ім’ям: президент Академії наук Української Радянської 

Соціалістичної Республіки академік О. В. Палладін, академіки 

М. О. Лаврентьев, О. М. Динник, члени-кореспонденти Академії наук Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік О. І. Білецький, М. М. Боголюбов, 

Л. А. Булаховський та інші. У політехнічному інституті в цей час працювали 

6 дійсних членів Академії наук Української Радянської Соціалістичної 

Республіки, 20 докторів наук, 34 професори, 77 доцентів [11, с. 185]. 

А. А. Кураєв зазначає, що також приділялась увага поліпшенню 

навчально-педагогічного процесу та вихованню студентів у закладах вищої 

освіти. Так, 12 вересня 1947 року Центральний Комітет Комуністичної партії 

(більшовиків) України прийняв спеціальну постанову «Про поліпшення 

викладання і політико-виховної роботи у вищих учбових закладах УРСР» 

[13]. Під керівництвом партійних організацій педагогічні колективи закладів 

вищої освіти міста здійснили низку важливих заходів, спрямованих на 

поліпшення навчальних планів і програм, підвищення успішності студентів, 

зміцнення навчально-виробничої бази інститутів. У цей час посилився також 

зв’язок закладів вищої освіти з виробництвом. 

Вагоме значення для подальшого розвитку вищої школи, на наше 

переконання, мала Постанова Ради Міністрів Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік і Центрального Комітету Комуністичної партії 

Радянського Союзу «Про поліпшення підготовки, розподілу і використання 
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спеціалістів з вищою та середньою спеціальною освітою» від 30 серпня 

1954 року [14]. Під час її виконання колективи закладів вищої освіти міста 

Києва здійснили чималу роботу з удосконалення навчального процесу, 

зокрема, були укрупнені кафедри й факультети, переглянуті програми та 

навчальні плани. Щоб забезпечити підготовку спеціалістів більш широкого 

профілю, було об’єднано споріднені заклади вищої освіти. 

Цікавим, на нашу думку, є дисертаційне дослідження вищої освіти в 

повоєнний період, проведене Т. В. Васильчук. Так, учений стверджує, що 

відродження закладів вищої освіти розпочалося відразу після визволення 

територій Української Радянської Соціалістичної Республіки. При цьому в 

процесі відновлення вищої освіти республіки науковець виділяє два етапи – 

період 1943–1945 років та період 1945–1950 років. На першому етапі 

довоєнну кількість студентів було майже відновлено, а за період 1945–

1950 років – перевищено. У 1943 році розпочалася реевакуація закладів 

вищої освіти. Організація конкурсних відборів студентів ускладнювалася 

тим, що за роки війни припинилося навчання в середніх школах, тому вкрай 

не вистачало молоді із середньою освітою. Бажання продовжувати навчання 

виявляла незначна частина придатного населення, більшість обирали 

працевлаштування. Вирішували проблему відновлення чисельності студентів 

шляхом запровадження пільгових умов вступу та розгортання 

профорієнтаційної роботи. Заняття доводилося проводити в 

невідремонтованих приміщеннях, без опалення й освітлення. Між закладами 

вищої освіти країни розгорнулося соціалістичне змагання з відбудови та 

ремонту, що прискорило відродження вищої освіти Української Радянської 

Соціалістичної Республіки. Союзні заклади вищої освіти, які менше 

постраждали за роки війни, ділилися з інститутами та університетами 

України лабораторними приладами, навчальною літературою й обладнанням. 

Виконанню складних завдань сприяли насамперед унікальні можливості, які 

створювала централізована тоталітарна система в мобілізації людських і 
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матеріальних ресурсів та віддана праця викладачів і студентів закладів вищої 

освіти [15, с. 12–14]. 

Варто зауважити, що вагому роль у справі подальшого розвитку вищої 

школи відіграли постанови Центрального Комітету Комуністичної партії 

Радянського Союзу і Ради Міністрів Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік «Про дальший розвиток науково-дослідної роботи у вищих 

навчальних закладах» (1964 року) [16], «Про заходи щодо поліпшення 

підготовки спеціалістів і вдосконалення керівництва вищою та середньою 

спеціальною освітою в країні» (1966 року) [17], а також Постанова Ради 

Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про стан і 

заходи щодо поліпшення підготовки науковців і науково-педагогічних кадрів 

у республіці» (1977 року) [18]. Виконуючи ці постанови, партійні організації 

міста Києва надавали колективам закладів вищої освіти конкретну допомогу. 

Особлива увага приділялася добору науково-педагогічних кадрів, 

комплектуванню закладів вищої освіти студентами за рахунок кращих людей 

із виробництва, удосконаленню навчальних планів і програм згідно з 

найновішими досягненнями вітчизняної й зарубіжної науки, а також 

організації виробничої практики студентів, ширшому залученню їх до 

активної участі в науково-дослідній роботі [11, с. 186]. 

Аналізуючи офіційні нормативні документи та політичні заяви, які 

видавалися радянським урядом упродовж 1930–1980-х років, з позиції теорії 

управління, А. А. Кураєв доходить логічного висновку про низку 

обов’язкових організаційних принципів у сфері вищої освіти радянського 

періоду. До них належать одноманітність, адміністрування зверху вниз, 

зосередження управління в руках однієї особи (єдиновладдя). Це було 

основою всієї радянської університетської системи, яка за своєю 

організацією дуже нагадувала армійську. Увесь радянський народ мав 

об’єднуватися навколо партійного керівництва та виконувати поставлені 

перед ним завдання. Адміністрування зверху вниз забезпечувало порядок і 

дисципліну на всіх рівнях суспільства. Один із найважливіших військових 
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принципів управління – обов’язкове виконання підлеглим наказів 

командування – був основою для точного розподілу обов’язків. Ці принципи 

були унікальними для вищої школи. Вони також були присутні в усьому 

радянському суспільстві в той час, коли суспільство швидко 

мілітаризувалося для створення тиску на ворога у світовій війні. Як відомо, 

військова організація радянського суспільного ладу зберігалася протягом 

майже 40 років і почала руйнуватися лише наприкінці 1980-х років 

[11, с. 186]. 

У другій половині 1980-х років на території України було розташовано 

148 закладів вищої освіти, де навчалося близько 900 тис. студентів. 

Населення України дедалі більше цінувало вищу освіту, і ця тенденція 

тривала, про що свідчать такі дані: з 1979 року до 1989 року кількість осіб із 

вищою освітою зросла з 2,766 млн осіб до 4,194 млн осіб [19]. 

У цей час було зроблено спробу вдосконалення формування 

висококваліфікованих спеціалістів в умовах університетів. У зв’язку із цим 

намітилися такі тенденції: прагнення залучити студентів до наукової 

діяльності, озброїти їх глибокими спеціальними знаннями й практичними 

уміннями з одночасним ігноруванням професійної підготовки; значне 

підвищення рівня професійної підготовки в університеті. Саме наприкінці 

1980-х років починає запроваджуватися диференційованих підхід до 

підготовки випускників університетів. 

7. Розвиток системи вищої освіти після здобуття незалежності 

Україною (1991 рік – дотепер). Наступний етап розвитку вищої освіти в 

Україні почався після проголошення її незалежності. У 1990-х роках 

відбувалися значні зміни в змісті та структурі університетської освіти. 

Почала проявлятися тенденція до встановлення оптимального, науково 

обґрунтованого балансу між дисциплінами різних циклів, теоретичними й 

практичними блоками. У системах університетської освіти більше уваги 

приділялося спеціалізації студентів, яка здійснювалася в багатьох 

університетах практично з перших курсів. Серед стратегічних напрямів 
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становлення вищої освіти України цього періоду виокремлюються такі: 

розширення зв’язків учених України з провідними науковими центрами 

зарубіжних країн; участь закладів вищої освіти України в міжнародних 

програмах академічного обміну та спілкуванні; розширення можливостей для 

здобуття вищої освіти громадянами України в навчальних закладах інших 

країн. 

У 1991 році Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про 

освіту». Відповідно до закону, а також згідно з внесеними до нього змінами й 

доповненнями (1996 року) освіта в сучасній Україні ґрунтується на засадах 

гуманізму, демократії, національної свідомості, реальної взаємоповаги між 

націями та народами. Система освіти в державі досить розгалужена та 

передбачає дошкільну й загальну середню освіту, позашкільну освіту, 

професійно-технічну, вищу та післядипломну освіту, аспірантуру, 

докторантуру та самоосвіту [20]. Законом України «Про освіту» від 23 травня 

1991 року (втратив чинність) було встановлено шість освітніх рівнів: 

дошкільна освіта, початкова загальна освіта, базова загальна середня освіта, 

професійно-технічна освіта, базова вища освіта, повна вища освіта. Водночас 

затверджено такі освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні (або ступеневу 

освіту): кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, 

магістр. 

Заклади освіти в Україні незалежно від форм власності відокремлені 

від церкви (релігійних організацій), мають світський характер, крім тих 

закладів освіти, які належать релігійним організаціям. Закон України «Про 

освіту» від 23 травня 1991 року (втратив чинність) визначив державні 

стандарти освіти відповідно до вимог щодо змісту, обсягу й рівня освітньої 

та фахової підготовки. Відповідність освітніх послуг державним стандартам і 

вимогам визначається встановленими законом засобами ліцензування, 

інспектування, атестації та акредитації закладів освіти [20]. 

У 1991 році Україна мала розгалужену систему вищої освіти, яка 

охоплювала 1 242 професійні навчальні заклади, 735 середніх спеціальних 
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навчальних закладів, 156 закладів вищої освіти, аспірантуру з 300 наукових 

спеціальностей та докторантуру, 518 навчальних закладів і підрозділів із 

підвищення кваліфікації й перепідготовки кадрів. За чисельними 

показниками мережа закладів вищої освіти України відповідала рівню 

більшості розвинених країн світу [21, с. 4]. 

Національне освітнє законодавство пройшло складний шлях розбудови 

й розвитку. Упродовж 1991–2017 років воно неодноразово зазнавало 

суттєвих змін, еволюціонувало як за змістом, так і інституційно. Істотно 

змінилося за цей час також нормативно-правове регулювання діяльності у 

сфері вищої освіти. Зокрема, було створено національну систему 

ліцензування та акредитації закладів вищої освіти, розроблено установчі та 

реєстраційні процедури у сфері вищої освіти, створено й реалізовано низку 

організаційних процедур щодо забезпечення діяльності закладів вищої освіти 

та інших суб’єктів освітніх правовідносин, розроблено процедури 

оцінювання й моніторингу якості вищої освіти, запроваджено систему 

контрольно-наглядових процедур у сфері вищої освіти тощо. 

Говорячи про еволюцію вищої освіти в Україні в цей період, вважаємо 

за доцільне навести підхід Н. Л. Губерської, яка виділяє декілька підетапів: 

а) 1991–1996 роки – підготовка та початок створення законодавчої бази 

національної системи освіти: ухвалення законів України «Про освіту», «Про 

наукову та науково-технічну діяльність», затвердження Державної 

національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»). У цей період було 

визначено основи державної політики у сфері вищої освіти, розроблено 

систему державного управління вищою освітою в Україні та встановлено 

повноваження органів державної влади й громадського самоврядування в 

системі управління освітою, визначено основні принципи освіти, закріплено 

державні стандарти освіти тощо. Поряд із закріпленням правових, 

організаційних, фінансових та інших засад функціонування системи освіти 

України було регламентовано також низку процедурних питань у відносинах 

державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти, 
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зокрема й вищої, а саме питань щодо створення й регламентації діяльності 

закладів вищої освіти, їх реорганізації та ліквідації, управління державними й 

недержавними освітніми установами, державного контролю за якістю освіти, 

державного нагляду за діяльністю закладів вищої освіти. Так, за зазначений 

період було прийнято Указ Президента України «Про Положення про 

національний заклад (установу) України», постанови Кабінету Міністрів 

України «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-

виховних закладів», «Про ліцензування, атестацію та акредитацію 

навчальних закладів» тощо [4, с. 263]. При цьому, як підкреслюють 

О. В. Горпинич та В. О. Салов, адміністративно-процедурний складник 

законодавства у сфері вищої освіти, зокрема й система ліцензування та 

акредитації закладів вищої освіти, мав на цьому етапі переважно заявницький 

характер [22, с. 39]. Одним із перших кроків у загальнонаціональному 

масштабі стосовно перебудови вищої освіти в цей період стало прийняття 

Першим з’їздом педагогічних працівників України Державної національної 

програми «Освіта» («Україна XXІ століття»), яку було затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1993 року [23]. 

Програма містила багато прогресивних ідей, наприклад такі: створення таких 

умов, за яких народ України став би нацією, що постійно навчається; 

забезпечення випереджального розвитку освітньої галузі загалом; створення 

життєздатної системи безперервного навчання та виховання. Документ 

декларував надання автономії навчально-виховним закладам у вирішенні 

основних питань їх діяльності, багатоукладність і варіантність освіти, 

оновлення змісту освіти; 

б) 1996–2001 роки – прийняття Конституції України та відповідне 

вдосконалення базового законодавства про освіту: внесення змін і доповнень 

до Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-XII, 

затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України щодо їх 

виконання. Також саме в цей період з ухваленням Закону України «Про 

ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в 
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Європейському регіоні» розпочався процес реалізації Болонського процесу в 

Україні. За зазначені роки було прийнято такі важливі з позиції регулювання 

адміністративно-правових відносин у сфері вищої освіти нормативні акти, як 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

державний вищий навчальний заклад», «Про документи про освіту та вчені 

звання», «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні 

(ступеневу освіту)», «Про розроблення державних стандартів вищої освіти», 

«Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і 

наукових кадрів», «Про затвердження переліку посад педагогічних та 

науково-педагогічних працівників». Відбувався активний розвиток системи 

ліцензування й акредитації закладів вищої освіти, що було пов’язано з 

ухваленням Закону України «Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності», а також постанов Кабінету Міністрів України «Про 

запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської 

діяльності» та «Про затвердження Положення про акредитацію вищих 

навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 

професійних училищах» [4, с. 263]. О. В. Горпинич та В. О. Салов, оцінюючи 

розвиток нормативно-правового забезпечення адміністративно-правової 

діяльності у сфері вищої освіти на цьому етапі, зазначають, що за цей період 

у роботі з ліцензування й акредитації закладів вищої освіти з’явились 

унормованість, системність і впорядкованість. Установлена система 

забезпечила можливість державного регулювання процесу надання освітніх 

послуг та захист інтересів їх споживачів. Проте водночас не вдалося 

затвердити єдиний стандарт щодо оцінювання діяльності закладів вищої 

освіти, що не давало змогу Міністерству освіти і науки України ефективно 

реалізовувати ці процедури [22, с. 39]; 

в) 2002–2012 роки – формування нормативно-правової бази в галузі 

освіти шляхом ухвалення низки законів, які визначають стратегію розвитку 

національної системи освіти, закріплюють її нормативи, вимоги й стандарти, 

законодавчо регулюють відносини всіх структурних підрозділів освіти 
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(наприклад, Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року); 

затвердження стратегічного плану дій – Національної доктрини розвитку 

освіти; забезпечення інноваційного розвитку вищої освіти, підвищення її 

якості й доступності, коригування завдань і заходів відповідно до загального 

завдання – інтеграції до європейського освітнього простору [4, с. 263]; 

г) з 2013 року – прийняття новітнього законодавства про вищу освіту. 

Закон України «Про вищу освіту» був ухвалений парламентом 01 липня 

2014 року (з наступними змінами та доповненнями). За відповідне рішення 

проголосували 276 народних депутатів. В основі нового Закону України 

«Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними 

змінами та доповненнями) лежить ідея університетської автономії в усіх 

сферах, насамперед академічній, організаційній і фінансовій. Як слушно 

зазначають А. С. Киричук та Н. В. Кацара з приводу цього нормативного 

акта, суперечність між європеїзацією українського суспільства та застарілим 

форматом української системи освіти зумовлює загострення суспільних 

процесів. Закон є основою взаємоузгодженої впорядкованої взаємодії 

держави, суспільства та кожного його члена. Новий Закон України «Про 

вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та 

доповненнями) має на меті змінити парадигму освіти в Україні [24, с. 289]. 

Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з 

наступними змінами та доповненнями) [25] містить одну з основних місій – 

упровадження університетської автономії, насамперед в академічній, 

організаційній і фінансовій сферах, яка повинна бути одним зі складників 

механізму забезпечення якості освіти. 

Упродовж визначеного в законопроекті перехідного періоду із системи 

вищої освіти буде вилучено рівень молодшого спеціаліста та запроваджено 

ступінь молодшого бакалавра як скорочений цикл підготовки бакалаврів. 

Науковий ступінь кандидата наук після набрання чинності Законом України 

«Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними 

змінами та доповненнями) прирівнюється до наукового ступеня доктора 
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філософії, а вчене звання старшого наукового співробітника – до вченого 

звання старшого дослідника. Запроваджуються такі ступені вищої освіти: 

молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук. 

Відповідно до частин 6 і 7 статті 5 Закону України «Про вищу освіту» від 

01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) як 

наукові ступені визначаються доктор філософії та доктор наук. Доктор 

філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається 

на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора 

філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої 

освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем 

вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту 

дисертації в спеціалізованій вченій раді. 

Відповідно до частини 7 статті 5 Закону України «Про вищу освіту» від 

01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) 

доктор наук – це другий науковий ступінь, що здобувається особою на 

науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії та 

передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення й 

упровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних 

досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання 

важливої теоретичної чи прикладної проблеми, мають загальнонаціональне 

або світове значення та опубліковані в наукових виданнях [26]. 

Суттєво посилено антиплагіатні норми й відповідальність за них 

(обов’язкове оприлюднення наукових робіт). Відповідно до частини 2 

статті 16 Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-

VII (з наступними змінами та доповненнями) система забезпечення 

закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(система внутрішнього забезпечення якості) передбачає, зокрема, 

забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату в наукових працях працівників закладів вищої освіти та здобувачів 
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вищої освіти (пункт 8). Відтепер ознайомитися з текстами дисертацій, які 

розміщуватимуться на сайтах закладів вищої освіти, буде легше. 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 

2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) документ 

про вищу освіту (науковий ступінь) видається особі, яка успішно виконала 

відповідну освітню (наукову) програму та пройшла атестацію. Законом 

встановлюються такі види документів про вищу освіту (наукові ступені) за 

відповідними ступенями: диплом молодшого бакалавра, диплом бакалавра, 

диплом магістра, диплом доктора філософії, диплом доктора наук. Вимоги до 

системи навчання за новим Законом України «Про вищу освіту» від 01 липня 

2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) передаються 

від Міністерства освіти і науки України окремому органу – Національному 

агентству забезпечення якості освіти. Аналогом такого органу в Україні були 

Вища акредитаційна комісія, а згодом Державна акредитаційна комісія. 

Окрім формування вимог до системи навчання, Національне агентство 

забезпечення якості освіти контролюватиме якість освіти в закладах вищої 

освіти, формуватиме перелік спеціальностей, розроблятиме стандарти вищої 

освіти, акредитуватиме спеціальності, навчальні програми, спеціалізовані 

вчені ради та установи оцінювання якості освіти. Також до сфери його 

діяльності входить визначення критеріїв оцінювання якості освіти, які дадуть 

змогу сформувати рейтинг закладів вищої освіти. 

Особлива увага в новому Законі України «Про вищу освіту» від 

01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) 

приділена формуванню політики внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти. Так, його розділ V містить статтю 16 «Забезпечення якості вищої 

освіти», згідно з якою система забезпечення якості вищої освіти в Україні 

складається з трьох складників: 1) системи забезпечення закладами вищої 

освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості); 2) системи зовнішнього забезпечення 

якості освітньої діяльності закладів вищої освіти та якості вищої освіти; 
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3) системи забезпечення якості діяльності Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти та незалежних установ оцінювання й 

забезпечення якості вищої освіти. 

Відповідно до частини 2 статті 29 Закону України «Про вищу освіту» 

від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) 

Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок та критерії надання 

закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення 

цього статусу [27]. Критерії надання й підтвердження статусу національного 

закладу вищої освіти, відповідно до цього акту, поділяються на обов’язкові, 

порівняльні та преміальні. Серед обов’язкових критеріїв надання й 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти виокремлюється 

позитивна оцінка (сертифікація) системи забезпечення закладом вищої освіти 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього 

забезпечення якості) відповідно до вимог абзацу 11 частини 2 статті 16 

Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з 

наступними змінами та доповненнями). 

Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року 

(розроблена після прийняття Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 

2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) впродовж 

вересня 2014 року – травня 2015 року під егідою Міністерства освіти і науки 

України) закріплює такі положення: а) оцінку стану вищої освіти (розділ 1); 

б) мету й завдання реформи (розділ 2); в) реалізацію реформ (розділ 3), 

зокрема, щодо реалізації права на доступ до вищої освіти, створення системи 

забезпечення якості вищої освіти, інтеграції вищої освіти та науки, 

забезпечення автономії закладів вищої освіти, удосконалення структури 

системи вищої освіти, професійного розвитку викладачів тощо [28]. 

Відповідно до розробленої Стратегії реформування вищої освіти в Україні 

основною метою реформи щодо системи забезпечення якості вищої освіти є 

створення системи забезпечення та постійного поліпшення якості вищої 

освіти, яка відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору 
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вищої освіти, враховує кращі світові практики та є головною технологією 

досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства й 

особистості. Крім цього, сформовано основні кроки для досягнення мети 

вказаної реформи, зокрема: напрацювання методичної бази та надання 

практичної допомоги закладам вищої освіти в створенні систем внутрішнього 

забезпечення якості з урахуванням вимог Закону України «Про вищу освіту» 

від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями); 

розроблення стандартів вищої освіти за активної участі стейкхолдерів у 

складі Науково-методичної ради та науково-методичних комісій, які 

формуються на конкурсних засадах; підтримка розвитку справедливої 

конкуренції у сфері вищої освіти шляхом встановлення зрозумілих, 

стабільних та адекватних ліцензійних умов, правил і процедур зовнішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності тощо. 

Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти 

в Україні на період до 2021 року» [29] закріпив, що така стратегія на основі 

аналізу сучасного стану розвитку освіти визначає мету, стратегічні напрями й 

основні завдання, на виконання яких має бути спрямована реалізація 

державної політики у сфері освіти. Розроблення Національної стратегії 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року зумовлене необхідністю 

кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості та 

конкурентоспроможності освіти в нових економічних і соціокультурних 

умовах, на прискорення інтеграції України в міжнародний освітній простір. 

Основними напрямами реалізації Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року є оновлення законодавства у сфері освіти 

шляхом прийняття нових нормативно-правових актів у сфері освіти, вищої 

освіти, удосконалення системи освіти, модернізації змісту освіти, 

інформатизації освіти тощо. Багато зі стратегічних цілей Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року сьогодні вже 

досягнуто, а тому цей документ потребує детального перегляду й оновлення 

з урахуванням проведеної реформи у сфері освіти, а також на основі 
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новоприйнятих законів України «Про освіту» і «Про вищу освіту», нових 

вимог суспільства та аналізу ринку праці. 

Таким чином, характеризуючи останній період розвитку вищої освіти, 

можемо стверджувати, що на сьогодні в Україні загалом створено 

нормативно-правову базу для належного забезпечення правових відносин у 

сфері вищої освіти. Проте правові норми наразі є ще надто розрізненими та 

не становлять єдиної системи, що значно ускладнює їх реалізацію й суттєво 

зменшує ефективність їх впливу. Розвиток нормативно-правової бази в галузі 

вищої освіти в умовах децентралізації державної влади та демократизації 

публічних відносин має бути спрямований на всебічне забезпечення 

діяльності закладів вищої освіти на рівні законодавчих актів шляхом 

удосконалення, узгодження й систематизації підзаконних актів у сфері вищої 

освіти. 

З огляду на мету дисертаційного дослідження особливу увагу варто 

приділити становленню такого важливого елементу системи закладів вищої 

освіти, як коледжі (базисний елемент закладів першого рівня вищої освіти). 

Багатоступенева система вищої освіти України, запроваджена законами 

України та відповідними нормативними документами Кабінету Міністрів 

України й Міністерства освіти і науки України, загалом відповідає моделі, 

запропонованій країнами – учасницями Болонського процесу. Однак під час 

створення нового на завжди потрібно руйнувати те, що існує. Звертаємо 

увагу та те, що систему закладів першого рівня вищої освіти донедавна 

становили заклади вищої освіти І та ІІ рівнів акредитації, а ще раніше – 

середні спеціальні навчальні заклади. 

Необхідність поліпшення мережі закладів вищої освіти І–ІІ рівнів 

акредитації визначається особливостями розвитку сучасної цивілізації, 

зростанням ролі особистості в демократичному суспільстві, 

інтелектуалізацією праці та швидким розвитком сучасних технологій, 

зростаючою роллю й місцем вищої освіти в суспільстві, взаємозв’язком її зі 
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сферою праці, створенням умов для її розвитку. За досліджуваний нами 

період структура мережі динамічно змінювалася в просторі та часі [30, с. 16]. 

Сучасною тенденцією трансформації системи закладів вищої освіти є 

укрупнення мережі закладів вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації через 

інтеграцію за горизонталлю (об’єднання, ліквідація малочисельних) та 

інтеграцію за вертикаллю, яка передбачає включення цих навчальних 

закладів до складу університетів, академій, інститутів. Це дає можливість 

більш ефективно реалізувати систему ступеневої освіти, скоротити терміни 

навчання, зменшити витрати на підготовку фахівців, поліпшити якісну 

характеристику мережі. 

Більшість сучасних закладів першого рівня вищої освіти виникли з 

мережі технікумів як другий ступінь навчання, що передбачало підготовку за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» із присвоєнням 

різних кваліфікацій відповідно до спеціальностей технікуму (коледжу). Після 

проходження навчання на другому, третьому й четвертому курсах (термін 

навчання міг складати від 3 до 4 років) студенти отримували диплом 

молодшого спеціаліста, атестат про повну загальну середню освіту та 

працевлаштовувалися на підприємствах. Третій ступінь підготовки міг 

передбачати конкурсний відбір за успішністю із числа випускників для 

навчання на п’ятому курсі коледжу. Після закінчення третього ступеня 

підготовки випускники, як правило, отримували дипломи про вищу освіту та 

працевлаштовувалися на посади підприємств держави. У період існування 

Союзу Радянських Соціалістичних Республік1 триступенева система 

підготовки була однією з прогресивних і давала змогу отримувати різний 

рівень освіти залежно від здібностей, бажання й наполегливості студента. 

Така система, яка пройшла перевірку часом, за певних змін і модернізації є 

актуальною й нині, на етапі реформування вищої освіти. 

                                                           
1 Як показує аналіз архівних матеріалів і статистичних даних, з повоєнного періоду аж до  

1996–1997 навчального року число середніх спеціальних навчальних закладів поступово зростало; 

щоправда, якщо в 1940–1941 навчальному році їх було 693, де навчалося 196,2 тис. студентів, то до 1960–

1961 навчального року відновили роботу лише 595, проте ними було охоплено 396,2 тис. студентів 

[31, с. 330]. 
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Як уже зазначалося, із часу здобуття незалежності Україною значні 

зміни відбулися в самій структурі вищої освіти. З 1990 року вища освіта 

формується за рівнями акредитації закладів вищої освіти (І–ІІ та ІІІ–ІV), 

формами їх власності (державна й недержавна), формами навчання (денна, 

вечірня, заочна, екстернат), освітніми рівнями осіб, які претендують на 

здобуття вищої освіти (базова, повна загальна середня освіта, базова вища 

освіта), освітньо-кваліфікаційними рівнями (молодший спеціаліст, бакалавр, 

спеціаліст, магістр), галузями знань, напрямами спеціальностей та джерелами 

фінансування підготовки, демографічними й соціальними ознаками осіб, які 

вступають до закладів вищої освіти (вік, стать, категорії, які потребують 

спеціального захисту та претендують на певні пільги тощо). Структура 

прийому до закладів вищої освіти за вказаний нами період змінювалася 

також у просторі й часі. 

При цьому, як зазначає Н. І. Біденко, головними змінами 

технологічного та організаційного характеру є такі: 1) надано право 

вступникам подавати документи в приймальні комісії декількох закладів 

вищої освіти з копією документа про загальну середню освіту; 2) прийом 

документів, участь у вступних випробовуваннях, конкурсному відборі та 

зарахуванні рознесено в часі залежно від рівнів акредитації закладів вищої 

освіти; 3) надано право випускникам професійно-технічних училищ, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень робітника, продовжувати навчання 

в закладах вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації за інтегрованими програмами 

підготовки молодшого спеціаліста; 4) надано право випускникам, які здобули 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, продовжувати 

навчання за інтегрованими програмами підготовки бакалаврів; 5) розширено 

ліцензований обсяг підготовки закладів вищої освіти з огляду на вимоги 

надання якісних освітніх послуг через забезпечення навчання відповідними 

фінансовими, матеріальними, людськими та організаційними ресурсами 

[30, с. 18]. 
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Саме тому з 1991–1992 навчального року відбуваються відчутні зміни в 

динаміці мережі закладів вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації за формами 

власності. Якщо кількість державних закладів із кожним роком 

зменшувалася, то кількість недержавних закладів, навпаки, зростала. Так, їх 

кількість збільшилася з 23 у 1991 році до 71 в 2000 році. Зазнала змін також 

структура мережі. Упродовж 1995–2000 років кількість училищ зменшилася 

на 44, кількість технікумів – на 118, натомість кількість коледжів за вказаний 

період збільшилася на 44 [32, с. 65]. 

Уже в 2000 році сектор І–ІІ рівнів акредитації налічував 664 заклади 

вищої освіти (коледжі, технікуми, училища), у тому числі 593 – державної 

форми власності, 71 – інших форм власності. У структурі мережі 

функціонували 143 коледжі, 309 технікумів та 212 училищ. Мала місце 

розпорошеність мережі за підпорядкуванням. Більше 20 центральних органів 

виконавчої влади мали у своєму підпорядкуванні заклади вищої освіти  

І–ІІ рівнів акредитації [33, с. 62–63]. 

Варто зазначити, що вищенаведені навчальні заклади можуть існувати 

як автономні освітні установи або як структурні підрозділи закладів вищої 

освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації. Класичним прикладом такої тенденції, на 

наше переконання, може слугувати еволюція функціонування Фінансово-

правового коледжу Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (дисертант із 2012 року є директором цього закладу). 

Так, цей навчальний заклад було засновано 14 жовтня 1994 року (його 

першим директором став М. П. Омельченко, кандидат юридичних наук, 

викладач кафедри правосуддя Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка). У 1995 році відповідно до рішень Міжгалузевої 

акредитаційної комісії та протоколів наказів Міністерства освіти і науки 

України Головним управлінням акредитації Міністерства освіти і науки 

України підтверджено право здійснення освітньої діяльності Фінансово-

правового коледжу Київського національного університету імені Тараса 
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Шевченка за напрямом (спеціальністю) підготовки 6.0601 «Правознавство» 

(ліцензійний обсяг – 150 осіб денної та заочної форми навчання). 

У 2001 році Фінансово-правовий коледж Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка очолив І. С. Гриценко, кандидат 

історичних наук, викладач кафедри теорії та історії держави і права 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Цього ж року Фінансово-правовий коледж отримує ліцензію 

Міністерства освіти і науки України для підготовки молодших спеціалістів за 

спеціальністю «Банківська справа». А вже в 2003 році рішенням Державної 

акредитаційної комісії (протокол № 45) Фінансово-правовий коледж 

акредитовано за напрямом підготовки молодших спеціалістів «Економіка і 

підприємництво» («Фінанси») (ліцензія Головного управління освіти і науки 

серія АА № 318480 від 07 лютого 2003 року, термін дії до 06 лютого 

2008 року). 

У 2004 році з метою координації спільної навчально-методичної 

діяльності та впровадження системи ступеневої безперервної підготовки 

фахівців відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту» між Київським 

національним університетом імені Тараса Шевченка, Фінансово-правовим 

коледжем Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 

Фінансово-правовим ліцеєм було укладено тристоронню угоду про 

співробітництво. Предметом цієї угоди стали такі питання: 

 співпраця щодо реалізації законодавства про освіту, координація 

спільної діяльності; 

 упровадження системи безперервної підготовки фахівців; 

 активне використання науково-педагогічних кадрів, навчально-

лабораторної та виробничої бази, соціальної інфраструктури; 

 розроблення навчально-методичного забезпечення. 
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У 2009 році було проведено акредитацію всіх спеціальностей за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «молодший спеціаліст» 

(ліцензія Міністерства освіти і науки України серія AB № 498238 від 

21 жовтня 2009 року, термін дії до 01 липня 2014 року). 

З 2012 року у зв’язку з реорганізацією Приватний вищий навчальний 

заклад «Фінансово-правовий коледж» став правонаступником усіх прав та 

обов’язків Фінансово-правового коледжу Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (з вересня цього ж року заклад очолює 

дисертант). 

У 2014 році було проведено акредитацію за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями «бакалавр» та «молодший спеціаліст» за спеціальностями 

«Правознавство», «Фінанси і кредит». Фінансово-правовий коледж отримав 

ліцензію на підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю 

«Правознавство». У 2016 році відбулась акредитація й перший випуск 

студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 

спеціальності «Правознавство» та акредитація за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «бакалавр» спеціальності «Фінанси, банківська справа та 

страхування» строком на 10 років. Рішенням Акредитаційної комісії 

Фінансово-правовий коледж отримує ліцензію на підготовку молодших 

спеціалістів спеціальностей «Право» й «Фінанси, банківська справа та 

страхування» та бакалаврів спеціальності «Право». 

З 2017 року рішенням Ліцензійної комісії Фінансово-правовий коледж 

отримує ліцензію на підготовку бакалаврів спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування», а з 2018 року успішно проходить 

акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» спеціальності 

«Право» строком на 10 років. 

Варто зауважити також, що станом на 2018 рік кількість студентів, які 

навчаються у Фінансово-правовому коледжі, становить понад 900 осіб. 

Загалом цей навчальний заклад випустив більше ніж 5 тис. 

висококваліфікованих спеціалістів, серед яких є провідні спеціалісти органів 
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державного управління, фінансових установ, відомі науковці, адвокати, 

прокурори, слідчі, юристи, працівники й керівники промислових та аграрних 

об’єднань, банкіри, підприємці. При цьому випускники Фінансово-правового 

коледжу продовжують навчання за освітнім ступенем «магістр» на 

юридичному та економічному факультетах Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка згідно із чинними правилами прийому. 

Реформа вищої освіти передбачена Стратегією сталого розвитку 

«Україна – 2020». Вона визначає мету, вектори руху, дорожню карту, 

першочергові пріоритети та індикатори належних оборонних, соціально-

економічних, організаційних і політико-правових умов становлення й 

розвитку України. Цей документ декларує прагнення щодо забезпечення 

сталого розвитку держави, проведення структурних реформ та, як наслідок, 

підвищення стандартів життя. 

У контексті досліджуваного нами питання цілком поділяємо думку 

М. В. Братко, яка стверджує: «Згідно із чинним упродовж 12 років Законом 

України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року коледж як «вищий 

навчальний заклад другого рівня акредитації або структурний підрозділ 

вищого навчального закладу третього чи четвертого рівня акредитації, який 

провадить освітню діяльність, пов’язану зі здобуттям певної вищої освіти та 

кваліфікації в споріднених напрямах підготовки (якщо є структурним 

підрозділом вищого навчального закладу третього чи четвертого рівня 

акредитації або входить до навчального чи навчально-науково-виробничого 

комплексу) або за декількома спорідненими спеціальностями та має 

відповідний рівень кадрового й матеріально-технічного забезпечення» 

(стаття 25 «Типи вищих навчальних закладів» розділу V «Вищі навчальні 

заклади»), мав право здійснювати фахову підготовку як на основі базової 

загальної середньої освіти, так і на основі повної загальної середньої освіти 

за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

та за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, а 

випускники коледжів мали право продовжувати навчання в закладах вищої 
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освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації за скороченим терміном навчання на старших 

курсах. Таким чином, професійна підготовка в системі вищої освіти 

характеризувалася ознаками наступності, ступневості, безперервності» 

[1, с. 60]. 

Далі М. В. Братко зазначає: «Водночас сьогодні, згідно із Законом 

України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з 

наступними змінами та доповненнями), коледж – це галузевий заклад вищої 

освіти або структурний підрозділ університету, академії чи інституту, що 

провадить освітню діяльність, пов’язану зі здобуттям ступенів молодшого 

бакалавра та/або бакалавра, проводить прикладні наукові дослідження. 

Коледж також має право здійснювати підготовку фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (стаття 28 «Типи закладів 

вищої освіти» розділу VІ «Заклади вищої освіти»). Однак нині освітню 

діяльність коледжі провадять відповідно до «Прикінцевих положень» 

цитованого закону, де задекларовано, що освітня діяльність за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, що провадиться закладами 

вищої освіти та започаткована до набрання чинності цим законом, 

продовжується в межах строку навчання за певною освітньо-професійною 

програмою з видачею державного документа про вищу освіту встановленого 

зразка – диплома молодшого спеціаліста. Останній прийом на здобуття вищої 

освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 

проводиться в 2016 році» [1, с. 60]2. 

Зауважимо, що детально аналізували шляхи імплементації нового 

Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з 

наступними змінами та доповненнями) голова Комітету Верховної Ради 

України з питань освіти і науки Л. М. Гриневич (лист голови Комітету 

                                                           
2 У листі Міністерства освіти і науки України «Щодо ліцензування підготовки спеціалістів і молодших 

спеціалістів» від 09 жовтня 2014 року № 1/9-527 зазначено, що освітня діяльність за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, що започаткована вищими навчальними закладами до 

набуття чинності Законом України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними 

змінами та доповненнями), а саме до 06 вересня 2014 року, продовжується в межах строку навчання за 

певною освітньо-професійною програмою з видачею державного документа встановленого зразка [35]. 
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Верховної Ради України з питань науки і освіти «Пропозиції щодо розвитку 

вищих навчальних закладів І–ІІ р. а. в контексті нової редакції Закону 

України «Про вищу освіту» від 05 листопада 2014 року № 04-24/12-1027 до 

міністра освіти і науки України С. М. Квіта) та міністр освіти і науки України 

С. М. Квіт. Вони не лише розглядали сучасні проблемні реалії розвитку 

української освіти, а й прогнозували перспективи їх розв’язання з 

урахуванням європейського досвіду [34; 35]. 

Таким чином, імплементація нового Закону України «Про вищу освіту» 

від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) 

гостро поставила питання про подальше існування технікумів і коледжів та їх 

місце в системі освіти України. З прийняттям Закону України «Про вищу 

освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та 

доповненнями) заклади вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації (технікуми, 

коледжі) виведені із системи вищої освіти. Отже, результатами реформи 

вищої освіти є ліквідація технікумів і коледжів як закладів вищої освіти й 

системи підготовки середньої управлінської ланки для економіки України та 

механічна зміна назви початкового рівня вищої освіти «молодший 

спеціаліст» на «молодший бакалавр». Молодший спеціаліст – це освітньо-

кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі загальної середньої освіти 

здобув загальнокультурну підготовку, спеціальні вміння й знання, має 

певний досвід їх застосування для вирішення типових професійних завдань, 

які передбачені для відповідних посад у певній галузі економіки. Освітньо-

кваліфікаційна програма підготовки молодшого спеціаліста забезпечує 

одночасне здобуття базової вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації 

молодшого спеціаліста на базі повної загальної середньої освіти або на базі 

базової загальної середньої освіти з наданням можливості здобути повну 

загальну середню освіту. Кваліфікація молодшого спеціаліста, на відміну від 

бакалавра, була популярною на ринку праці та серед студентів. Однією з 

основних причин популярності молодшого спеціаліста була саме можливість 
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переходу до вищої освіти, де існувало досить ефективне партнерство з 

ринком праці. 

Як бачимо, з 2016 року коледжі поставлені перед вибором: або 

залишитися у вищій освіті та дублювати університети й готувати бакалаврів, 

або перейти в професійно-технічну освіту, що фактично ліквідує освітній 

рівень, який забезпечує підготовку практико-орієнтованих фахівців із 

початковою вищою освітою. 

 

 

1.2 Методологія дослідження організації та функціонування 

коледжів 

 

 

Перш ніж приступити до реалізації наукового дослідження на будь-

якому рівні, варто ознайомитися з методологією та методами наукової 

роботи. При цьому важливими є всі процеси: методика вибору проблеми й 

теми дослідження, збір і систематизація фактів, аналіз історії розвитку 

проблеми, в основі якої лежить задум (ідея) дослідника. У філософському 

визначенні ідея – це продукт людського мислення, форма відображення 

дійсності, у якій міститься усвідомлення мети пізнання, перспектив 

дослідження та його практичне значення. Ідеї народжуються з практики 

спостереження навколишнього світу й потреб життя. Нова ідея – це якісний 

стрибок думки за межі сприйнятих почуттями даних. Складність, 

багатогранність і міждисциплінарний статус будь-якої наукової проблеми 

приводять до необхідності її вивчення в системі координат, що задається 

різними рівнями методології [36]. 

У юридичній літературі слушно зазначається, що саме комплексна 

методологічна база є необхідним елементом наукового пізнання, що 

забезпечує всебічність, комплексність дослідження та обґрунтованість 

отриманих результатів [37, с. 116]. Як слушно зазначає із цього приводу 
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Л. М. Дешко, ніщо не може бути вдосконалене без його пізнавального 

освоєння, якість якого визначається насамперед тим, на якій методологічній 

основі воно здійснюється [38, с. 50]. Саме методологічна основа наукового 

пізнання організації й функціонування коледжів крізь призму трансформації 

національного права має забезпечити їх вивчення з позиції не лише 

переосмислення існуючих знань, а й приросту нових. При цьому, як слушно 

зазначає О. В. Сурілов, методологія як процес є не тільки пізнавальним 

відображенням методів, а й їх конструктивною модернізацією, наповненням 

їх новим змістом [39, с. 54]. 

Отже, на сьогодні безсумнівним є розуміння того, що питання 

методології мають вагоме значення під час проведення будь-якого 

дослідження. При цьому дослідження порівняльно-правового характеру не є 

винятком. Це твердження особливо слушне щодо методології порівняльно-

правових досліджень, у яких ідеться про порівняння інститутів, що 

здійснюють аналогічні функції [40, с. 100]. 

Обґрунтування основних категорій сучасного адміністративного права, 

виявлення їхніх складових елементів, вирішення наявних проблемних 

питань, пов’язаних із застосуванням адміністративно-правових норм, вимагає 

формування відповідної методології дослідження. Саме тому цілком 

слушним є твердження В. М. Кравчука про те, що це пов’язано з тим, що 

лише правильне застосування всього арсеналу інструментів, які розроблені 

методологією правової науки, дає змогу отримати достатній рівень знань про 

правові явища [41, с. 73]. 

Концепції, що відображені в працях, які містять найбільш загальні, 

філософські судження з проблем, що прямо чи опосередковано належать до 

предмета конституційно-правової науки, дуже різноманітні, часто 

суперечливі, мають неоднакову методологічну основу пояснення процесів 

суспільного розвитку [42, с. 35]. Цей висновок справедливий не тільки щодо 

загальних і філософських суджень. 
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Методологічна ситуація юридичної науки також далека від ідеальної, 

що пов’язано, з одного боку, з перехідним характером процесів і тенденцій в 

економіці, політиці й державі, а з іншого – із загальною проблемою кризи 

наукової свідомості, науки як домінуючого способу пізнання світу [43, с. 34]. 

У зв’язку із цим Ю. М. Бисага та Д. М. Бєлов вважають актуальною 

рекомендацію про необхідність нового звернення правознавців до найбільш 

фундаментальних та усталених положень своєї науки, у тому числі тих, які 

вважалися «непорушними істинами», а також осмислення їх на сучасному 

філософсько-методологічному, наукознавчому рівні [44, с. 339]. 

На сьогодні у вітчизняній юридичній науці утверджується визначення 

системи права України як історично сформованої та зумовленої 

об’єктивними чинниками суспільного розвитку системи природного й 

позитивного, загального та особливого, матеріального й процесуального, 

типового та колізійного, національного й міжнародного (європейського) 

права; ця система своєю чергою складається з інститутів і норм права та 

регулює політичні, економічні, соціальні, культурні (духовні), екологічні та 

інші важливі суспільні відносини, що є предметом тієї чи іншої галузі права 

України, а також є системоутворюючим складником національної правової 

системи [45, с. 12]. 

Під час застосування запропонованого В. Л. Федоренком підходу до 

галузі адміністративного права можна стверджувати про усталення концепту 

багатовимірної системи національного адміністративного права. Натомість 

формування теоретико-методологічних основ адміністративного права та 

його складових елементів вимагає усталення відповідної комплексної 

методології, або ж своєрідної «схеми пояснення в науковому пізнанні». 

Без сумніву, кожний новий етап у прогресивному розвитку науки 

ознаменований подальшим зростанням значення методологічного порядку. 

Методологія пізнання, будучи спільною проблемою формування та розвитку 

науки загалом, має особливості свого застосування щодо окремих наукових 

напрямів, конкретних наукових галузей і дисциплін. Вона чинить істотний 
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вплив на зміст і систематизацію наукового знання, якісні характеристики 

одержуваних результатів, загальний стан будь-якої проблеми та науки. Її 

значимість пов’язується з виконанням завдань усебічного пізнання 

відповідного предмета. М. М. Алексєєв зазначав: «Істинно зрозуміле 

методологічне дослідження повинне слугувати вступом до вивчення проблем 

за їх суттю, має давати матеріал і вказувати шлях для їх вирішення» 

[46, с. 23]. 

У дореволюційній юридичній науці були зроблені спроби щодо 

висвітлення методології права. Пізнання права передбачалося у використанні 

догматичного, філософського (діалектичного), історичного та порівняльного 

методів, а також у необхідності їх поєднання [47, с. 126]. Проте цей підхід 

зовсім не вичерпує методологію такого складного явища, як право. 

На наше переконання, методологія будь-якої науки повинна давати 

чітке уявлення про те, як необхідно вивчати її предмет, у зв’язку із чим 

методологія має бути вільною від політичних настроїв у суспільстві та від 

різних ідеологічних штампів. Додатковим аргументом на користь сказаного є 

твердження Д. Я. Гараджаєва, який вважає, що важливість питання 

методології наукового дослідження зумовлена не тільки її безпосереднім 

впливом на те, наскільки успішно будуть вирішені поставлені дослідником 

завдання та наскільки практично корисним буде отриманий результат 

(зокрема, наскільки достовірними будуть підсумки використання того чи 

іншого методу). Саме методологія наукового дослідження визначає та 

зумовлює проведення дослідження, починаючи від збору й обробки 

необхідної інформації та закінчуючи її осмисленням і використанням для 

досягнення сформульованої мети. З огляду на суб’єктивність процесу 

наукового пізнання вибір методологічної основи дослідження є вкрай 

важливим для розуміння й оцінки результатів роботи вченого [40, с. 104]. 

У сучасній юридичній науці відомий учений, теоретик права 

Д. А. Керімов так визначає роль методології в науці: «Визначаючи шлях 

мислення до істини та забезпечуючи цей рух відповідними засобами, 
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методологія водночас сама є результатом наукового пошуку, не менш 

важливим і цінним, ніж уже отримані за її допомогою інші онтологічні 

знання» [48, с. 63]. 

У контексті предмета нашого дослідження зауважимо, що 

загальнотеоретичні юридичні поняття є формою конкретного мислення, що 

вкладається в логічно оформлену систему узагальнюючих ідей про групи 

(класи) юридичних явищ, відображених у їхніх ключових ознаках. При цьому 

для гарантування юридичної безпеки надається визначення понять і 

категорій (дефініція), що слугує моделлю та дає змогу порівнювати з її 

змістом конкретні ситуації, що виникають у реальному житті. Визначення 

поняття (дефініція) виражає його матеріальний зміст та формальний зміст 

(форму) терміна, яким позначається поняття. Усі ознаки поняття не 

обов’язково повинні входити в його визначення. Проте дефініція має 

відображати основні елементи та зв’язки між ними, що характеризують певне 

поняття [49, с. 45–46]. Це твердження стосується також категорії 

«методологія». 

Зазначимо, що питання методології є одним із найбільш складних і 

дискусійних у юридичній науці. Різні автори надають такі його тлумачення: 

 методологія є сукупністю принципів, прийомів, способів наукової 

діяльності, під час реалізації яких отримуються істинні або об’єктивні 

знання, реальність (І. Д. Ковальченко [50, с. 13]); 

 методологія дає змогу досліднику зорієнтуватися у фактичному 

матеріалі, аналізувати й синтезувати його, науково збагачувати. Водночас 

вона має подвійний характер: з одного боку, є сукупністю різних способів 

пізнання держави та права на загальнотеоретичному рівні, а з іншого – сама є 

предметом пізнання (О. В. Сурілов [39, с. 47–48]); 

 методологія є і вченням про методи пізнання й перетворення світу, і 

сукупністю прийомів дослідження, які застосовуються наукою відповідно до 

об’єкта її пізнання (І. П. Греков [51, с. 36–37]); 
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 методологія – це не просто наука про методи, а складне утворення 

системи різних методологічних рівнів і методів пізнання предмета, тобто 

методологія є теорією методів (О. А. Любчик [52, с. 429–430]); 

 методологія є концептуальним викладом мети, змісту, методів 

дослідження, які забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, 

систематизованої інформації про процеси та явища (В. М. Шейко та 

Н. М. Кушнаренко [53, с. 56]); 

 методологія є сукупністю знань про методи дослідження 

юридичних явищ та про застосування таких методів у дослідженні тих чи 

інших юридичних явищ (В. М. Сирих [54, c. 361–362]); 

 сутність поняття «методологія» (від лат. methodus – метод, шлях, 

напрям пізнання та logos – наука, учення) характеризується як учення про 

методи пізнання. Найбільш поширеними серед трактувань терміна є 

філософські тлумачення, у яких методологія розглядається як філософське 

вчення про методи пізнання та практику або перетворення дійсності 

(В. М. Павліченко [55, с. 692]); 

 методологія – це вчення про методи пізнання конституційно-

правових реалій, теоретичне обґрунтування методів і способів пізнання цих 

реалій; учення про структуру, логічну організацію, методи й засоби 

діяльності; учення про принципи побудови, форми та способи наукового 

пізнання. Вона об’єднує в собі масив знань щодо форм і методів наукового 

дослідження певного явища. Це концептуальний виклад мети, змісту, методів 

дослідження, які забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, 

систематизованої інформації про процеси та явища (О. П. Васильченко 

[56, с. 19]); 

 до методології необхідно підходити насамперед етимологічно. У 

такому контексті це поняття містить вказівку на метод і закономірності, які 

йому властиві та проявляються в його становленні, розвитку й реалізації. 
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Оволодіння цими закономірностями та використання їх у соціальних цілях є 

наукою про методи (або методологією) (Л. М. Дешко [57, с. 13]); 

 методологія як система наукового пізнання (процес), знання (його 

результат) і реконструкція методів розглядається як особливий феномен не 

лише в науці, а й в інших сферах соціального життя суспільства 

(Л. П. Арнаутова [58]); 

 методологія (у розумінні методології українського 

конституціоналізму) – це вчення про сукупну цілісність (єдність) 

взаємопов’язаних і взаємозумовлених концептуальних принципів, підходів 

(напрямів) та методів, які використовуються в процесі дослідницької 

діяльності щодо пізнання сутності, змісту, принципів, мети та інших 

інституціональних і функціональних характеристик конституціоналізму в 

сучасних умовах українських реалій (А. Р. Крусян [59, с. 15]); 

 методологія дослідження науки (на прикладі конституційного права 

України) є впорядкованою єдністю взаємоузгоджених світоглядних 

принципів і методів, які дають змогу всебічно й комплексно дослідити 

юридичні властивості і якості системи національного конституційного права 

та визначити сутність і зміст правових зв’язків між її основними складовими 

елементами (В. Л. Федоренко [60, с. 13]); 

 методологія є сукупністю методів, за допомогою яких 

окреслюються межі наукових досліджень конституціоналізму та межі впливу 

влади на різні сфери громадянського суспільства, а також за допомогою яких 

відбувається її взаємодія зі структурами цього суспільства (Д. М. Бєлов 

[61, с. 46]); 

 методологія – це система філософсько-світоглядних підходів 

(матеріалістичного, ідеалістичного, діалектичного, метафізичного), методів 

(загальнонаукових, групових і спеціальних) та засобів наукового юридичного 

дослідження (емпіричних і теоретичних), а також учення про їх використання 

в пізнанні державно-правових закономірностей (П. М. Рабінович [62, с. 215]). 
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Таким чином, у різноманітті визначень цього поняття в правовій і 

філософській літературі та в роботах представників інших суспільних наук 

можна виділити два підходи, що розрізняються за обсягом вкладеного в 

назване поняття змісту. Як вважає Н. О. Богданова, для одного з них 

характерне звуження сфери прояву методології, ототожнення її лише з 

методами, під якими розуміється сукупність прийомів та способів вивчення 

явищ і процесів, що складають предмет тієї чи іншої науки. За іншого 

підходу до розуміння методології в її зміст включаються світоглядні, а саме 

ідеологічні (а можливо, і політичні) орієнтири для дослідника, що за певної 

ситуації переростають у категоричні вимоги. Поєднання названих підходів 

дає найбільш широке розуміння методології [63, с. 31]. Напевно, із цим 

висновком ученого цілком можна погодитися. 

Окрім суперечок про змістову характеристику методології, дискусії 

ведуться також щодо її функцій, а також структури й рівнів [64, с. 18]. З 

огляду на те, що цей аспект не є предметом нашого дослідження, звернемося 

до методології дослідження організації й функціонування коледжів. 

Сутність системи вищої освіти в Україні як важливого елемента в 

розвитку суспільства та, відповідно, однієї з категорій адміністративного 

права визначає необхідність розгляду її з позицій онтології, гносеології та 

аксіології права. Таким чином, дослідження цього складного процесу, за 

твердженням В. В. Кірєєва, неминуче передбачає визначення підходів до 

його пізнання, дослідження порядку та принципів його здійснення, 

соціально-правового «буття», аналіз тих цінностей, які набувають політико-

правового вираження в результаті правової реформи [65, с. 23]. Так, зокрема, 

гносеологічний підхід до вивчення системи вищої освіти передбачає 

виявлення особливостей цього явища з позиції теорії пізнання. Основна 

проблема при цьому полягає в з’ясуванні того, наскільки це явище взагалі є 

пізнаваним. Водночас ми поділяємо думку Д. М. Бєлова про те, що пізнання 

істини можливе шляхом поєднання досвіду з роздумом. Істинність при цьому 

є згодою деякого змісту із самим собою (а не згода предмета з нашим 
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уявленням про нього). Цей підхід дає змогу застосувати феноменологічну 

теорію пізнання та розрізняти такі поняття, як річ у собі та річ для нас, 

сутність і явище, а також можливість пізнання суб’єкта, наближення до 

пізнання сутності через аналіз явищ [61, с. 101]. 

Під час вивчення такого складного адміністративно-правого інституту, 

як організація й функціонування коледжів як закладів вищої освіти, особливо 

гостро постає проблема критеріїв цього явища як істинного або хибного, 

оскільки існує багато різновидів цього явища, які лише зовні (формально) 

схожі з ним, проте насправді є його протилежністю. Можливі декілька 

інтерпретацій «помилкового» з позиції філософії. Уже Арістотель зазначав, 

що це складне поняття, яке може інтерпретуватися як в онтологічному, так і в 

гносеологічному сенсі. З одного боку, хибним може бути сам факт існування 

предмета, а з іншого – за реальності існування предмета помилковим може 

виявитися його інтерпретація [66, с. 26]. 

У цьому дослідженні важливо мати на увазі обидві інтерпретації 

помилкового, перша з яких може бути застосована, наприклад, до ситуацій, 

коли система вищої освіти не існує як об’єктивна реальність (у низці країн 

Африки), а друга – до ситуацій, коли вища освіта виступає як певна 

реальність, проте насправді виявляється химерою. Між цими двома 

варіантами не існує непрохідної межі, оскільки можна уявити ситуації, за 

яких помилкове сприйняття деяких явищ продовжує існувати навіть тоді, 

коли закінчується об’єктивне існування причин, що їх зумовили (наприклад, 

збереження помилкових стереотипів щодо можливості застосування 

принципу мобільності для студента-юриста, яка, переставши відповідати цим 

уявленням, давала привід інтерпретувати себе як таке явище). 

Особливості вищої освіти полягають у тому, що вона є водночас 

соціально-політичним і правовим процесом та висвітлює як динаміку 

найбільш важливих суспільних відносин, так і динаміку засобів їх правового 

регулювання. Звичайно, нормами адміністративного права врегульовано 

багато соціально значущих процесів, причому цілком зрозумілою 
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детальністю правового регулювання відрізняються статті й нормативні акти, 

що визначають порядок формування та діяльності органів управління 

системою вищої освіти [67, с. 24]. 

Розвиток учення про організацію й функціонування коледжів як 

закладів вищої освіти передбачає, на нашу думку, формування системних 

наукових уявлень про цілі та цільові пріоритети системи цих закладів, 

економічні, соціально-політичні, ідеологічні, організаційні й правові 

принципи їх існування, передумови та порядок здійснення, у тому числі 

вивчення проблем структурування та змісту основних стадій їх 

реформування, а також аналіз теоретичного розвитку й практичної реалізації 

чинної парадигми вищої освіти. 

Важливо підкреслити органічне включення методології до теорії 

адміністративного права та неможливість її існування за межами 

адміністративно-правового знання. Їх функціональне співвідношення 

Д. А. Керімов визначив таким чином: «Якщо теорія – це система понять, які 

узагальнюють конкретні знання про відповідні об’єкти, то методологія являє 

собою вчення про шляхи, принципи та методи побудови й практичного 

застосування саме цієї, а не якої-небудь іншої теорії» [48, с. 41]. 

Адміністративне право відрізняється різноманітністю методів 

наукового пізнання. До них належать історичний, порівняльно-правовий, 

системний, статистичний, конкретно-соціологічний та інші методи. Будь-яке 

вагоме адміністративно-правове дослідження пов’язане з використанням 

усієї сукупності або більшості цих методів, які системно характеризують 

історичні чи порівняльно-правові аспекти із застосуванням відповідних 

методів. 

Загальноприйняте розуміння методології науки конституційного права 

виражене у визначенні вже цитованого нами вітчизняного вченого 

В. Л. Федоренка, який вважає, що методологія дослідження правової науки 

(на прикладі науки конституційного права України) є впорядкованою 

єдністю взаємоузгоджених світоглядних принципів і методів, які дають змогу 
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всебічно й комплексно дослідити юридичні властивості та якості системи 

національного права та визначити сутність і зміст правових зв’язків між її 

основними складовими елементами [60, с. 13]. При цьому окреслена 

методологія, на думку дослідника, за своєю сутністю має 

постпозитивістський характер. У її світоглядно-філософській основі лежить 

філософський дискурс про місце, роль і значення позитивізму в історії 

філософії, про шляхи розвитку філософської науки після нього [60, с. 14]. 

Водночас постпозитивізму властивий філософський плюралізм, який не 

передбачає обов’язковий консенсус із досліджуваних проблем, що зумовлює 

існування множинності альтернативних стратегій цього філософського 

явища (таких, наприклад, як фальсифікаціонізм К. Поппера, методологія 

дослідницьких програм І. Лакатоса, філософія наукових революцій Т. Куна, 

філософія особистісного знання М. Полані, епістемологічний анархізм 

П. Фейєрабенда тощо) [68, с. 502]. 

Відомо, що методологія – явище інтегральне, яке об’єднує в собі низку 

компонентів: світогляд і фундаментальні загальнотеоретичні концепції, 

загальні філософські закони й категорії, загальні та конкретні методи. 

Методологія дослідження організації й функціонування коледжів як закладів 

вищої освіти зовсім не являє собою просте підсумовування теоретико-

світоглядних концепцій, принципів, методів і засобів пізнання, вироблених у 

теорії й практиці державного будівництва. Методологія дослідження 

організації та функціонування коледжів як закладів вищої освіти – це 

насамперед система, яка не зводиться до її складових компонентів, а має 

власні інтегративні закономірності розвитку. Усі ці компоненти органічно 

пов’язані між собою, взаємопроникають і збагачують один одного. 

На нашу думку, методологія зовсім не є самостійною наукою, 

локальною галуззю наукового знання, яка існує ізольовано від усієї системи 

наук, а тому вона не може бути «наддисциплінарною». Вона виникла 

історично та включає в себе весь комплекс наукового знання. Функціональне 

ж призначення методології полягає в обслуговуванні будь-якого наукового 
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пошуку та будь-якого національного досвіду, тому методологія дослідження 

організації й функціонування коледжів може бути застосована як до 

української, так і до американської чи західноєвропейської правової 

дійсності. 

Д. А. Керімов, підкреслюючи загальнонаукову феноменальність 

методології, писав: «Цей феномен створений у результаті синтезу загального 

пізнання та покликаний обслуговувати його незалежно від того, у межах якої 

конкретної галузі знання це пізнання здійснюється» [48, с. 85]. Однак 

загальність методології не виключає, а, навпаки, передбачає її 

«пристосування» до специфіки досліджуваних об’єктів. 

У контексті вищенаведеного проблема, що виділяється І. О. Кравцем, 

належить до понятійного апарату нової громадської думки, яка 

використовується для аналізу політико-правових реалій. Нерідко цей апарат 

потребує суттєвого коригування, «пристосування», а отже, творчого 

конструювання для обґрунтування й пояснення специфіки процесу правового 

реформування [69, с. 5]. 

Справді, з проблемами методології тісно пов’язані питання термінів, 

понять і категорій науки. Методологічну роль відіграють не лише закони, 

поняття та категорії філософії, а й галузеві та міждисциплінарні поняття. З 

огляду на те, що філософія є ядром методології, Д. А. Керімов зазначає: 

«Сучасний рівень розвитку науки свідчить про те, що жодним чином не всі 

загальнотеоретичні положення мають своїм джерелом філософське 

трактування речей, явищ і процесів, проте це зовсім не виключає їх 

методологічну роль для всіх наук або їх певної групи» [48, с. 67]. Отже, 

поняття «система організації та управління» відіграє методологічну роль в 

освоєнні предмета не лише адміністративного права, а й інших суспільних 

наук. 

Вищевикладені підходи дають нам змогу розглядати методологію 

дослідження організації й функціонування коледжів як закладів вищої освіти 

як у вузькому, так і в широкому сенсі. Методологія дослідження організації 



73 

 

та функціонування коледжів як закладів вищої освіти може виступати як 

загальноправовий метод, за допомогою якого окреслюються межі наукових 

досліджень організації й функціонування коледжів як закладів вищої освіти 

та межі впливу влади на різні сфери громадянського суспільства, а також за 

допомогою якого відбувається її взаємодія зі структурами цього суспільства. 

Такий підхід буде належати до вузького розуміння методології дослідження 

організації й функціонування коледжів. До таких методів можна віднести 

метод нормативного регулювання через закон і правило, що має пряму дію, 

та метод договору, що виражається через угоду влади й народу та має 

опосередкований характер. 

У широкому сенсі методологія дослідження організації й 

функціонування коледжів як закладів вищої освіти збігається з методологією 

науки адміністративного права та є основою пізнання державно-правової 

дійсності. 

У контексті наведеного не можна не погодитися з думкою 

А. С. Автономова, що в ХXІ столітті «гносеологізм переростає в 

методологізм, який переносить центр ваги наукової рефлексії на засоби 

пізнання в найбільш широкому сенсі слова» [70, с. 22]. Наука виявляється 

орієнтованою на дослідження існуючих і створення нових засобів пізнання 

(категорій, понять, методів). Потреби науки та відповідний їм тип рефлексії 

приводять до систематичного виробництва засобів пізнання. Як слушно 

зазначає Н. В. Мамітова, спостерігається подвійний процес: з одного боку, 

зростає спеціалізація в розробленні методів і методик, а з іншого – стає 

характерним процес побудови нормативних теорій із розвиненим 

формальним апаратом та практично універсальною сферою застосування 

[71, с. 80]. 

З позиції отримання нового знання практично будь-яка загальна 

змістовна теорія виступає як методологія. Щодо правових знань це 

переконливо розкрито й обґрунтовано Д. А. Керімовим [72, с. 23], 

Г. В. Мальцевим [73, с. 12–13] та іншими теоретиками права. 
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На нашу думку, очевидно, що методологія дослідження організації й 

функціонування коледжів як закладів вищої освіти являє собою певну галузь 

знання, що перебуває на межі методології як науки про методи та юридичних 

наук, зокрема теорії й історії держави і права, конституційного права, 

адміністративного права та порівняльного правознавства. У світлі цього не 

може здатися випадковим те, що видатний югославський теоретик права 

Р. Лукич під час розгляду методології права спеціально виділяє методи 

пізнання права, методи створення права та методи застосування права 

[74, с. 45]. 

Адміністративно-правове регулювання системи вищої освіти із цієї 

позиції має універсальний характер, тому що зміст, сутність, цінності та його 

структурно-функціональні елементи можуть відгравати методологічну роль. 

Методологія дослідження організації й функціонування коледжів як закладів 

вищої освіти розглядається як універсальна категорія, яка не має специфіки 

національного застосування. Її універсальність визначається предметом 

науки адміністративного права. 

Таким чином, методологію дослідження організації та функціонування 

коледжів як закладів вищої освіти можна розглядати як науковий феномен, 

безпосередньо пов’язаний із пізнавальною процедурою, в таких двох 

аспектах: 1) крізь призму складових компонентів загальної теорії методології 

правової науки (прийомів, засобів, способів, методів, методик тощо). При 

цьому важливо розуміти, що в такому аспекті методологія дослідження 

організації й функціонування коледжів є інструментом дослідження певних 

конкретних зовнішніх основоположних об’єктів, що безпосередньо постають 

з організації та функціонування коледжів як елементів системи вищої освіти. 

У цьому разі йтиметься про методологію в онтологічному розумінні; 2) як 

сферу наукового пізнання самого інструментарію пізнання системи вищої 

освіти, тобто як науку про методи, прийоми, способи пізнання. У межах 

такого підходу об’єктом (предметом) дослідження є вже сама методологія. 

При цьому можна говорити про методологію в гносеологічному розумінні. 
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Отже, варто розглядати методологію дослідження організації й 

функціонування коледжів як закладів вищої освіти як у вузькому, так і в 

широкому сенсі. Методологія дослідження організації та функціонування 

коледжів як закладів вищої освіти може виступати як загальноправовий 

метод, за допомогою якого окреслюються межі наукових досліджень 

організації й функціонування коледжів як закладів вищої освіти та межі 

впливу влади на різні сфери громадянського суспільства, а також за 

допомогою чого відбувається її взаємодія зі структурами цього суспільства. 

Цей підхід буде належати до вузького розуміння методології дослідження 

організації й функціонування коледжів. До таких методів можна віднести 

метод нормативного регулювання через закон і правило, що має пряму дію, 

та метод договору, що виражається через угоду влади й народу та має 

опосередкований характер. У широкому сенсі методологія дослідження 

організації й функціонування коледжів як закладів вищої освіти збігається з 

методологією науки адміністративного права та є основою пізнання 

державно-правової дійсності. 

Коли йдеться про конкретні методи правознавства, юристи з тією чи 

іншою мірою визначеності розрізняють використовувані в юриспруденції 

методи філософського, загальнонаукового та спеціально-наукового рівня 

(типу) [75, с 59]. До першого рівня прийнято відносити взяті в 

методологічній функції філософські категорії й поняття (історичне та 

логічне, конкретне та абстрактне тощо) [76, с 5] і систему світоглядно 

зумовлених принципів пізнання. До загальнонаукових методів відносять ті, 

які використовуються більшістю наук (логіки різного роду), а до спеціально-

наукових – методи, що діють у межах однієї чи декількох близьких наук (у 

юриспруденції це, наприклад, метод порівняльного правознавства, техніко-

юридичний метод) [74, с. 30–32]. 

Безперечно, первинним щодо дослідження проблем організації й 

функціонування коледжів є системний метод пізнання. Його сутність у 

юридичній науці полягає в тому, що досліджуване явище розглядається як 
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певна система, включена до системи більш високого порядку, що виконує в 

ній певні функції та пов’язана з нею різноманітними зв’язками [77, с. 15]. 

Можна погодитися з українськими правознавцями в тому, що цей метод є 

універсальним інструментом пізнавальної діяльності, незамінним у 

дослідженні складних динамічних цілісностей [78, с. 41–44; 60, с. 19]. 

Системні дослідження мають на меті виявлення механізму «життя», 

тобто функціонування й розвитку об’єкта в його внутрішніх і зовнішніх 

(щодо його взаємин із середовищем) характеристиках [79, с. 169]. Тому варто 

погодитися з висновком про значущість системного підходу для правових 

досліджень, що дає змогу аналізувати правові явища й процеси з позицій 

цілісності та взаємозв’язку основних елементів, їх відносин із зовнішнім 

середовищем, зміни й стабілізації, відновлення та збереження [80, с. 19]. 

Важливість застосування системного методу для дослідження проблем 

організації й функціонування коледжів як закладів вищої освіти є 

закономірною, оскільки цей метод дає змогу визначити не лише призначення 

відповідної галузевої системи в системі національного права та національній 

правовій системі загалом, а й роль і місце кожного з елементів та зрізів 

(рівнів) цієї системи, а також характер та особливості їх взаємодії. 

До того ж системний метод має значний внутрішній доктринальний 

потенціал, оскільки, з одного боку, забезпечує наповнення новим змістом 

уже наявних правових категорій, а з іншого – сприяє формуванню нових 

[81, с. 61], позаяк створює методологічне підґрунтя для нових 

адміністративно-правових досліджень (насамперед системних явищ, процесів 

і категорій адміністративного права). Цей метод також сприяє 

впорядкуванню й систематизації іншого методологічного інструментарію, 

використовуваного для пізнання юридичної природи коледжів. 

Особливою сферою застосування системного методу є діяльність 

органів у сфері управління закладами вищої освіти. Діяльність як предмет 

управління – це те, що підлягає організації в систему функціонування та/або 

розвитку на основі сукупності фіксованих принципів [79, с. 169]. Така 
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діяльність може й повинна бути предметом системного аналізу. Система 

органів управління закладами вищої освіти має високий рівень 

структурування, тому дослідженню більшою мірою підлягають 

функціонально-цільові особливості участі різних органів у процесі їх 

безпосередньої діяльності [65, с. 25]. Варто враховувати, що чим нижчим є 

ранг організації, тим більш конкретно, як правило, поставлені перед нею 

завдання, а тому тим більш визначеними можуть бути сформульовані нею 

цілі. Перед організаціями вищих ієрархічних рівнів зазвичай стоять більш 

широкі, довготривалі та часто такі, що не мають встановленого алгоритму 

вирішення, проблеми. Тому й формулювання їхніх цілей буде мати більш 

загальний характер [82, с. 14]. 

Таким чином, організаційні передумови та принципи організації й 

функціонування коледжів, а також прийняття рішення про їх реформування, 

власне організація процесу реформування підлягають системному аналізу з 

огляду на ступінь визначеності компетенції органів влади з урахуванням їх 

впливу на прийняття політично значущих (а отже, більш загальних за своїми 

цілями) рішень. 

Змістовне поєднання змістового та функціонального компонентів дає 

можливість виділяти основні елементи, а також рівні функціонування певної 

досліджуваної системи, вивчати їх у динаміці, а отже, і дієвість усієї системи 

загалом [83, с. 139]. Саме тому важливим є також структурно-

функціональний метод, базисом якого є особливий симбіоз двох основних 

поширених у юридичній науці методів – функціонального та структурного 

аналізів [84, с. 14]. 

Структурно-функціональна характеристика організації й 

функціонування коледжів як закладів вищої освіти в механізмі реалізації 

права людини та громадянина на освіту передбачає не лише виявлення її 

складових елементів (зокрема, функцій цих закладів), а й з’ясування їх ролі 

один щодо одного всередині самої системи вищої освіти в Україні. 
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На думку С. Д. Гусарєва, найбільш важливими поняттями варто 

вважати насамперед поняття структури, змісту й форми, які знаходять своє 

пояснення в очолюваному ними понятійному ряді [85, с. 116]. Так, 

наприклад, зміст організації й функціонування коледжів як закладів вищої 

освіти можна розкрити через поняття «суб’єкти» та «учасники», «діяльність», 

«засоби освітнього процесу» тощо. Поняття форми пояснюється за 

допомогою категорій зовнішньої та внутрішньої форми, а також режиму, 

стадій провадження, правового акта, рішення тощо. 

У висвітленні структури діяльності можуть бути використані два 

підходи, на підставі чого вирізняють два види структури – всезагальну та 

сумарну [85, с. 116]. Остання, зокрема, полягає у виявленні типології, 

визначенні видів освітньої діяльності, які класифікуються за різними 

критеріями та водночас характеризують сумарну структуру. У сумарній 

структурі виявляють структурні рівні, класи, типи, види, підвиди. 

Крім того, структурно-функціональний аналіз відіграє важливу роль 

під час дослідження правової природи інституту, а також дає змогу глибше 

осягнути його значення для правової системи й суспільства загалом 

[84, с. 14]. Так, розмежування функцій коледжів як закладів вищої освіти за 

критерієм репрезентованого інтересу допомагає встановити співвідношення 

публічних і приватних інтересів у практичній діяльності цих закладів. 

У контексті тематики нашого дослідження, а також з огляду на описані 

вище методи звертаємо увагу також на діяльнісний метод, який, постаючи як 

логічне продовження інтегрального структурно-функціонального методу, 

передбачає дослідження відповідних правових явищ крізь призму їх дієвості 

[60, с. 21]. 

Зауважимо, що наукові джерела, відображаючи загальнонауковий 

аспект діяльності, визначають її як спосіб буття людини у світі, як здатність 

людини вносити зміни в дійсність. Основними елементами діяльності є 

суб’єкт із його потребами; мета, відповідно до якої перетворюється предмет; 

об’єкт і предмет, на які спрямована діяльність; засоби реалізації мети; 
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принципи, що відображають вихідні начала діяльності; результати 

діяльності. Саме ці елементи доцільно розглядати як інтегруючу основу 

змісту діяльності за умов широкого застосування діяльнісного підходу 

[61, с. 46]. 

Використання діяльнісного методу дає змогу зробити висновок про те, 

що коледжі як заклади вищої освіти існують не як абстрактна самодостатня 

цінність, а є дієвим механізмом системного впорядкування правових 

регуляторів системи освіти, утілених, зокрема, у нормах та інститутах права, 

насамперед адміністративного, з метою оптимізації їх цілеспрямованого 

впливу на суспільні відносини. Також необхідно зазначити, що аналіз лише 

статики існування коледжів як закладів вищої освіти та усталених правових 

зв’язків між їх складовими елементами не дає повного уявлення про сутність 

і зміст досліджуваного нами правового явища без урахування діяльнісних 

характеристик як усієї системи освіти загалом, так і окремих її структурних 

елементів (вищої освіти тощо). 

Безперечно, одним із найперспективніших для дослідження 

теоретичних засад, а також практики організації й функціонування коледжів 

як закладів вищої освіти є порівняльно-правовий метод, який 

використовується з метою здійснення аналізу інститутів освіти в зарубіжних 

країнах як у статиці, так і в динамці. Цей метод застосовується також для 

пізнання спільних та відмінних властивостей складових елементів 

досліджуваних систем. Крім того, на думку І. А. Безклубого та 

Л. В. Єфіменка, порівняльно-правовий метод доцільно застосовувати в межах 

правової системи України з метою здійснення одночасного аналізу положень 

різних галузей права [84, с. 15], зокрема, для визначення функцій коледжів як 

закладів вищої освіти, а також їх місця в системі освіти України. 

Важливість порівняльно-правового методу проявляється також під час 

вирішення питання щодо впровадження в правове регулювання коледжів як 

закладів вищої освіти в Україні міжнародних стандартів у цій галузі. Крім 

того, вивчення практичного досвіду функціонування коледжів як закладів 
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вищої освіти в зарубіжних країнах (у тому числі негативного) дає можливість 

із мінімальними прорахунками вдосконалювати українське законодавство та 

правозастосовну практику. Водночас, за слушним твердженням 

В. Л. Федоренка, порівняльно-правовий метод варто використовувати дуже 

обережно, обов’язково враховуючи традиції правової системи-донора та 

системи-реципієнта, історичні особливості становлення аналізованих 

інститутів [83, с. 143]. 

Цей метод дає змогу співвідносити складники організації й 

функціонування коледжів як закладів вищої освіти не лише зі спорідненими 

правовими явищами, процесами та категоріями, а й з іншими публічно-

правовими та приватноправовими системами, а саме із системами 

адміністративного, фінансового, інформаційного, кримінального, цивільного, 

господарського та інших галузей права. У цьому разі порівняльно-правовий 

метод сприяє виявленню найбільш важливих кваліфікуючих юридичних 

ознак коледжів порівняно з іншими галузевими поняттями й системами. 

Так, наприклад, О. В. Шепетуха аналізує основні показники, що 

характеризують рівень вищої освіти країн світу, на основі чого відтворює 

картину загальних тенденцій розвитку системи вищої освіти в різних країнах 

світу. На основі статистичних даних виокремлюються країни-лідери за 

рівнем розвитку системи вищої освіти [86]. О. Я. Стойка порівнює освітні 

системи США та України, розглядає такі особливості їх функціонування, як 

рівень централізації управління, типи закладів, зміст навчальних програм, 

фінансування закладів вищої освіти та студентів тощо. При цьому з 

використанням порівняльно-правового методу встановлюється, що 

відмінними рисами є високий рівень децентралізації американської вищої 

освіти, тоді як українська вища освіта характеризується високою 

централізацією управління. Іншими відмінними рисами є такі: різні типи 

закладів вищої освіти, відмінності в змісті навчальних програм, академічна 

мобільність студентів і викладачів. Спільним є використання кредитних 

одиниць у системі освіти обох країн, а також те, що в межах всеукраїнської 
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реформи освіти перевірку якості підготовки випускників шкіл проводять у 

формі тестів множинного вибору, подібних до американського тесту 

академічних здібностей (SAT) або тесту для вступників до американських 

вищих навчальних закладів (ACT). Результати цих тестів використовують як 

критерії для зарахування до закладів вищої освіти, а також для визначення 

джерела фінансування навчання студента [87]. 

Б. Л. Вульфсон та З. А. Малькова визначили завдання методу 

компаративістики таким чином: розроблення науково обґрунтованих 

критеріїв для адекватної оцінки якості й ефективності освіти в країні, регіоні, 

у глобальному масштабі; уніфікація та впорядкування термінів, що 

використовуються в освітянській документації різних країн; виявлення 

глобальних закономірностей і тенденцій розвитку освіти та врахування їхніх 

специфічних проявів у різних країнах і культурах; здійснення прогностичних 

функцій [88, с. 33–36]. 

Серед функцій порівняльного методу у сфері освіти дослідники 

називають такі: описову, пояснювальну, прогностичну (К. І. Бражнік [89]); 

теоретичну, практичну, прогностичну, міжнародно-інтеграційну, 

пропедевтичну (О. В. Матвієнко [90, с. 121]); уніфікацію та впорядкування 

термінів і понять педагогічної документації різних країн, зіставлення різних 

моделей освіти та освітньої політики, прогнозування шляхів розвитку освіти, 

розроблення планів розвитку освіти (М. С. Рослякова [91]); «дзеркальну» 

функцію – забезпечення інформацією про якість системи освіти щодо 

подібних країн під час порівняння даних за відповідними вибраними групами 

(З. І. Батюкова [92, с. 49]); ідеографічну (пошук особливого), меліористську 

(пошук кращих моделей), еволюційну (пошук тенденцій розвитку), 

квазіекспериментальну (пошук універсального) [93, с. 22] тощо. 

Для встановлення типологічних рис і відмінностей, деяких універсалій 

у межах порівняльно-правового методу застосовується методика 

контрастивного аналізу. Основною одиницею контрастивного аналізу є 

контрастивна пара. Нею є два об’єкти, які зіставляють із метою виявлення 
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типологічних рис, особливостей, подібностей і відмінностей. Наприклад, 

такими об’єктами є система вищої освіти України та основні напрями 

інтернаціоналізації вищої освіти, можливості регіонального й світового 

культурного освітнього середовища, статус коледжів в Україні та в 

зарубіжних країнах тощо. 

Застосування контрастивного методу вимагає дотримання низки 

основних теоретичних принципів: 

1) принципу порівняння, що передбачає збалансованість ступеня 

вивчення об’єктів, які порівнюються, визначення в них функціонально 

схожих явищ та раціональне поєднання різних підходів до їх зіставлення. 

Постулатом принципу системності є обов’язковість контрастивного опису 

системних відносин – складників об’єкта дослідження, а не порівняння 

штучно ізольованих його елементів [94, с. 15]. Зокрема, під час дослідження 

механізму національного освітнього та транснаціонального освітнього 

просторів зіставлятися мають парадигматичні угруповання певних фактів – 

підсистеми всіх рівнів. Здійснюється порівняння окремих елементів 

(наприклад, повноважень вищих органів державної влади щодо закладів 

вищої освіти) у межах угруповань одиниць, які утворюють ці підсистеми; 

2) принципу термінологічної адекватності, який передбачає, що 

терміни та поняття, які стоять за ними, визначаються таким чином, щоб 

досягалася найбільша достовірність у позначенні об’єктів порівняння. 

Оскільки явища, які описані одними термінами, проте мають різний зміст, 

втрачають свою достовірність, то дефініції таких понять повинні бути 

загальними для порівнюваних об’єктів. Зокрема, ними є категорії «вища 

школа», «заклади вищої освіти», «заклади першого рівня вищої освіти», 

«коледж» тощо; 

3) принципу первинності, що передбачає, що детальне вивчення 

окремих об’єктів за тими критеріями, за якими вони будуть порівнюватися, 

має передувати їх порівнянню як загалом, так і на окремих рівнях, 
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підсистемах [95]. Зокрема, первинним є вивчення правового статусу закладів 

вищої освіти; 

4) принципу достатньої глибини порівняння, який зумовлює виявлення 

максимально можливого числа типологічних рис, істотних подібностей і 

відмінностей у порівнюваних об’єктах, їх специфічних особливостей; 

5) принципу пріоритету подібностей і тотожностей над відмінностями 

та особливостями в поєднанні з напрямом аналізу, що передбачає 

дослідження від найбільш вивченого об’єкта чи явища до менш вивченого; 

6) принципу об’єктивного перенесення знань з одного об’єкта на 

інший, що забороняє приписувати характеристики раніше вивченого об’єкта 

менш вивченому без їх відповідного підтвердження; 

7) принципу двобічності порівняння, який висуває умову сумісності 

порівнюваних систем [95]. 

У контексті вищенаведеного можна погодитися з Д. А. Керімовим у 

тому, що порівняльний метод досить активно використовується для 

зіставлення не лише чинних, а й раніше прийнятих законодавчих (у нашому 

випадку правових) систем [96, с. 300]. Водночас порівняльно-правовий 

метод, як і метод конституційної компаративістики, має широкі можливості 

за умови врахування історичного, або історико-ретроспективного, методу. 

Цей метод розвиває та конкретизує методологічний принцип історизму, дає 

змогу пізнати закономірності генезису функціонування коледжів як в 

Україні, так і в зарубіжних країнах. Зокрема, його застосування дає змогу 

виявити передумови й час виникнення та утвердження нової історії цих 

закладів, періодизувати основні етапи їх розвитку й реформування, а також 

визначити передбачувані шляхи його подальшого генезису в реаліях 

сьогодення. 

Так, з використанням цього методу А. М. Король в історії розвитку 

вищої освіти України виділила декілька умовних етапів: 1) заснування Греко-

слов’янської академії в м. Острозі; 2) створення Києво-Могилянської 

академії; 3) виникнення університетів на українській території, що 
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перебувала в складі Російської та Австро-Угорської імперій; 4) створення 

наприкінці ХІХ століття технічних, медичних, педагогічних та інших 

спеціалізованих закладів вищої освіти; 5) освіта в 1917–1941 роки, коли 

реформувалися старі та створювалися нові вищі заклади освіти; 6) розвиток 

вищої освіти в післявоєнний період і до проголошення незалежності України; 

7) сучасне становлення вищої освіти, приєднання України до Болонського 

процесу, інтеграція української системи вищої освіти в 

загальноєвропейську [3]. 

Важливим елементом дослідження правових явищ є метод 

моделювання, який у свою чергу тісно пов’язаний із системним підходом. 

Модель є складною або слабкоструктурованою системою. За допомогою 

впорядкування хаотичної маси різновимірних елементів досліджуваного 

правового явища модель дає змогу відкинути другорядні чинники та 

зосередитися на сутнісних властивостях досліджуваної системи в межах 

правової науки, стимулюючи таким чином комплексне осмислення об’єкта 

[84, с. 15]. 

Основними змінними моделі функціонування коледжів як закладів 

вищої освіти є поняття «належне», «можливе», «бажане». Вони є 

привабливими тому, що схильні до уточнення за збереження 

багатовимірності моделювання конституційного законодавства загалом. При 

цьому, як стверджує О. В. Оніщенко, створення моделі починається з 

визначення ідеальних параметрів; далі встановлюються реальні наявні засоби 

правового регулювання, формулюється найбільш доцільний тип правових 

відносин і визначаються оптимальні шляхи їх встановлення, найбільш 

ефективні, енергоємні й такі, що скорочують часову відстань до бажаного 

результату [97, с. 78]. 

Застосування моделі в процесі здійснення дослідження механізму 

функціонування коледжів як закладів вищої освіти дає змогу подолати 

відсутність емпіричного матеріалу, оскільки системність зв’язків між 

елементами моделі допомагає певним чином «реконструювати» відсутні 



85 

 

ланки. О. М. Кулик звертає увагу на те, що під час здійснення оціночної 

діяльності в процесі дослідження інституту в межах держави й 

законодавства, що її регламентує, ми встановлюємо рівень ефективності, 

визначаємо основні напрями розвитку, свідомо чи підсвідомо порівнюємо 

реальність із певною ідеальною моделлю, яка існує в нашій уяві. Отже, 

актуальним завданням сучасної правознавчої науки є здійснення 

максимально можливої уніфікації принципів побудови пізнавальних 

моделей, які застосовуються для дослідження правових явищ [98]. 

Що стосується формально-догматичного, або юридичного, методу, то 

при цьому основна увага зосереджується на вивченні чинного позитивного 

права. Цей метод є одним із найдавніших у державно-правовій науці 

[99, с. 51]. Попри давні витоки, він зберігає свої особливості не лише в 

позитивістській, а й у постпозитивістській методології пізнання правової 

реальності [100, с. 64], а в нашому випадку дає змогу пізнавати сутність, 

зміст і властивості функціонування коледжів з огляду на усталені закони 

формальної логіки. Так, становлення, розвиток і припинення функціонування 

коледжів як закладів вищої освіти відбувається здебільшого логічно й 

послідовно, тому знання та використання законів логіки дає змогу 

прогнозувати основні моделі генезису цього інституту в Україні загалом. 

Формально-юридичний метод може бути використаний під час 

дослідження нормативно-правових актів, які регламентують право особи на 

правову допомогу з позиції формальної логіки, їх місця в ієрархії 

нормативно-правових актів, законності та конституційності [101, с. 3]. 

Процес практичної діяльності коледжів, відповідно до відомого з теорії 

ймовірності закону великих чисел, завжди має приховані закономірності, які 

можна виявити за допомогою статистичного аналізу. Статистичний метод 

допомагає аналізувати ефективність дії правових норм, їх вплив на суспільні 

процеси. До статистичних прийомів відносять статистичні звіти, які 

узагальнюють показники, а також відношення частини до цілого, або 

відношення інтенсивності. Це дає змогу обґрунтувати правові, політичні й 
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організаційні заходи, які можуть сприяти подоланню негативних явищ, що 

знижують потенціал, закладений у демократичні за формою правові приписи. 

Кількісний фактор – важливий показник реальності демократичних 

інститутів, які закріплюються правовими нормами [102, с. 45]. 

Статистичний метод шляхом накопичення й вивчення цілого масиву 

емпіричних відомостей про коледжі дає змогу встановити, зокрема, стан 

дотримання вимог чинного законодавства України, визначити засади, якими 

керуються посадові особи цих закладів у своїй практичній діяльності, а також 

з’ясувати рівень ефективності окремих нормативно-правових регуляторів 

тощо. 

Крім того, цей метод є незамінним для дослідження громадської думки, 

що може бути одним із найважливіших критеріїв ефективності діяльності 

коледжів як закладів вищої освіти в механізмі реалізації права на освіту, 

оскільки він дає змогу встановити рівень задоволення в цій діяльності потреб 

окремих громадян та суспільства загалом. Емпіричні відомості, отримані з 

використанням статистичного методу, потребують подальшого узагальнення 

й абстрагування з метою наступного відокремлення несуттєвого та 

акцентування уваги вченого на основних закономірностях діяльності 

коледжів як закладів вищої освіти. 

Так, наприклад, О. В. Шепетуха встановлює, що останнім часом 

найбільший приріст частки дорослого населення із закінченою вищою 

освітою спостерігався в Ісландії, Данії, Норвегії (6 %), Новій Зеландії, 

Люксембурзі, Польщі, Кореї (5 %); що стосується США, то вони покращили 

свій показник лише на 1 %. Показник частки студентів у населенні є 

важливим для характеристики масштабності вищої освіти в країні. У 

процентному співвідношенні частка студентів (104,8 млн чол.) складає 1,6 % 

загальносвітової кількості населення. За цим показником серед країн лідирує 

Фінляндія (5,6 %), Польща (5,4 %), Росія (4,8 %), Нова Зеландія (4,5 %), 

США (4,4 %). Натомість за динамікою зростання кількості студентів перші 

місця посідають Індія, Китай і Росія. Аналіз експорту освітніх послуг у світі 
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виявив безперечного лідера – США (більше 20 % світового експорту), 

меншими є показники Великобританії та Німеччини (по 10 %), ще меншими 

– Франції, Австралії, Канади, Японії, Росії та інших країн [86]. 

Особливості існування й дієвості коледжів як закладів вищої освіти в 

аспекті з’ясування предмета відповідних юридичних досліджень зумовлюють 

важливість застосування прогностичного методу. В основу цього методу 

покладено низку прийомів, які дають змогу здійснити науково обґрунтовані 

припущення (прогнози) щодо майбутнього розвитку цих закладів в Україні. 

Як слушно стверджує В. Л. Федоренко, наукове прогнозування подальшого 

розвитку та вдосконалення відповідної галузевої системи права не варто 

ототожнювати з футурологією [60, с. 24]. 

Прогностичний метод – це комплекс прийомів, які дають змогу 

здійснювати науково обґрунтовані припущення щодо майбутнього розвитку 

коледжів як закладів вищої освіти в Україні. Ці припущення ґрунтуються на 

виявлених тенденціях розвитку всього інституту вищої освіти. Отже, 

прогностичний метод не лише спрямований на побудову моделі майбутнього 

функціонування інституту, а й сприяє його «внутрішньому аудиту», 

виявленню перспективних елементів, що вимагають удосконалення 

[83, с. 147]. 

Хоча зазвичай під час прогнозування використовують динамічні ряди 

за 5–10 років, проте як основний критерій під час визначення часового 

проміжку має використовуватись не формальне припущення з принципом 

«чим більше, тим краще», а визначення ступеня постійності або мінливості 

середовища, у якому відбувається трансформація прогнозованого явища 

[103, с. 186]. Так, чим більш постійними й стійкими є умови, тим більшим 

може бути період дослідження, зокрема, становлення національної правової 

системи, формування системи вищої освіти, її трансформації та статусу 

коледжів як закладів вищої освіти. 

Загальновідомо, що за своєю природою прогноз завжди є набором 

певних можливих варіантів (результатів) розробника гіпотези. Він 
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супроводжується певним спектром як передумов, так і ймовірностей 

виконання кожної з них. Правова наука не розвивається за заздалегідь 

заданою траєкторією. Об’єктивна природа передбачення розвитку 

юриспруденції в майбутньому дає змогу стверджувати, що одноваріантний 

прогноз може розглядатися лише як виняток. При цьому такий окремий 

випадок має бути гіпотетично найбільш імовірним з усіх інших варіантів, 

можливість яких, однак, об’єктивно ймовірно зумовлена. Зазвичай прогноз 

повинен мати поліваріантний характер. При цьому суворо має дотримуватися 

відповідність із прийнятими його дослідниками певними передумовами, а 

також гіпотезами [94, с. 15]. 

Для розроблення стратегії розвитку адміністративного права загалом і 

статусу коледжів як закладів вищої освіти зокрема залежно від імовірних 

сценаріїв трансформації сучасної національної правової системи (наприклад, 

запровадження Болонської системи навчання) застосовується метод 

поліваріантного прогнозування. Це дає змогу враховувати зовнішні умови, 

особливості різних станів процесу розвитку національної системи вищої 

освіти, специфіку адміністративно-правового статусу коледжів як закладів 

вищої освіти, системи управління в коледжах України, різноманітність 

засобів і шляхів реформування системи вищої освіти тощо. 

У науковій літературі слушно зазначається, що прогноз повинен бути 

науково обґрунтованим і системним, тобто розроблятися на базі ретельного 

та всебічного аналізу «передісторії» й комплексу всіх факторів, які можуть 

здійснити істотний вплив на загальну динаміку розвитку адміністративного 

права в минулому, сьогоденні та в перспективі. Крім того, прогноз повинен 

бути доказовим і відтворюваним, тобто той же кінцевий прогнозний 

результат міг би бути отриманий будь-яким іншим незалежним розробником 

тими ж чи іншими методами, проте на базі тієї ж вихідної інформації та 

методології прогнозування, а також прийнятих передумов і гіпотез, 

покладених в основу прогнозу. Також прогноз має регулярно коригуватися й 

оновлюватися в межах поточного прогнозного періоду (горизонту) у міру 
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надходження нової інформації, тобто сам процес прогнозування повинен 

мати постійно діючий, безперервний характер. Зрештою, прогноз має бути 

чітко сформульованим і ясно викладеним, не допускаючи будь-які 

незрозумілості та суперечливі тлумачення його користувачами [104, с. 25]. 

Цікаво, на наше переконання, ставить це питання Л. О. Мікешина, яка 

стверджує, що під час використання екстраполяції як методу прогнозування, 

у тому числі правових процесів, неминуче виникає декілька питань. По-

перше, наскільки тривалим може бути такий прогноз? Однозначної відповіді 

на це питання немає. Загальне судження полягає в такому: чим більш 

стійким, постійним є динамічний ряд і приховуване за ним явище загалом, 

тим більш тривалим (і достовірним) може бути прогноз, і навпаки, чим більш 

нестійкий ряд, тим більш коротким та менш надійним має бути прогноз. По-

друге, наскільки тривалим, «великим» повинен бути період часу, на основі 

якого здійснюється прогнозування методом екстраполяції? На перший 

погляд, здавалося б, чим довшим є попередній період, тим надійнішим може 

бути прогноз. Однак це не завжди так, адже чим довшим є період, тим більше 

змінюються умови існування й самого досліджуваного явища [105]. 

Водночас вищенаведений перелік методів дослідження організації та 

функціонування коледжів як закладів вищої освіти в механізмі реалізації 

права людини й громадянина на вищу освіту є невичерпним. Окремі аспекти 

коледжів та їх діяльності є предметом вивчення соціології, психології, 

політології, педагогіки, теорії управління із застосуванням методів, 

характерних для цих наук. Сучасна теорія права та галузеві юридичні науки 

поступово сприймають теоретико-методологічні принципи й підходи, що 

базуються на нових або заборонених у колишньому Союзі Радянських 

Соціалістичних Республік нематеріалістичних ученнях щодо пізнання 

правової реальності (наприклад, використання в правовій науці методів 

синергетики) [83, с. 103–104]. Вагомий методологічний арсенал, як правило, 

цілком позитивно впливає на якість результатів проведеного дослідження. 

Водночас не можна забувати, що методологія наукового дослідження є 
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засобом, а не самоціллю, тобто методологічні підходи, обрані дослідником, 

не можуть перетворюватися на жорсткі межі, які могли б обмежити його 

творчий пошук [106, с. 92]. 

 

 

1.3 Коледжі як заклади вищої освіти: понятійно-категоріальний 

апарат 

 

 

Дослідження проблеми організації та діяльності коледжів є 

неможливим без визначення сутності ключового поняття нашого 

дослідження – терміна «понятійно-категоріальний апарат». У сучасній 

науковій літературі сукупність понять тієї чи іншої галузі наукового знання 

називають понятійно-категоріальним апаратом, термінологією, 

терміносистемою або дедалі частіше тезаурусом. 

Крім цього, проведення такого аналізу дасть змогу уникнути полісемії 

термінів, які використано в нашій роботі. Як зазначав В. В. Краєвський, 

невимогливість до термінологічної однозначності – суттєвий недолік, який 

позначається на розвитку науки та змушує піддавати сумніву приналежність 

деяких робіт, які претендують на науковість, до сфери наукового знання 

загалом. Вимога однозначності включена в число показників науковості 

дисертаційного дослідження [107, с. 39]. На важливості уточнення 

понятійного апарату дисертаційної роботи наголошує також Є. М. Хриков: 

«У зв’язку з тим, що дисертаційні дослідження є важливим складником 

сучасної науки, їх понятійна виваженість є важливою умовою розвитку 

наукового знання. Тобто уточнення понять, які використовує дослідник, їх 

інтерпретація є обов’язковою умовою педагогічного дослідження» 

[108, с. 18]. 

Зміни в соціально-політичній, культурній, економічній і науково-

технічній сферах, які відбуваються в Україні, виявляються на лексико-
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семантичному рівні мовної системи, насамперед у термінології. Термінологія 

оперативно реагує на найменші зрушення в розвитку суспільства й науки. 

Зміни в термінології вказують на оновлення наукового знання. Стан 

понятійно-термінологічної системи дає змогу судити про розвиток теорії й 

практики певної наукової галузі. Це робить актуальними дослідження як 

терміносистем, що вже склалися, так і процесів формування мови науки й 

відповідності термінологічних змін дійсним запитам наукового знання. 

Зазначене повною мірою стосується також наукового тезауруса вітчизняної 

теорії вищої освіти, необхідність дослідження особливостей розвитку якого 

зумовлюється декількома чинниками. По-перше, становлення теорії вищої 

освіти як самостійної наукової галузі вимагає формування, розвитку та 

впорядкування відповідного понятійного апарату. По-друге, багато термінів 

цієї галузі мають іншомовне походження, що передбачає необхідність 

вивчення особливостей їх використання у сфері вищої освіти в Україні. По-

третє, невирішеною залишається суперечність між новими відомостями 

теоретичного характеру у вигляді понять і термінів, які вказують на приріст 

обсягу наукових знань, та невивченістю змін у термінології, нез’ясованістю 

тенденцій розвитку наукового тезауруса вітчизняної теорії вищої освіти 

[109, с. 5]. 

Для аналізу тенденцій та особливостей організації й діяльності 

коледжів як закладів вищої освіти у вітчизняній і зарубіжній теорії та 

практиці дуже важливим є визначення його природи, стратегічних 

пріоритетів і складників як системи. Розроблення теоретичних засад 

організації й діяльності закладів вищої освіти, формування категоріально-

понятійного апарату покликані створити передумови для досягнення 

порозуміння та взаємоузгодженості дій різного рівня суб’єктів вищої освіти в 

загальній ієрархічній структурі, а також для більш чіткої визначеності та 

змістовності прямих і зворотних суб’єкт-об’єктних відносин. 

Сьогодні зрозуміло, що робота з поняттями та категоріями є дуже 

важливим напрямом наукової рефлексії, від якого залежить ментальність 
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науковців, державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування. Саме понятійно-категоріальний апарат надає визначеності 

науково-теоретичному мисленню, фіксує структуру фундаментальних знань 

конкретної галузі науки. Володіння державно-управлінськими категоріями є 

також важливим показником культури особистості. Формування й 

систематизація понять закладає своєрідну матрицю на перспективу для 

державно-управлінського національного інтелекту. Саме на цій основі буде 

реалізовано системне реформаторське мислення, насамперед європейське 

[110, с. 7]. 

За результатами попереднього аналізу понятійно-категоріальної 

системи, який було проведено в працях низки вчених у галузі 

адміністративного права (наприклад, у розвідці Ю. В. Ковбасюка), можна 

визначити основні проблемні питання її дослідження з прив’язкою до 

тематики нашої дисертаційної роботи, зокрема такі: 

1) формування термінологічної системи є дуже актуальним науково-

методологічним завданням, вирішення якого ми тільки розпочинаємо. 

Необхідними є систематичні дослідження цієї системи: визначення термінів, 

проведення термінологічних дискусій, введення термінів у науковий обіг, 

навчальну діяльність і практичну комунікацію державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування. Це одночасне й дуже складне 

завдання, оскільки воно вимагає високої методологічної підготовки 

дослідників. Це принципово нове завдання, для вирішення якого немає 

аналогів; 

2) термінологічна система перебуває на етапі становлення, є 

незавершеною й суперечливою. Насамперед вона перевантажена застарілими 

термінами, не досить відображає передовий зарубіжний досвід системи 

вищої освіти та формування державно-управлінського мислення, а також 

національні особливості української державності й ментальності. Це вимагає 

переоцінки термінів стосовно їх актуальності та наявності в кожного з них 

інтелектуального потенціалу; 
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3) найголовніше полягає в тому, що понятійно-категоріальну систему 

дуже важко назвати системою. Це здебільшого неупорядкований масив 

термінів. Тому необхідне спеціальне впорядкування категорій науки про 

вищу освіту в цілісну систему. Це також складне наукове завдання, яке в 

класичній науці формулюється як упорядкування й систематизація категорій, 

що вимагає формування критеріїв систематизації, максимальної адаптації 

термінів до вирішення пізнавальних і практичних проблем; 

4) принципово важливим є становлення й розвиток такої системи на 

базі новітньої парадигми вищої освіти. Тому необхідно сформувати та 

детально обґрунтувати термінологічну базу вищої освіти, наприклад, «золоту 

сотню» термінів, які є найбільш актуальними й перспективними для 

державно-управлінського мислення. Було б дуже корисним проаналізувати 

зміст, походження, статус цих термінів у наукових дослідженнях і практиці, 

виявити особливості та труднощі їх адаптації до української мови, 

сприйняття в різних колах політичної й адміністративної еліт, а також 

можливості систематизації. Ця «золота сотня» термінів може бути основою 

національної термінологічної матриці функціонування системи вищої освіти, 

основою для професійної комунікації та професійного навчання державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування; 

5) з огляду на вказане під час розроблення пріоритетів наукових 

досліджень у галузі науки адміністративного права необхідно на перше місце 

поставити методологічні, насамперед термінологічні, дослідження. 

Попередній аналіз приводить до простого висновку: кризові процеси в 

сучасній науці, у галузі науки адміністративного права також зумовлені 

відставанням методологічних досліджень. Частина кандидатських і 

докторських дисертацій, у яких розглядаються питання методології, є 

мізерною. Необхідно збільшувати частку таких досліджень. Оскільки 

методологів у нас не так багато, то необхідно використовувати кооперацію 

методологічного інтелекту. Тобто ці дослідження вимагатимуть створення 

відповідних дослідницьких колективів, які б об’єднували фахівців різних 
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галузей знання (державного управління, філософії, логіки, мовознавства 

тощо), оскільки вони мають міждисциплінарний, суміжний характер. А 

наукознавство свідчить про те, що за умови належної їх організації такі 

дослідження обов’язково досягнуть успіху, тобто буде отримано принципово 

нове знання; 

6) робота над термінологією – це перший етап процесу формування 

нашої корпоративної концепції організації й діяльності системи вищої освіти, 

яка може бути базовою в розробленні теоретико-методологічних питань 

галузі науки адміністративного права, у формуванні національної концепції 

державного управління, забезпечити інтелектуальні засади розроблення 

концепцій і програм державно-управлінських реформ. Необхідно не лише 

розробити цю концепцію, а й презентувати її професійному співтовариству 

[110, с. 7–8]; 

7) вивчення процесу формування наукової термінології неможливо 

здійснювати без урахування законів і закономірностей походження, 

історичного розвитку, сучасного функціонування та зміни явищ і категорій 

мови. З огляду на принцип історизму, еволюцію мови варто оцінювати як 

специфічний, украй складний процес, який підкоряється загальним законам 

діалектики. Безпосередній зв’язок лексики з позамовною дійсністю зумовлює 

те, що поява нових предметів, виникнення нових понять приводять до 

поповнення словника новими позначеннями цих предметів і понять. Способи 

ж їх позначення багато в чому визначаються тими лексичними ресурсами, 

якими володіє ця мова, і тими лексико-семантичними відношеннями, які 

існують у мові в ту чи іншу епоху. Цей процес має також зворотний бік: 

введення нових слів-позначень в актуальну лексику провокує усунення з 

активного вживання слів із застарілими формами або значеннями (архаїзмів). 

Під час вивчення процесу історичного розвитку термінології необхідно брати 

до уваги те, що застарілі терміни й поняття мають важливий історико-

культурний зміст, відображають реалії епохи та повинні бути включені в 
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структуру досліджуваної спеціальної лексики, характерної для того чи 

іншого історичного періоду [111, с. 400]. 

Що стосується терміна «понятійно-категоріальний апарат», то деякі 

науковці взагалі не розділяють терміни «поняття» та «категорія», 

використовуючи їх як синоніми. Наприклад, С. А. Товщик зазначає, що 

категорійний або понятійний апарат – одне з основних питань науки 

[112, с. 17]. Однак за всієї близькості термінів «категорія» та «поняття» між 

ними є істотні відмінності. Будь-яка категорія є поняттям, проте не будь-яке 

поняття може стати категорією. Перехід поняття в категорію – досить 

тривалий і складний процес, як стверджує В. О. Сластьонін [113, с. 24]. 

Відомий український і російський філософ П. В. Копнін щодо цієї проблеми 

зазначає, що коли йдеться про визначення категорій, то зазвичай вважають, 

що категорії – найбільш загальні поняття. Це визначення є правильним, 

проти нього важко що-небудь заперечити. Справді, категорії – це форми 

мислення, причому як форми мислення їх, безперечно, необхідно віднести до 

понять [114, с. 92]. 

Звичайно, вживання категорій і понять як синонімів не є чимось 

випадковим. Вони споріднені хоча б у тому, що є формами одного й того ж 

людського мислення. Крім того, спорідненість між ними відчувається навіть 

на інтуїтивному рівні, як вказує Н. В. Місько [109, с. 38] з посиланням на 

В. П. Лисого [115, с. 23]. П. В. Копнін вбачає основу їх спорідненості в 

загальних принципах філософського матеріалізму, зокрема, таким чином: 

категорії, як і інші поняття, являють собою відображення об’єктивного світу, 

узагальнення явищ, процесів, наявних незалежно від нашої свідомості; 

категорії є продуктом діяльності певним чином організованої матерії – мозку, 

який дає можливість людині адекватно відображати дійсність [114, с. 92]. 

Цікавими, на нашу думку, є обґрунтовані Б. С. Гершунським критерії, 

за допомогою яких можна відокремити освітні категорії від понять: 
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а) ці категорії, на відміну від понять, охоплюють більш широку галузь 

навчально-виховної діяльності та характеризують не окремі специфічні риси 

конкретного об’єкта, а найбільш суттєві властивості всіх об’єктів цього виду; 

б) категоріальна структура науково-педагогічного мислення змінюється 

значно повільніше, ніж понятійний апарат системи освіти. Педагогічні 

категорії – це скоріше історичні, ніж педагогічні поняття, їх наукова 

значущість, стабільність і фундаментальність підтверджуються широкою й 

тривалою педагогічною практикою; 

в) особливість освітніх категорій полягає в тому, що кожна з них 

відбиває освітні явища не лише в констатувальному, а й у нормативному 

плані. За своєю суттю вони передбачають категоричні вимоги. Саме тому 

освітні категорії визначають зміст і перелік відповідних педагогічних 

принципів. У зв’язку із цим рівень розробленості категоріального апарату 

значною мірою визначає рівень розвитку науки [116, с. 26]. 

Важливим, на наше переконання, є твердження Н. В. Місько щодо того, 

що на формування понять і термінів вітчизняної теорії вищої освіти вплинула 

низка чинників. Державна політика у сфері управління вищою освітою, 

діяльність закладів вищої освіти різних типів і форм власності надали 

величезний емпіричний матеріал для розвитку термінології теорії вищої 

освіти. Посилення міжнародних контактів сприяло проникненню в Україну 

світового досвіду в галузі вищої освіти. Популяризація в педагогічному 

середовищі зарубіжних систем вищої освіти значно поповнила термінологію 

у сфері вищої освіти як запозиченими, так і власними поняттями й термінами 

[109, с. 39]. 

Вплив на розвиток вітчизняної термінології у сфері вищої освіти 

здійснюють також процеси, що відбуваються всередині української мови 

(збагачення лексики, зміна усних і писемних форм). Це позначається на 

текстових педагогічних джерелах – вони стають більш різноманітними за 

жанрами, більш доступними за стилем викладу. Особливе значення для 

розвитку понятійно-термінологічного апарату вітчизняної теорії вищої освіти 



97 

 

має книговидавнича та публіцистична діяльність, яка сприяє поширенню й 

популяризації ідей, теорій і концепцій та дає змогу розширити застосування 

певних понять і термінів на сферу вищої освіти. Істотний вплив на 

формування термінології вітчизняної теорії вищої освіти здійснила 

індивідуальна творчість, спрямована на розкриття проблематики 

функціонування закладів вищої освіти [109, с. 40]. Без сумніву, фактично з 

1991 року відомі українські й зарубіжні вчені, педагоги, управлінці, 

політичні та громадські діячі активно обговорювали питання організації й 

діяльності закладів вищої освіти. Особливо побільшало наукових публікацій 

після 2005 року, коли Україна стала активним учасником Болонського 

процесу. Саме в цей час вітчизняні вчені почали досить прискіпливо 

здійснювати теоретико-методологічний і методичний супровід становлення й 

розвитку вищої школи, досліджувати економічні, технологічні та 

управлінські проблеми її вдосконалення. 

Як приклад вищенаведеної тенденції можемо навести перший випуск 

науково-допоміжного бібліографічного покажчика «Вища освіта України в 

умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991–

2006 роки», підготовлений фахівцями Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в 2008 році. Ця книга має 

дев’ять розділів та відображає бібліографічну інформацію за такими темами, 

як створення й удосконалення нормативно-правової бази вищої школи 

України, розвиток національної системи вищої освіти України, проблеми 

модернізації вищої освіти України в контексті створення європейського 

освітнього простору [117]. 

Важливим чинником у розвитку термінології вітчизняної теорії вищої 

освіти є робота з упорядкування педагогічних понять і термінів. Це 

знаходить відображення в появі педагогічних словників та енциклопедій, у 

збільшенні числа спеціальних досліджень. Понятійний арсенал вітчизняної 

теорії вищої освіти розвивається та збагачується, відроджуються забуті 

поняття й відповідні їм терміни (наприклад, гімназія, ліцей, коледж, 



98 

 

бакалавр, магістр), з’являються нові: інформаційні технології управління, 

освітній менеджмент, менеджмент освітніх інновацій, менеджмент якості 

освіти, диверсифікація освіти тощо. При цьому, як слушно зазначає 

Н. В. Місько, нові поняття й терміни часто наповнюються іншим змістом, 

ніж це прийнято в тих країнах, звідки вони запозичуються, унаслідок чого 

виникає гостра потреба в зіставленні (і погодженні) термінології та 

понятійного апарату, що використовується у вітчизняній теорії вищої освіти, 

з відповідним закордонним інструментарієм у цій галузі [109, с. 41]. Саме 

накопичення такого величезного емпіричного матеріалу у сфері вищої освіти 

зумовлює використання в нашому дослідженні підходу до вивчення 

понятійно-категоріального апарату як засобу й методу систематизації та 

впорядкування термінології вітчизняної теорії вищої освіти, який покликаний 

адекватно відобразити її логіко-семантичну структуру. 

Як зазначається в Законі України «Про вищу освіту» від 01 липня 

2014 року (з наступними змінами та доповненнями), під вищою освітою 

розуміють сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних та громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у закладі 

вищої освіти (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною 

кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень 

повної загальної середньої освіти [25]. Ми згодні з думкою 

В. П. Андрущенка, І. А. Зязюна та В. Г. Кременя, які вважають, що 

трактувати вищу освіту лише як набуття вищої зі спеціальності кваліфікації 

не зовсім адекватно [118, с. 29], адже основною метою освіти, як 

проголошено в Законі України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року, є 

всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, 

її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування 

цінностей та необхідних для успішної самореалізації компетентностей, 

виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного 

вибору й спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 
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суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, 

творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення 

освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її 

європейського вибору [119]. 

С. У. Гончаренко зазначає: «Вища освіта – це результат засвоєння такої 

сукупності систематизованих знань і навичок діяльності, яка дає можливість 

спеціалісту самостійно й відповідально вирішувати дослідницькі та 

практичні завдання, творчо використовуючи й розвиваючи досягнення 

культури, науки, техніки» [120, с. 54]. 

Водночас аналіз наукової літератури з досліджуваної нами теми 

свідчить про те, що поняття «вища професійна освіта» вживають переважно 

як синонім до освітньої підготовки людини, яка готується до виконання 

певних професійних функцій, обов’язків. У педагогічній енциклопедичній 

літературі зазначається, що професійна освіта – це підготовка спеціалістів 

початкової, середньої й вищої кваліфікації для роботи в конкретній 

професійній сфері діяльності [121, с. 211]. Уже цитований нами 

С. У. Гончаренко термін «професійна освіта» розуміє також як сукупність 

знань, умінь і навичок, опанування яких дає змогу працювати спеціалістом 

певної кваліфікації [120, с. 275]. Розглядаючи особливості професійної 

освіти, А. М. Новіков під професійною освітою розуміє результат 

професійного навчання й виховання, професійного становлення та розвитку 

особистості людини. Однією з основних цілей професійної освіти, на його 

думку, є створення умов для опанування певної професійної діяльності, 

одержання кваліфікації (у певних випадках – перекваліфікації) для 

включення людини в суспільно корисну працю відповідно до її інтересів і 

потреб. При цьому для кожної окремої людини її професійна освіта є засобом 

самореалізації, самовираження й самоутвердження особистості, а також 

засобом соціального самозахисту та адаптації в умовах ринкової економіки 

[122, с. 11]. 
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Професійна освіта практично завжди пов’язана з відповідною 

кваліфікацією, тобто можливістю, спроможністю щось робити, діяти, 

працювати. Під кваліфікацією розуміють здатність працівника виконувати 

конкретні завдання та обов’язки конкретної роботи; це набір завдань та 

обов’язків, які виконуються або повинні бути виконані однією особою. 

Переліки кваліфікацій, напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у закладах вищої освіти за відповідними освітньо-

кваліфікаційними рівнями, загальні вимоги до кожного освітньо-

кваліфікаційного й освітнього рівня визначено в Державному стандарті 

вищої освіти України [123, с. 21]. А. В. Коржуєв та В. А. Попков у вищій 

професійній освіті вбачають важливий соціально-державний інститут, який 

виконує функцію підготовки молодого покоління до вирішення в 

майбутньому професійних завдань у певній сфері діяльності та передбачає 

досить високий рівень сформованості різних умінь і навичок, а також 

здібності безперервного їх удосконалення [124, с. 8]. 

На відміну від загальної освіти, професійна освіта має специфічну 

мету, тобто призначення, що адаптує того, хто вчиться, до особливостей 

обраної сфери діяльності в інтересах реалізації здібностей та інтересів 

особистості. Отже, професійна освіта відрізняється від загальної освіти 

характером та спрямованістю отримуваних знань, умінь і навичок, 

формуванням та вдосконаленням тих особистісних установок і якостей, які 

узгоджуються з обраними людиною професією й спеціальністю. З огляду на 

зазначене в трактуванні поняття «вища професійна освіта», за твердженням 

Л. Г. Білого, необхідно враховувати такі особливості: а) вища професійна 

освіта передбачає підготовку фахівців певної кваліфікації; б) результатом цієї 

підготовки є не лише рівень засвоєння студентами такої сукупності 

систематизованих знань, умінь і способів діяльності, що дадуть змогу 

фахівцю самостійно й відповідально вирішувати дослідницькі та практичні 

завдання, творчо використовуючи й розвиваючи досягнення культури, науки 
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та техніки, а й професійне становлення та розвиток особистості людини 

[123, с. 21]. 

Відповідно до чинного законодавства України про вищу освіту заклад 

вищої освіти – це окремий вид установи, яка є юридичною особою 

приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на 

провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить 

наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, 

забезпечує організацію освітнього процесу та здобуття особами вищої освіти, 

післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей 

[25]. Водночас це визначення не дає нам повне уявлення про заклад вищої 

освіти. У ньому не відображені основні змістові елементи, що визначають 

місце цих закладів в адміністративно-публічній сфері, поза увагою 

залишаються значимі з позиції адміністративного права параметри, які 

вказують на специфіку закладів вищої освіти як суб’єктів адміністративних 

правовідносин. Варто особливо наголосити на тому, що категоріальний 

апарат Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII 

(з наступними змінами та доповненнями) (стаття 1) фактично не містить 

поняття закладу вищої освіти, обмежуючись лише визначенням освітньої 

організації. Єдине загальне уявлення про категорії цих закладів як освітні 

організації вищої освіти надається в статті 28 Закону України «Про вищу 

освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та 

доповненнями), яка розкриває типологію закладів вищої освіти в Україні. 

При цьому наявні в наукових дослідженнях поняття закладу вищої 

освіти, у тому числі недержавного, обмежені межами нормативного 

формулювання, не відображають публічні властивості цих закладів (тобто як 

учасників (суб’єктів) адміністративних правовідносин). Учені (наприклад, 

А. О. Кіріллових [125, с. 15]) загалом під час визначення поняття закладу 

вищої освіти виходять із його цивільно-правової характеристики та 

називають такі його ознаки: 1) це некомерційна організація; 2) має ліцензію; 

3) реалізує освітні програми вищої професійної освіти; 4) має державну 
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акредитацію; 5) фінансується засновником, а також самостійно. Саме тому 

цілком слушним є твердження згаданого науковця, що сьогодні в науці 

адміністративного права та на рівні адміністративного законодавства 

необхідно визначити місце й роль закладів вищої освіти в адміністративних 

правовідносинах, розмежувати цивільно-правову та адміністративно-правову 

сфери їх функціонування, що визначається обсягом і змістом їхнього 

правового статусу [125, с. 16]. 

Одним з аспектів характеристики закладів вищої освіти як учасників 

відносин у галузі освіти є правове регулювання їх освітньої діяльності. На тлі 

процесів реформування вищої школи ефективність діяльності установ вищої 

професійної освіти безпосередньо залежить від чіткого правового 

регулювання. Однак норми законодавства, що регулюють діяльність 

учасників відповідних відносин, іноді не відповідають тим цілям і завданням, 

яких останні покликані досягти. С. В. Барабанова вважає, що ці норми 

повинні вносити ясність і стабільність у правові відносини між органами 

управління освітою, навчальними закладами та громадянами; вони 

створюють певні правові гарантії задоволення потреби особистості у вищій 

освіті [126, с. 142]. 

Переходячи безпосередньо до характеристики вищої школи, варто 

звернути увагу на прогалини в законодавчому регулюванні освітніх 

організацій. Нині в законодавстві, у тому числі й у нещодавно прийнятому, 

немає чіткої правової концепції визначення закладів вищої освіти як 

суб’єктів адміністративно-правових відносин, відсутнє поняття закладів 

вищої освіти в цій сфері, не знаходять належного розгляду можливі юридичні 

зв’язки закладів вищої освіти та державних (публічних) органів. 

Саме тому вважаємо за доцільне спробувати отримати сучасне 

уявлення про заклад вищої освіти як суб’єкт адміністративного права та 

визначити загальне поняття закладу вищої освіти як суб’єкта 

адміністративних правовідносин. Отже, варто розглянути основні 

характеристики цих закладів. При цьому значущою з позиції 
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адміністративного права, на переконання вчених-адміністративістів, є 

характеристика адміністративних правовідносин закладу вищої освіти як 

колективного суб’єкта, що діє для реалізації певних цілей у передбаченій 

законом організаційно-правовій формі юридичної особи з урахуванням його 

місця в державному механізмі та природи засновника [125, с. 17]. 

Для досягнення мети дослідження цього структурного елементу 

дисертаційної роботи спробуємо виокремити ознаки коледжу як закладу 

вищої освіти. 

По-перше, звернемося до специфіки адміністративних правовідносин 

за участю колективних суб’єктів. Загалом адміністративно-правові відносини 

– це суспільні відносини, урегульовані адміністративно-правовими нормами. 

Характерна особливість адміністративно-правових відносин полягає в тому, 

що вони виникають, як правило, між органами, наділеними державно-

владними повноваженнями (переважно органами виконавчої влади), та 

іншою стороною, яка таких повноважень може не мати (громадяни, 

організації, підприємства) [127, с. 45]. 

Адміністративні правовідносини знаходять свою реалізацію у вигляді 

участі в них уповноважених на це учасників – суб’єктів, які є водночас 

суб’єктами адміністративного права. У науковій літературі можна зустріти 

різні підходи до розкриття поняття «суб’єкт адміністративного права». Так, 

Ю. А. Дмитрієв зі співавторами вважають, що суб’єкт адміністративного 

права – це особа, яка є потенційним учасником адміністративного 

правовідношення, що відповідає особливим ознакам, закріпленим у нормах 

адміністративного права, що зумовлює можливість набуття й реалізації права 

та обов’язку на підставі таких норм [128, с. 90]. Учені також звертають увагу 

на те, що суб’єктом адміністративно-правових відносин може бути як суб’єкт 

управління, так і його об’єкт (у буквальному сенсі – особа, на яку 

спрямований керуючий вплив) [128, с. 212]. При цьому адміністративне 

право доктринально поділяє можливих суб’єктів на індивідуальних 
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(громадян) і колективних, до яких належать різні колективні утворення 

(організації, підприємства тощо) [125, с. 29]. 

У розкритті адміністративно-правових характеристик коледжу як 

закладу вищої освіти важливу роль відіграють властивості юридичної особи 

як колективного суб’єкта. Будь-які організації, у тому числі й державні, є 

колективними суб’єктами. Д. М. Бахрах, наприклад, говорить про те, що 

колективні суб’єкти – це організовані, відокремлені, самоврядні групи 

людей, наділені правами виступати у відносинах з іншими суб’єктами 

персоніфіковано, як єдине ціле. З позиції права, на переконання вченого, 

організація – це організаційно та юридично єдиний колектив, чию 

правосуб’єктність реалізують уповноважені особи, які як у зовнішніх, так і у 

внутрішньоорганізаційних відносинах діють від імені організації [129, с. 21]. 

У свою чергу Ю. М. Козлов під організацією розуміє колектив працівників 

різної чисельності (від декількох людей до десятків тисяч), який очолюється 

своїм органом управління та має у власності, господарському віданні або 

оперативному управлінні відокремлене майно [130, с. 58]. Зрештою, 

Ю. М. Старілов стверджує, що організація – це сукупність людей, які 

володіють такими ознаками, як здійснення діяльності відповідно до 

встановлених завдань, визначення цілей і завдань організації, наявність 

основної діяльності [131, с. 426]. З вищенаведеного можемо зробити 

висновок, що коледж є саме організацією. 

По-друге, важливим елементом статусу організацій в Україні є їх поділ 

на прибуткові та неприбуткові. Незалежно від форми власності всі юридичні 

особи щодо отримання прибутку поділяються на прибуткові організації 

(суб’єкти підприємницької діяльності, комерційні організації) та 

неприбуткові організації. При цьому поняття «неприбуткова організація» 

закріплене Податковим кодексом України. До внесення змін до Податкового 

кодексу України неприбуткові підприємства, установи й організації 

визначалися як підприємства, установи та організації, основною метою 

діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної 
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діяльності й меценатства та іншої діяльності, передбаченої законодавством. 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

оподаткування неприбуткових організацій» від 17 липня 2015 року № 652 це 

поняття було викладено в новій редакції. Згідно з підпунктом 14.1.121 

Податкового кодексу України неприбуткові підприємства, установи та 

організації – це неприбуткові підприємства, установи й організації, які не є 

платниками податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 133.4 

Податкового кодексу України. При цьому неприбуткові організації 

створюються для досягнення соціальних, благодійних, культурних, освітніх, 

наукових та управлінських цілей, а також для інших цілей, спрямованих на 

досягнення суспільних благ. 

Варто зазначити, що сьогодні коледжі як заклади вищої освіти не 

належать до неприбуткових організацій. Водночас такий статус є досить 

спірним. Так, Ю. А. Дмитрієв зі співавторами стверджують, що некомерційні 

організації, будучи найменш активними учасниками господарського обігу 

внаслідок своїх статутних завдань, постають як найбільш значущі суб’єкти 

адміністративного права в соціальній, культурній, освітній і частково 

політичній сферах, є ключовим та найбільш активним сегментом 

громадянського суспільства [128, с. 174]. При цьому можна виділити також 

загальні ознаки коледжу як некомерційної організації: 1) має у власності або 

в оперативному управлінні відокремлене майно; 2) відповідає за своїми 

зобов’язаннями цим майном; 3) може від свого імені набувати та 

здійснювати майнові й немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і 

відповідачем у суді; 4) повинен мати самостійний баланс або кошторис; 

створюється без обмеження терміну діяльності, якщо інше не встановлено 

установчими документами; 5) має право відкривати рахунки в банках на 

території держави; 6) має печатку з повним найменуванням; 7) може мати 

найменування, яке містить вказівку на його організаційно-правову форму та 

характер діяльності [125, с. 31]. 
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У контексті вищенаведеного цілком слушною є думка першого 

заступника міністра освіти і науки України В. В. Ковтунця, який стверджує, 

що фінансування вищої освіти має здійснюватися на основі формули з 

урахуванням рейтингу та результативності закладу вищої освіти, а заклади 

вищої освіти й наукові установи повинні отримати статус неприбуткових 

організацій (зараз Міністерство освіти і науки України працює над 

відповідними змінами до законодавства). В. В. Ковтунець підкреслює, що 

такі зміни необхідні з низки причин. Насамперед ідеться про відсутність 

реальної фінансової автономії закладів вищої освіти, про хибну методологію 

фінансування, а також про те, що державні витрати не завжди відповідають 

якості освітніх послуг. Зараз в Україні якість освіти не підтримується в 

грошовому еквіваленті. Держава фінансує установи замість того, щоб 

фінансувати освітні послуги. Щоб забезпечити справедливий розподіл 

державних коштів і фінансову автономію закладів вищої освіти, сьогодні 

необхідно внести низку змін до Закону України «Про вищу освіту» від 

01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) та 

Податкового кодексу України. Фінансування за розробленою Міністерством 

освіти і науки України формулою та новий статус закладів вищої освіти 

потребуватимуть нового фінансового менеджменту в університетах [132]. 

По-третє, з огляду на сферу діяльності, що зумовлена цілями 

створення, установи як суб’єкти можуть бути розділені на адміністративно-

політичні та соціально-культурні. Коледжі, діючи як суб’єкти, що 

здійснюють освітні функції, мають соціальну спрямованість та є установами 

соціально-культурної сфери. Загалом, реалізуючи соціально-культурні 

функції, вони діють у певній галузі діяльності для задоволення суспільних 

благ, надаючи освіту відповідного рівня, а отже, є освітніми установами 

[133, с. 17]. 

Оскільки діяльність закладів освіти є різною як за обсягом, так і за 

змістом, то така специфіка їх правового стану, як вважають Б. М. Габрічідзе 

та А. Г. Чернявський, змушує шукати законодавчі шляхи встановлення 



107 

 

правового статусу установи за галузями [134, с. 146]. Прикладом може 

слугувати Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-

VII (з наступними змінами та доповненнями), який у системі освітніх установ 

виділяє коледжі, що дає змогу в такій структурі визначати їх також як 

професійні освітні установи відповідного рівня. Так, у цьому нормативно-

правовому акті вказано: «Коледж – заклад вищої освіти або структурний 

підрозділ університету, академії чи інституту, що провадить освітню 

діяльність, пов’язану зі здобуттям ступеня бакалавра та/або молодшого 

бакалавра, проводить прикладні наукові дослідження та/або творчу 

мистецьку діяльність. Коледж також має право відповідно до ліцензії 

(ліцензій) забезпечувати здобуття профільної середньої, професійної 

(професійно-технічної) та/або фахової передвищої освіти» [25]. 

Рівень професійної освіти базується на специфіці професійних освітніх 

програм, що реалізовуються навчальним закладом відповідного ступеня. 

Коледжі як професійні освітні установи реалізують програми вищої 

професійної освіти. Як справедливо зазначають фахівці в галузі освіти, 

диверсифікація (різноманітність) навчальних закладів означає різний ступінь 

включення в соціокультурний простір, а отже, різні форми організації, 

побудови, управління освітнім процесом [125, с. 35]. 

Як зазначено вище, коледжі, будучи фактично неприбутковими 

організаціями на противагу прибутковим, не мають на меті отримання 

прибутку. Здійснення ними освітньої діяльності визначає виконання ними 

повноважень щодо реалізації відповідних державних (публічних) функцій. 

Наприклад, автономна установа визначає мету своєї діяльності як виконання 

робіт, надання послуг із метою здійснення повноважень органів державної 

влади, повноважень органів місцевого самоврядування у відповідних сферах. 

А. О. Кіріллових вважає, що в підсумку соціальна сутність коледжу як 

освітньої організації дає змогу розглядати його як інструмент соціальної 

політики держави (у цьому разі – у сфері виховання та професійного 

навчання) [125, с. 35–36]. 
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По-четверте, створювані публічними органами коледжі покликані 

здійснювати низку функцій цих органів. При цьому, як вважає В. Є. Чиркін, 

така управлінська функція за своїм змістом становить скоріше соціально-

управлінську функцію [135, с. 250]. О. В. Родіонова та В. Г. Румянцева 

пов’язують соціальну послугу із соціальною функцією (у тому числі 

освітньою), не проводячи при цьому відмінності між суб’єктами, які їх 

надають. Як вважають автори, освітня послуга не є сферою виключно 

публічно-владних структур, її можуть надавати також приватні особи 

[136, с. 23]. 

Однак підтримати таку позицію, за твердженням А. О. Кіріллових, 

повністю не можна. Висновки авторів мають щонайменше узагальнений 

характер, а з позиції освітньої сфери вносять суперечності в розуміння 

сутності освітньої діяльності. Насамперед у правовому викладенні освітній 

процес – це цілеспрямована діяльність із навчання й виховання. Однак саме 

комплексний характер освітнього процесу тісно переплітає публічні та 

приватні відносини, що вимагає розмежування понять «навчання» та 

«виховання» – категорій, які мають різну правову природу. Їх розмежування, 

на думку вченого, до певної міри дає змогу зробити висновок про те, що 

тільки навчання може бути пов’язане з послугою в розумінні цивільного 

законодавства, а виховання є пріоритетною державною функцією. Інакше 

кажучи, забезпечення реалізації потреби суспільства в культурному, 

інтелектуальному й моральному розвитку – це функція держави, а реалізація 

потреби держави та суспільства у фахівцях – це послуга [125, с. 37]. Отже, 

коледжі як заклади вищої освіти створюються для виконання соціальної 

функції в освіті шляхом надання вищої освіти через надання освітніх послуг, 

які через зазначені вище причини мають державно-значущий характер. 

Таким чином, надаючи освітні послуги різним категоріям споживачів, 

коледжі як заклади вищої освіти забезпечують реалізацію саме публічного 

інтересу в освітній сфері. 
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По-п’яте, варто зазначити, що в цивільних правовідносинах органи 

виконавчої влади є юридичними особами та фактично існують не як 

неприбуткові організації, а саме як державні установи. При цьому власне 

державні установи розглядалися за радянських часів як органи державної 

влади, які входять до системи державного апарату. В адміністративних 

правовідносинах органи виконавчої влади виступають не як установи, а саме 

у своїй якості – як державні органи. Отже, коледжі як заклади вищої освіти 

не є державними органами або органами місцевого самоврядування, не 

можуть бути ототожнені з публічними органами в адміністративних 

правовідносинах [125, с. 40]. Більше того, вони протиставлені органам влади, 

що знаходить вияв у відповідних правовідносинах. Як свого часу зазначав 

Д. М. Бахрах, кожна державна організація – це частина державного 

механізму, що володіє організаційно-правовою самостійністю та працює під 

керівництвом вищого державного органу; її діяльність регламентована 

правом, забезпечена державною власністю й державним примусом та 

спрямована на реалізацію державного інтересу [137, с. 10]. 

Таким чином, не будучи носіями управлінських функцій в 

адміністративно-правових відносинах, коледжі не можуть бути 

ідентифіковані як державні органи, навіть у разі визнання останніх 

установами для цілей цивільного законодавства. 

Коледжі як заклади вищої освіти по-різному реалізують свої 

адміністративно-правові характеристики як юридичної особи. Конкретні 

адміністративно-суб’єктні властивості в коледжів проявляються через 

взаємодію з різними державними органами, структурами, що так чи інакше 

пов’язані з функціонуванням установи. 

Загалом для відносин органів виконавчої влади з установами, у тому 

числі вищої професійної освіти всіх форм власності, характерно те, що 

законодавчо встановлені такі їх особливості: державна реєстрація установ як 

юридичних осіб та акредитація відповідних установ, отримання установою 

дозволу (ліцензії) на певні види діяльності; обов’язок ведення бухгалтерської 
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та статистичної звітності; надання державним органам відповідної 

інформації; обов’язок дотримуватися законодавства. У цій частині державні 

та недержавні заклади вищої освіти відрізняє лише обсяг встановлених щодо 

них публічно-правових обов’язків. Однак, наприклад, відносини з 

ліцензування освітньої діяльності є адміністративно-правовими та мають 

обов’язковий характер для будь-якої освітньої організації вищої школи 

[125, с. 41]. 

У контексті тематики цього структурного елементу дисертаційного 

дослідження вартим уваги є також питання відмінностей між університетом 

та вищою професійною школою. На думку Ю. В. Федорченка, вони 

полягають у таких особливостях: 

1) між університетами та вищими професійними школами існує 

принципова відмінність, яка стосується насамперед ролі й місця науки та 

науково-дослідної роботи в них. Університет є науково-освітньою 

інституцією. Науково-дослідна робота є невіддільною складовою частиною 

роботи викладача університету. Більше того, в університеті мають 

передбачатися посади наукових співробітників, які взагалі можуть не 

займатися викладанням. Фактично термін «науково-педагогічний працівник» 

у точному розумінні цього слова може застосовуватися виключно стосовно 

викладачів університетів. Кардинально іншою має бути ситуація у вищих 

професійних школах. У них також можлива науково-дослідна робота, проте 

вона не є невіддільною складовою частиною роботи викладача вищої 

професійної школи. Вимагання від викладачів вищих професійних шкіл 

наукових здобутків, які вони нібито мають демонструвати у своїх 

публікаціях, є шляхом до провокування практики академічної 

недоброчесності. Більшість українських університетів лише де-юре є 

університетами, де-факто вони щонайкраще залишаються вищими 

професійними школами. Фактично від викладачів вищих професійних шкіл 

вимагають надмірного, чим спонукають їх до імітації науково-дослідної 

роботи; 
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2) в університеті студент продовжує вивчення наук на більш 

поглибленому рівні порівняно із середньою школою. Щодо здобуття освіти в 

університеті більш правильно говорити, що студент вивчає певні науки, 

наприклад, математику чи фізику. Метою навчання в університеті є 

насамперед вивчення на більш поглибленому рівні наук. Таке повноцінне 

вивчення можливе лише в співпраці з викладачами, які самі безпосередньо 

займаються науково-дослідною роботою. Натомість вища професійна школа 

не передбачає опанування наук як самоціль. Тому для ґрунтовного вивчення, 

наприклад, теоретичної фізики або чистої математики абітурієнту необхідно 

вступати обов’язково до університету, а не до вищої професійної школи. А 

здобуття, наприклад, інженерної професії не передбачає обов’язкової 

університетської освіти. Багато професій у вищій професійній школі можуть 

бути здобуті на основі ґрунтовної середньої шкільної освіти. Університетська 

освіта потрібна далеко не всім [138]. 

Варто погодитися з думкою Ю. В. Федорченка, що в університетах 

знання здобувають здебільшого заради самих знань. Університет ґрунтується 

на цінності знання як такого. І лише потім ставиться питання про прикладний 

характер такого знання. Із цим важко погодитися багатьом, однак без цього 

університет не може існувати повноцінно. Університет не може постійно 

визначати свою ефективність лише тим, наскільки здобуті в ньому знання й 

відкриття мають безумовний прикладний характер і безумовне практичне 

застосування. У вищій професійній школі йдеться про набуття знань і вмінь, 

які неодмінно мають бути використані в конкретній сфері професійної 

діяльності. Водночас Ю. В. Федорченко стверджує, що дуже часто 

університетська освіта має доповнюватися вищою професійною освітою. Цей 

момент важливо осмислити, оскільки він докорінно суперечить погляду на 

сучасну систему вищої освіти, яка є надмірно університетоцентричною. 

Університет є досить специфічним навчальним закладом, що розрахований 

насамперед на студентів, які перед вибором своєї майбутньої професії 

прагнуть набути фундаментальних знань про світ, що виходять за межі 
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програм середньої освіти. Університет у цьому розумінні повинен 

розглядатись як продовження старших академічних шкіл, що передбачаються 

новим Законом України «Про освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з 

наступними змінами та доповненнями) [138]. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

1. Виявлені в результаті аналізу етапів розвитку закладів вищої освіти в 

Україні в минулому процеси надають уявлення про перебіг освітніх процесів 

у майбутньому, дають змогу спроектувати діяльність коледжів як закладів 

вищої освіти таким чином, щоб вони були конкурентоспроможними як на 

території нашої держави, так і на рівні Європи та світу загалом. Знання 

особливостей розвитку системи закладів вищої освіти України, її значної 

потужності й наукового потенціалу дають змогу забезпечити подальший 

інноваційний розвиток цієї сфери (причому досить швидкий). 

2. На наше переконання, оскільки коледжі як заклади вищої освіти є 

невід’ємною складовою частиною системи закладів вищої освіти, то 

еволюцію їх розвитку неможливо розглядати поза еволюцією розвитку 

закладів вищої освіти в Україні. При цьому серед етапів розвитку закладів 

вищої освіти в Україні можна виділити такі: 1) виникнення закладів вищої 

освіти (XVI століття); 2) заклади вищої освіти часів Російської та Австро-

Угорської імперій; 3) створення спеціалізованих закладів вищої освіти 

(початок XIX століття); 4) заклади вищої освіти в період Української 

Народної Республіки та початку функціонування Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік (1917–1941 роки); 5) вища освіта в період Великої 

вітчизняної війни (1941–1945 роки); 6) система вищої освіти радянської 

України (1945–1990 роки); 7) розвиток системи вищої освіти після здобуття 

незалежності Україною (1991 рік – дотепер). 
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3. Аналіз еволюції становлення сучасних коледжів як закладів вищої 

освіти дає підстави стверджувати, що більшість із них виникали з мережі 

технікумів як другий ступінь навчання, що передбачав підготовку за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» із присвоєнням 

різних кваліфікацій відповідно до спеціальностей технікуму (коледжу). Крім 

того, після здобуття незалежності Україною та прийняття Закону України 

«Про вищу освіту» стало можливим утворення вищенаведених навчальних 

закладів як автономних освітніх установ або як структурних підрозділів 

закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації. 

4. З прийняттям Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 

2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) заклади 

вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації (технікуми, коледжі) були виведені із 

системи вищої освіти. Тобто з 2016 року технікуми та коледжі поставлені 

перед вибором: або залишитися у вищій освіті та дублювати університети й 

готувати бакалаврів, або перейти в професійно-технічну освіту, що фактично 

ліквідує освітній рівень, який забезпечує підготовку практико-орієнтованих 

фахівців із початковою вищою освітою. 

5. Методологія дослідження організації й функціонування коледжів як 

закладів вищої освіти може існувати як у вузькому, так і в широкому сенсі. 

Методологія дослідження організації та функціонування коледжів як закладів 

вищої освіти може виступати як загальноправовий метод, за допомогою 

якого окреслюються межі наукових досліджень організації й функціонування 

закладів першого рівня вищої освіти та межі впливу влади на різні сфери 

громадянського суспільства, а також за допомогою чого відбувається її 

взаємодія зі структурами цього суспільства. Цей підхід буде належати до 

вузького розуміння методології дослідження організації й функціонування 

коледжів як закладів вищої освіти. До таких методів можна віднести метод 

нормативного регулювання через закон і правило, що має пряму дію, та 

метод договору, що виражається через угоду влади й народу та має 

опосередкований характер. У широкому сенсі методологія дослідження 
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організації й функціонування коледжів як закладів вищої освіти збігається з 

методологією науки адміністративного права та є основою пізнання 

державно-правової дійсності. 

6. Методологія дослідження організації й функціонування коледжів як 

закладів вищої освіти являє собою певну галузь знання, що перебуває на 

межі методології як науки про методи та юридичних наук, зокрема теорії й 

історії держави і права, конституційного права, адміністративного права та 

порівняльного правознавства. 

7. Методологію дослідження організації й функціонування коледжів як 

закладів вищої освіти як науковий феномен, безпосередньо пов’язаний із 

пізнавальною процедурою, можна розглядати в двох аспектах: 1) крізь 

призму складових компонентів загальної теорії методології правової науки 

(прийомів, засобів, способів, методів, методик тощо); при цьому важливо 

розуміти, що в такому аспекті методологія дослідження організації й 

функціонування коледжів є інструментом дослідження певних конкретних 

зовнішніх основоположних об’єктів, які безпосередньо постають з організації 

та функціонування коледжів як елементів системи вищої освіти. У цьому разі 

йтиметься про методологію в онтологічному розумінні; 2) як сферу 

наукового пізнання самого інструментарію пізнання системи вищої освіти, 

тобто як науку про методи, прийоми, способи пізнання; у межах такого 

підходу об’єктом (предметом) дослідження є вже сама методологія. При 

цьому можна говорити про методологію в гносеологічному розумінні. 

8. Під час дослідження організації й функціонування коледжів як 

закладів вищої освіти необхідна конструктивна модернізація, а також 

наповнення новим змістом таких методів наукового пізнання, як 

інтерполяція, моделювання, контрастивний аналіз, поліваріантне 

прогнозування. 

9. Розроблення понятійно-категоріального апарату є найважливішим 

завданням і показником рівня розвитку вітчизняної теорії вищої освіти. При 

цьому понятійно-категоріальний апарат вищої освіти варто розглядати як 
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систему погоджених та взаємозалежних понять і категорій (позначених 

словами й словосполученнями), що є необхідними для теоретичного пізнання 

явищ і процесів вищої освіти. 

10. У процесі наукової діяльності створюються теоретичні системи, які 

складаються із сукупності абстракцій – категоріального апарату, тобто 

системи понять, у яких відображено предмет цієї галузі знань. Таким чином, 

категорії вищої освіти – це поняття, наукова значущість, стабільність і 

фундаментальність яких підтверджується широкою та тривалою практикою в 

галузі вищої освіти. 

11. У межах визначення елементів (ознак) змісту своєї діяльності 

коледж як учасник (суб’єкт) адміністративно-правових відносин має такі 

особливості: 1) діє професійно на основі законодавства в соціально-

культурній сфері; 2) за своєю природою є неприбутковою організацією; 

3) використовує цивільно-правову конструкцію установи; 4) не є публічним 

(державним, муніципальним) органом; 5) є публічним суб’єктом у 

встановленій сфері діяльності; 6) перебуває у відносинах підлеглості з 

органами виконавчої влади або місцевого самоврядування; 7) здійснює 

повноваження органів публічного управління в соціальній сфері (реалізує 

державні функції освіти); 8) надає освітні послуги з надання вищої освіти та 

здійснює наукові дослідження. 

12. Під коледжем як закладом вищої освіти, що є суб’єктом 

адміністративних правовідносин, можна розуміти професійно-освітню 

неприбуткову організацію, яка діє в організаційно-правовій формі установи в 

системі організаційно-управлінських зв’язків підвідомчого чи 

координаційного характеру з певними органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування з метою реалізації державної функції з 

надання освітніх послуг та вирішення встановлених законодавством 

публічних завдань у сфері вищої професійної освіти. 
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РОЗДІЛ 2 

МІСЦЕ Й РОЛЬ КОЛЕДЖІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

 

2.1 Коледжі як базисний елемент системи вищої освіти в Україні: 

функціональний підхід 

 

 

Кінець ХХ – початок ХХІ століття яскраво демонструє геополітичну 

спрямованість сучасного цивілізаційного процесу, яка визначається його 

глобалізацією. Трансформаційні зміни в сучасній історії людства привели до 

формування «інформаційного суспільства», або «суспільства знань», у якому 

головним ресурсом є знання й інформація, що впливають на подальший 

розвиток сучасної цивілізації. В умовах глобалізації вища освіта 

перетворилася на пріоритетний чинник суспільного поступу, а суспільство – 

на таке, що постійно навчається [139, с. 146]. На переконання одного з 

відомих теоретиків університетської освіти П. Скотта, глобалізація є 

найфундаментальнішим викликом, з яким стикнулася вища школа за всю 

тисячолітню історію свого існування, і прямо стосується університетів, 

актуалізуючи завдання поширення національних культур, сприяючи 

стандартизації навчання (під впливом сучасних інформаційних технологій і 

появи глобальних дослідницьких мереж), а також обмежуючи бюджетні 

можливості розвинених країн, від яких залежить більша частина 

фінансування університетської освіти. На його думку, на університети чекає 

потужна робота, пов’язана з адаптацією до вимог епохи глобалізації 

[140, с. 3–4]. 

Становлення «суспільства знань» («інформаційного суспільства»), у 

якому висуваються принципово нові вимоги до рівня освіти та фахової 

підготовки спеціаліста, актуалізує проблему ролі та значимості вищої освіти 
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й науки в суспільному житті та долі людини. Головним завданням сучасної 

вищої освіти, на думку експертів, є формування глобальної компетенції [141, 

с. 382]. У зарубіжній і вітчизняній соціальній та правовій літературі досить 

ґрунтовно досліджено широкий спектр проблем глобалізації, становлення 

інформаційного суспільства та освітніх інновацій. Розроблення декількох 

концепцій, автори яких прагнули побудувати пояснювальні моделі 

глобальних змін, було започатковане в другій половині ХХ століття. Це 

концепція «кінця історії» Ф. Фукуями, теорія «зіткнення цивілізацій» 

С. Гантінгтона, американоцентричні концепції З. Бжезинського та 

Г. Кіссінджера, універсальна світ-системна концепція розвитку людського 

суспільства І. Валлерстайна, розгляд глобальних змін через моделі 

постіндустріального (Дж. Белл), суперіндустріального (Е. Тоффлер), 

постекономічного (В. Л. Іноземцев) та інформаційного (Й. Масуда) 

суспільства [139, с. 146]. 

Вища освіта – специфічний людський капітал, який відчуває вплив 

соціальних процесів та інститутів і своєю чергою чинить істотний вплив на 

характер та можливості ефективного функціонування цих соціальних 

інститутів. Саме вища освіта бере вирішальну участь у формуванні 

майбутнього [142, с. 8]. 

Один із найвідоміших соціальних мислителів і дослідників сучасного 

світу М. Кастельс стверджує, що виробництво в розвинених суспільствах 

спирається на освічених людей у віці 25–40 років [143, с. 16]. Однак роль 

вищої освіти є більш значною. У широкому сенсі вища освіта передбачає, 

якщо скористатися словами В. І. Даля, «науковий розвиток особистості та її 

виховання». Для того щоб молоді люди, які отримують сьогодні 

університетські дипломи, не опинилися в безпорадному стані перед 

проблемами, що постануть у прийдешньому тисячолітті, сучасна вища освіта 

повинна формувати їх світогляд, що відповідає рівню знань і реаліям 

XXI століття [144, с. 41]. 
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Упродовж 20 років становлення незалежної України відбувалося за 

логікою розвалу Союзу Радянських Соціалістичних Республік, коли агонія 

імперії охопила всі суспільні інститути й процеси та заважала прогресу 

країни. Ідеологічна, політична й моральна боротьба старого та нового досі 

триває. Вища школа (система вищої освіти) була невід’ємною частиною 

системи суспільних відносин та інститутів, які гинули, відроджувалися в 

нових формах або залишалися в стані стагнації. З одного боку, 

спостерігається різке зростання чисельності закладів вищої освіти, їхніх 

філіалів, роздавання дипломів про вищу освіту будь-кому за гроші й послуги, 

а з іншого, за висновками експертів, – падіння якості освіти, формування 

армії безробітних із дипломами про вищу освіту, і це в той час, коли в країні 

є велика потреба у кваліфікованих фахівцях, на що вказують дані засобів 

масової інформації та Інтернету. Це свідчить про те, що вища освіта в 

Україні як важливий соціальний і правовий інститут та механізм 

забезпечення права громадян на вищу освіту перебуває в стані кризи, а 

проголошені освітні реформи не досягають раціонально визначеної мети – 

прогресивного розвитку України [145, с. 3]. 

Аналіз правової доктрини з досліджуваного питання дає підстави для 

висновку, що сьогодні багато пишуть про реформу вищої освіти, про те, що 

вона повинна спиратися на ідеї цілісності й фундаментальності. При цьому 

цілісність передбачає «взаємопов’язаність знань»; знання є цінним, коли 

воно є структурним і вписується в загальну картину світу. Тоді воно не 

лежить «мертвим вантажем», а перебуває в обігу, активно використовується. 

Те, що знання має бути фундаментальним, не викликає сумнівів. Освіта 

сьогодні повинна враховувати швидкі зміни, що відбуваються на сучасному 

етапі розвитку суспільства та призводять до швидких змін стереотипів 

мислення й способів бачення світу [144, с. 43]. 

У зв’язку із цим особливий дослідницький інтерес представляють саме 

коледжі як базисний елемент системи вищої освіти. Дедалі більш очевидним 

стає той факт, що базова вища освіта є не просто підготовкою 
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висококваліфікованих фахівців, її роль полягає в створенні 

культуроутворюючого, інформаційного та природного освітнього 

середовища, що сприяє розвитку особистості, у забезпеченні напрямів 

соціалізації, кваліфікаційного й культурного рівнів [146, с. 121]. 

Варто акцентувати увагу на тому, що основною суспільною функцією 

вищої освіти є взаємодія із соціальною структурою. При цьому така 

взаємодія може бути охарактеризована з двох позицій: а) як вплив соціальної 

структури на систему вищої освіти; б) як вплив системи вищої освіти на 

соціальну структуру. Важливо зазначити, що саме перший визначає другий, 

який у свою чергу має характер «зворотного» впливу наслідків на саму 

причину. Не система вищої освіти зумовлює й видозмінює соціальну 

структуру, навпаки, соціальна структура суспільства, уся система його 

суспільних відносин відображається безпосередньо чи опосередковано в 

системі вищої освіти. Водночас система вищої освіти не пасивна щодо 

соціальної структури, а здатна здійснювати на неї активний вплив. Напрями 

цього впливу та його ступінь знов-таки визначаються пануючими суспільними 

відносинами, соціальною структурою суспільства [147, с. 53–54]. 

Насамперед вважаємо за доцільне визначити складники цієї взаємодії, а 

саме соціальну структуру та освіту як соціальний інститут. Зауважимо, що 

структурність є необхідним атрибутом будь-якої складної системи. 

Суспільство належить до числа таких систем. У ньому можна виділити безліч 

структурних розрізів. Одні з них мають соціальну природу, інші зумовлені 

іншими підставами (географічними, біологічними, психологічними тощо). 

Тому соціальну структуру можна позначити як структуру суспільства, 

створену не рівними між собою соціальними суб’єктами [148, с. 153]. 

Дослідження структурного підходу до вивчення інституту організації й 

функціонування коледжів як закладів вищої освіти як елементу системи 

вищої освіти вимагає відповіді на питання про те, як він пов’язаний із 

категорією «система» та якою є його роль у науці адміністративного права. 
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Термін «система» (з давньогрецьк. σύστημα – сполучення) означає 

«ціле, складене із частин». Він використовується в тих випадках, коли 

необхідно охарактеризувати об’єкт, який досліджується чи проектується як 

дещо ціле, складне та про який неможливо відразу одержати просте 

уявлення. Варто звернутися до розгляду ґенези загального визначення 

поняття «система». Так, тлумачний словник В. І. Даля (середина 

ХІХ століття) визначає систему як план, порядок розташування частин 

цілого, визначене влаштування, перебіг чого-небудь у послідовному, 

доладному порядку [149]. Словник «Webster’s Revised Unabridged Dictionary» 

1913 року містить визначення системи як сукупності об’єктів, 

підпорядкованих чітко або за певним особливим порядком, як правило, 

логічним чи науковим; це єдине ціле об’єктів, пов’язаних певним спільним 

законом, принципом або метою; постійне об’єднання принципів чи 

елементів, які становлять єдине ціле [150]. У тому ж словнику вже 1928 року 

видання систему подано як сукупність чогось, упорядковану як ціле; це план 

або схема, яка складається з багатьох частин, об’єднаних таким чином, щоб 

створити ланцюг взаємозалежностей; постійне об’єднання принципів чи 

елементів, які становлять єдине ціле [151]. 

Генезис сучасної системи адміністративного права як України, так і 

зарубіжних країн невіддільно пов’язаний з утвердженням та вдосконаленням 

системи права загалом і розвитком знань про цю систему та її юридичні 

властивості зокрема. Закономірно, що новий масив суспільних відносин, 

пов’язаних з утвердженням на хвилі революційних змін принципів та ідей 

народного суверенітету, верховенства права, парламентаризму, правової 

держави й інших ідеалів класичного європейського адміністративізму, які 

обґрунтовувалися ще мислителями епох Відродження та Реформації, не міг 

бути внормованим у межах тогочасних галузей публічного, а тим більше 

приватного права. У зв’язку із цим утверджується нова галузь публічного 

права – адміністративне право. При цьому адміністративне право, як і будь-

яка інша галузь права, було покликане здійснювати не лише 
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цілеспрямований, а й системний вплив на регулювання суспільних відносин, 

що стали його предметом. Зазначене зумовило об’єктивне існування 

адміністративної системи, а подальші нагальні потреби адміністративної 

правотворчої та правозастосовної практики зумовили необхідність 

дослідження юридичних властивостей як системи загалом, так і її складників 

[152]. 

У цьому розумінні варто згадати твердження Р. фон Ієрінга щодо 

відповідних властивостей системи права: «Система – невичерпне джерело 

нової матерії!» [153, с. 97–98]. Поділяючи цю позицію мислителя, вкажемо 

на необхідність пізнання таких зрізів (рівнів) багатоаспектної системи 

адміністративного права України, що дасть змогу не лише пізнати їх 

юридичну природу, а й виявити нові та перспективні шляхи подальшого 

розвитку й удосконалення сучасного національного адміністративного права 

та його системи [154]. 

Найповніше уявлення про систему адміністративного права дає змогу 

сформувати сума знань про юридичні властивості його складових елементів і 

порядок їх взаємодії. Як відомо, у радянській державно-правовій науці 

стверджувалася жорстка ієрархічна структура відповідної галузі радянського 

права, представлена дворівневими елементами – інститутами та нормами 

адміністративного права, які у свою чергу мали власні структурні рівні. 

Відмова ж від однолінійного позитивістського методологічного підходу до 

системи права дала змогу спростувати цю тезу та виявити нові рівні (зрізи) 

системи пострадянського адміністративного права. Зазначене сприяло також 

формуванню нових теоретико-методологічних уявлень про структуру 

адміністративного права України та її основні елементи й частини [83]. 

Вплив соціальної структури суспільства та інституту вищої освіти є 

взаємним: з одного боку, спостерігається репродукція й модифікація 

соціальної структури інститутом освіти, а з іншого – регуляція структури та 

функціонування системи освіти соціальною структурою суспільства. Різні 

соціальні групи прагнуть реалізовувати свої інтереси в системі освіти та за 
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допомогою системи освіти, тими чи іншими способами явно або латентно 

впливаючи на неї. Процеси соціального відбору відбуваються під впливом 

глобальних чинників дійсності як за стінами навчальних закладів, так і в 

класах та аудиторіях. Т. П. Найманова вважає, що сумарні ефекти соціальної 

диференціації не можуть не проявлятися в коледжах як елементі системи 

вищої освіти. Найбільш гостре вираження взаємин освітньої сфери й 

суспільства загалом – соціальна селекція за допомогою інституту освіти: 

відтворення соціальної нерівності, замаскований механізм соціальної 

диференціації [144, с. 45]. 

У контексті вищенаведеного варто звернути увагу на те, що під 

соціальною структурою суспільства розуміють сукупність його соціальних 

складників і те, що поєднує їх, утримує від розпаду, упорядковує та надає 

структурі певної конфігурації, зв’язує ці складники. Існують різні підходи до 

визначення соціальних складників. Так, відомий російський соціолог 

А. І. Кравченко трактує структуру суспільства як сукупність статусів і ролей, 

функціонально пов’язаних між собою [155, с. 81]. Провідні українські 

політологи В. П. Андрущенко та Н. І. Горлач визначають сутність соціальної 

структури суспільства як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих, 

упорядкованих одна щодо одної соціальних спільнот, прошарків і груп, а 

також відносини між ними [156, с. 121]. 

У ХХ столітті вища освіта як соціальний інститут асоціювалася в 

науковій і суспільній свідомості переважно з економічною функцією. 

Завдання вищої освіти зводилося переважно до підготовки фахівців для 

різних галузей господарства, а соціокультурними та іншими функціями, 

м’яко кажучи, нехтували. В адміністративно-командній системі вища освіта 

виконувала насамперед функцію підготовки спеціалістів та професійної 

соціалізації. Із цього поставала зарегламентованість кількісних і структурних 

показників випуску спеціалістів, що, на нашу думку, уже не повною мірою 

відповідає соціальній відповідальності в її сучасному розумінні. Тоді, за 

твердженням О. В. Линовицької, це було виправданим хоча б тому, що 
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єдиним джерелом функціонування освіти були бюджетні кошти, а в частині 

підвищення кваліфікації та в освіті кадрів – відрахування коштів державних 

підприємств, тобто знов-таки державні кошти. За цих умов державні органи 

брали на себе зобов’язання з повного розподілу спеціалістів за місцями праці, 

оскільки держава адміністративно регламентувала також розвиток галузей 

народного господарства [157, с. 45]. 

У соціальному плані основною функцією вищої освіти є стабілізуюча. 

Вища освіта – це не просто потужний інструмент консолідації суспільства, а 

за природою своєю інститут суспільної злагоди. Вона сприяє зменшенню 

соціальної нерівності, подоланню бідності, безробіття й національних 

конфліктів, розвитку соціальної мобільності населення, формуванню якості 

життя. Вища освіта, на переконання Т. П. Найманової, є насамперед 

інститутом для формування й відтворення навичок, необхідних для робочої 

сили, зокрема, для передачі знань і досвіду, властивих різним професіям, 

тобто підготовки кваліфікованих фахівців для різних сфер діяльності. Навіть 

із чисто технократичної позиції стратегічні й тактичні вигоди від здобуття 

вищої освіти є очевидними: підготовка та перепідготовка кадрів – один із 

центральних елементів стратегії й тактики економічних реформ, зняття 

економічних і структурних диспропорцій, формування, розвитку та 

регулювання ринку праці. При цьому саме ринок праці впливає як регулятор 

розвитку освітньої галузі. Вимоги, що висуваються економічним розвитком і 

суспільним розвитком загалом, зумовлюють зміни у сфері вищої освіти. 

Сфера вищої освіти у свою чергу бере участь у формуванні в суспільстві 

динаміки потреб та інтересів, інтенсифікує технічний прогрес, культивує 

певні цінності, здійснюючи вплив не лише на народне господарство, а й на 

весь соціум [144, с. 47–48]. 

Цей аспект функціонування вищої освіти пов’язаний із її 

«запускаючою» роллю (поряд з іншими факторами) у розміщенні людей на 

різних позиціях професійної та життєвої кар’єри. Вища освіта в цьому 

процесі є сферою реалізації життєвих інтересів. При цьому коледжі як 
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базисний елемент системи вищої освіти – своєрідний «пропуск» до 

наступних рівнів вищої освіти. Зазначимо також наростаючу значимість 

коледжів як закладів вищої освіти для формування професійної та життєвої 

кар’єри у зв’язку з науково-технічним прогресом, загальним соціальним 

розвитком [158, с. 134]. 

Необхідно враховувати, що потенційний контингент студентів 

коледжів як закладів вищої освіти спочатку формується демографічними 

процесами. При цьому сумарна сукупність індивідів не складає однорідний 

масив: різним видам навчання, що переслідують різні цілі, відповідають 

групи осіб того чи іншого віку, тих чи інших психофізіологічних 

особливостей тощо [159, с. 204]. 

О. В. Линовицька слушно зазначає, що вища освіта повинна 

забезпечувати не стільки отримання певного фаху, скільки задоволення 

потреб користувачів освітніх послуг: бути здатними приймати раціональні, 

компетентні рішення в будь-якій сфері діяльності; бути продуктивними 

працівниками на будь-якому робочому місці; генерувати нові ідеї у своїй 

галузі діяльності; бути активними, відповідальними громадянами власної 

держави, активними учасниками світових економічних, соціальних і 

політичних процесів [157, с. 46]. 

Вплив політичних факторів яскраво проявляється у взаємодії інституту 

коледжів як закладів вищої освіти з політичною системою. Історично 

склалося так, що для нашої країни такий вид регулювання системи освіти 

явно домінував, причому, можливо, не менше, ніж взаємодія з економічною 

системою3. У радянський період цілі розвитку освіти, спосіб планування й 

фінансування, періодично вживані заходи із соціального управління у сфері 

освіти підлягали економічним або ідеологічним міркуванням, несли в собі 

                                                           
3 Розглядаючи державну політику у сфері освіти як складову частину загальної політики держави, сутність 

якої становить сукупність теоретичних ідей, цілей і завдань та практичних заходів розвитку освіти, як 

невід’ємну частину політики держави, що спрямована на забезпечення розвитку й функціонування системи 

освіти, сучасні дослідники зазначають, що сьогодні держава відіграє головну, визначальну роль у розвитку 

освіти – властивими їй методами (правовими, адміністративними, економічними) активно залучається до 

управління освітніми процесами [160, с. 7–10]. 
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зміст, що визначався переважно тогочасною тоталітарною системою. 

Сучасний стан нашої освіти є поєднанням рис минулого та, напевно, 

майбутнього, ми спостерігаємо важкий процес модифікації цієї сфери, старт 

якому дано саме завдяки політичним змінам у країні [144, с. 50]. 

Про політичну функцію вищої освіти заговорили в новому ракурсі 

досить недавно, і пов’язано це з реалізацією її у сфері забезпечення 

демократії, доступу громадськості до прийняття рішень. Необхідність 

докорінного реформування системи була усвідомлена в нашій країні в 

умовах якісного оновлення суспільства. Це оновлення пов’язувалося з 

усвідомленням того, що без перегляду навчальних програм та зміни форм 

організації навчального процесу демократизація суспільства й подолання 

наслідків тоталітаризму стають проблематичними. Так, з кінця 1980-х років у 

вищій школі почали практикувати розширення прав закладів вищої освіти, 

було демократизовано систему управління ними. Дуже активно 

обговорювалися проблеми співвідношення управління творчого потенціалу 

спеціаліста, що значною мірою пов’язувалося із загальним зростанням 

соціальної активності в управлінні. 

Крім того, украй важливим, на наше переконання, є те, що низка 

авторів розглядають політичну функцію освіти як підґрунтя національної 

безпеки4. Безпека соціуму, тобто соціальна або суспільна безпека, у цьому 

розумінні є синонімом до поняття «національна безпека», оскільки нація – це 

спільнота всіх громадян та осіб без громадянства, які на цей момент 

проживають на території держави та підпадають під її юрисдикцію. 

Відповідно, національна (суспільна) безпека – це безпека всіх осіб, які 

проживають на території України, і кожної особи окремо [161, с. 40]. Будь-

яка небезпека, що загрожує соціуму, суспільству, – це автоматично вже 

національна небезпека. Крім того, знак рівності між цими поняттями дасть 

змогу усунути відмінність у їх тлумаченні на кшталт того, що національна 
                                                           

4 На сьогодні існує велике розмаїття визначень національної безпеки, автори мають власні думки й 

підходи до трактування аналізованої нами правової категорії в більш вузькому чи, навпаки, більш широкому 

значенні цього словосполучення. 
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безпека пов’язана тільки із силовими акціями військового чи подібного 

характеру, а соціальна безпека – тільки із соціальним (цивільним, мирним, 

суспільним) станом громадян у державі [162, с. 89]. 

М. В. Семенченко щодо цього слушно зазначає, що стратегічний та 

ефективний розвиток нашої держави залежить від нас самих, від наших 

знань, умінь, навичок і здібностей передати це майбутньому поколінню. 

Тому майбутнє – за освітою, а отже, гарне майбутнє – за гарною освітою 

[163, с. 18]. У цьому ми згодні з російськими дослідниками, які досить 

сміливо стверджують, що освіта й наука впливають на всі рівні національної 

безпеки (суспільство, державу, особу). Цілком очевидно, що економічна та 

військова безпека держави без кваліфікованих кадрів не можуть бути 

забезпечені, а технологічна безпека не може існувати без наукових розробок. 

Збереження й примноження інтелектуального потенціалу нації розширює 

«коридор можливостей держави» для прискореного економічного та 

соціального розвитку. Національну безпеку країни неможливо забезпечити 

без принципової зміни освітньої політики з низки основоположних напрямів. 

Витрати на освіту сьогодні – це внесок у завтрашній день [164, с. 45]. 

Ризикуючи зазнати певних докорів, стверджуємо, що безпека держави в 

стратегічному плані визначається станом системи вищої освіти. Зрозуміло, 

що національну безпеку не можна забезпечити лише засобами освітньої 

політики. Вища освіта – один із найважливіших компонентів національної 

безпеки будь-якої країни, що безпосередньо залежить від рівня її розвитку. 

Одним із найважливіших елементів системи забезпечення національної 

безпеки (яку гарантують внутрішні, інституційні чинники, що зберігають 

позитивну спрямованість розвитку соціально-економічної системи) є освітня 

політика держави [165]. Національна безпека в сучасний період історії 

охоплює не лише сферу забезпечення політичної безпеки країни, 

недоторканності її державних кордонів і суверенітету території, а й суму 

різних чинників, що забезпечують усебічний (духовний, економічний, 
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культурний, демографічний та інший) позитивний розвиток національного 

соціуму, його основних соціальних, територіальних та етнічних груп [166]. 

Провідний український учений у галузі адміністративного права 

А. О. Селіванов проаналізував різні види й форми безпеки в державі та 

запропонував певний класифікаційний ряд конституційного рівня. Зокрема, 

ним виокремлюються такі види безпеки: 

 правова безпека, закріплена в статті 8 Конституції України, що 

означає захист конституційних прав і свобод, гарантію звернення 

громадянина до суду; а в статті 25 Конституції України визначені гарантії 

безпеки (захисту) для громадян України, що не допускає позбавлення 

громадянства, вигнання за межі України, видачу іншій державі та гарантує 

увагу до громадян, які перебувають за кордоном і захищаються державою; 

 державна безпека, закріплена в статті 17 Конституції України, що 

означає забезпечення всіх заходів безпеки силами відповідних військових 

формувань і правоохоронних органів держави відповідно до закону; 

 екологічна безпека, визначена в статті 16 Конституції України, де 

проголошується обов’язок держави забезпечувати належну екологію та 

підтримання екологічної рівноваги на території України, забезпечувати 

усунення наслідків Чорнобильської катастрофи та збереження екофонду 

українського народу, що є прямим обов’язком держави перед суспільством і 

кожною людиною; 

 економічна безпека, яку прямо формулюють статті 41 та 42 

Конституції України, у яких закріплюється право кожної людини на повне 

володіння власністю, розпорядження своєю інтелектуальною, творчою 

діяльністю. Безпека визначається Основним Законом України як імперативна 

заборона протиправного позбавлення права власності та його непорушність. 

За жодних умов не допускається примусове відчуження об’єктів права 

власності, а обмеження для громадян і юридичних осіб можуть наставати 
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тільки в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Законом встановлюється 

конфіскація, причому така примусова міра застосовується лише судом; 

 громадська безпека, яка, відповідно до статті 17 Конституції 

України, забезпечується силою держави та є справою всього українського 

народу; 

 інформаційна безпека, яка згідно зі статтею 32 Конституції України 

визначається правовим режимом заборони збору, зберігання, використання 

та поширення конфіденційної інформації про особу, що допускається у 

випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, 

економічного добробуту та прав людини [167, с. 188]. 

Таким чином, безпека суспільства визначається сьогодні в 

загальносвітовій практиці розвитком людських ресурсів як основної 

детермінанти створення наукового, економічного, соціокультурного 

потенціалу суспільства, що у свою чергу може формуватися тільки в межах 

соціального інституту вищої освіти. 

Є. В. Красняков наголошує на тому, що держава формулює та реалізує 

освітню політику, ініціює процеси модернізації галузі, окреслює основні 

принципи, цілі й завдання її реформування [168, с. 70]. Такої ж думки 

дотримується Р. Г. Валєєв, який під час аналізу гарантій права на освіту 

підкреслює, що найбільш об’ємною гарантією реалізації освітніх прав є 

держава, її органи й діяльність. Відповідно, державну політику в галузі вищої 

освіти вчений визначає як цілеспрямовану діяльність державних органів 

щодо забезпечення права кожного на освіту, що досягається завдяки 

забезпеченню функціонування та розвитку освітньої системи [169, с. 109]. 

Сучасна довідкова література тлумачить зміст державної освітньої політики 

як відповідь на суспільні потреби, вимоги, дії інших суб’єктів освітньої 

політики, як цілеспрямований, відносно стабільний офіційний курс уряду та 

підпорядкованих йому установ, спрямований на забезпечення 

функціонування системи освіти [170, с. 623]. Н. Л. Губерська визначає 
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державну політику у сфері вищої освіти як невід’ємну складову частину 

загальної освітньої політики держави, зміст якої полягає у формуванні та 

нормативно-правовому закріпленні загальної стратегії вищої освіти, у 

визначенні цілей, завдань і відповідних напрямів дії, спрямованих на 

забезпечення функціонування й розвитку системи вищої освіти [171]. 

У контексті тематики нашого дослідження варто зазначити також, що 

державна політика України в галузі вищої освіти ґрунтується на 

конституційних нормах, міжнародних договорах, стратегічних документах 

щодо розвитку освіти (концепціях, доктринах, програмах тощо), 

законодавчих актах, указах і розпорядженнях парламенту та голови держави, 

рішеннях вищого органу виконавчої влади, наказах і розпорядженнях 

центрального органу державної виконавчої влади, який здійснює керівництво 

у сфері освіти, тощо. 

При цьому Національна стратегія розвитку освіти в Україні на  

2012–2021 роки, розроблення якої було зумовлене необхідністю 

кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості й 

конкурентоспроможності освіти, на вирішення стратегічних завдань, що 

стоять перед національною системою освіти, на інтеграцію її в європейський і 

світовий освітній простір, визначила основні напрями та шляхи реалізації ідей 

і положень Національної доктрини розвитку освіти в нових економічних та 

соціокультурних умовах. Національна стратегія розвитку освіти спрямована на 

підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти для громадян 

України відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, 

економіки, кожного громадянина, а також на забезпечення особистісного 

розвитку людини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями й 

потребами на основі навчання впродовж життя [29]. 

Зауважимо, що прийняття Загальної декларації прав людини показало, 

що, незважаючи на розмаїття думок, різкі ідеологічні протиріччя, специфіку 

культурних і релігійних систем, вдалося сформулювати такий текст, який 

одержав схвалення міжнародної спільноти [172, с. 23]. Інститут прав і свобод 
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людини встановлює, що у сфері освіти держава повинна створювати всю 

сукупність інституційних умов для реалізації громадянами права на освіту. 

При цьому втручання держави в освітній процес має визначатися інтересами 

особистості, суспільства й держави, що, очевидно, також продиктовано 

реалізацією прав і свобод людини, оскільки право на освіту належить до 

сукупності основних прав [173, с. 62]. Так, відповідно до прийнятих 

міжнародних підходів право на освіту розуміється як свобода освіти та є 

природним, невідчужуваним правом, належить кожному від народження. Не 

існує жодних підстав, завдяки яким це право не може бути передане іншій 

особі, групі осіб, суспільству, державі. Сама людина не може відмовитися від 

свого права на освіту [174, с. 63]. 

Важливо зазначити, що такий міжнародний підхід розрізняє свободу 

освіти, свободу освіти відповідно до переконань, а також педагогічну 

свободу, тобто свободу вибору педагогічних методів. Відповідно, перешкоди 

в реалізації свободи освіти дають людині право на захист. Так, у преамбулі 

Загальної декларації прав людини говориться, що Генеральна Асамблея 

Організації Об’єднаних Націй проголошує цю декларацію, щоб права 

людини охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб людина 

не була змушена вдаватися до повстання проти тиранії та гноблення. Проте в 

контексті наведеного не варто вважати, що сфера вищої освіти, будучи 

заснованою на правах і свободах людини, є вільною від глобалізаційних 

трансформацій. Як вказує І. І. Мусієнко, доводиться констатувати, що в 

контексті сучасної глобалізації права й свободи людини, на жаль, є не стільки 

змістом, скільки формою процесів, які відбуваються в різних сферах, у тому 

числі у сфері вищої освіти в коледжах. Однак інституційно важливими для 

державного управління та правової регламентації суспільних відносин у всіх 

сферах життя залишаються норми зазначених вище міжнародних правових 

документів, зокрема й положення про державний суверенітет, а тому ступінь 

негативного впливу глобалізації на освітню безпеку – це питання волі 
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державної влади, тобто реалізації забезпечення національних інтересів країни 

[175, с. 129]. 

Сьогодні незаперечним є той факт, що освіта й культура5 є 

пріоритетними напрямами в розвитку людської цивілізації та заслуговують 

на особливу увагу в контексті наукового підходу до вирішення проблем 

сучасності. Перед загалом численних проблем, які ставить перед нами 

майбутнє, саме вища освіта й культура є необхідними передумовами 

розвитку людства, вони сприяють подоланню «порогів» непорозуміння, 

нетерпимості між людьми різних національностей і віросповідань, 

розв’язанню проблем із порушенням екологічної рівноваги, кризових 

політико-економічних ситуацій у глобальному вимірі [176, с. 4]. 

Культурні фактори щодо вищої освіти в коледжах постають у вигляді 

традицій, звичаїв, особливостей менталітету. Вплив цих факторів 

виявляється, за слушним твердженням Т. П. Найманової, у традиційному 

престижі вищої освіти та професій інтелігентної праці; він має своїм 

корінням давнє шанобливе ставлення значної частини суспільства до 

професій лікаря, інженера, учителя. Інший важливий момент – традиція 

ставлення до можливостей отримання вищої освіти. Стале уявлення про те, 

що якісна вища освіта будь-якого рівня має бути доступною для вихідців з 

усіх верств, вступає в протиріччя із сучасною диференціацією у сфері вищої 

освіти, і така диференціація закономірно викликає негативну реакцію в 

суспільстві [144, с. 52]. 

Не можемо не звернути увагу на те, що осмислення проблем вищої 

освіти в широкому соціально-культурному контексті є одним із 

найважливіших завдань сьогодення. Сучасні науковці прагнуть осягнути 

загальнокультурний сенс масштабних процесів глобалізації, розглянути 

проблему в культурно-історичному й соціокультурному ракурсах, знайти 

                                                           
5 Аналіз наукових джерел свідчить про те, що існує багато визначень культури. Одні вчені під культурою 

розуміють цінності духовного життя. Натомість інші звужують це поняття та відносять до культури лише 

ідеологію, яка повинна обслуговувати сферу виробництва. Деякі культурологи вважають, що сьогодні є 

понад 500 визначень терміна «культура». Це пояснюється багатогранністю феномена та широким 

вживанням у конкретних дисциплінах. 
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культурні альтернативи цьому явищу [177, с. 28]. Пошуки моделей змісту 

вищої освіти, що є адекватними сучасному типу культури та відповідають 

новому етапу розвитку держави й права, становлять одне з актуальних 

завдань сучасної юридичної науки. При цьому на передній план виходить 

необхідність розроблення новітніх нормативних засад цілісного навчально-

виховного процесу щодо таких категорій, як форма, зміст, методи та 

організація навчання. Розв’язання зазначених завдань вимагає звернення до 

фундаментальних витоків вищої освіти, розгляду їх як частини культури, 

культуротворчого процесу. 

У документах із модернізації вітчизняної вищої освіти [178; 179 тощо] 

йдеться про те, що українському суспільству потрібні сучасно освічені люди, 

які здатні самостійно приймати відповідальні рішення в ситуації вибору, 

прогнозуючи їх можливі наслідки, люди, які можуть співпрацювати, 

відрізняються динамізмом, мобільністю, конструктивністю. Науковці різних 

сфер є одностайними в тому, що сьогодні рівень правосвідомості сучасного 

українця є невисоким. При цьому висловлюється теза щодо неможливості 

побудови правової держави, коли правосвідомість громадян оперує 

псевдоправовими категоріями. У зв’язку із цим надії покладаються на 

позитивний розвиток правосвідомості та формування правової 

культури [180, с. 241]. 

Реформування соціальної структури українського суспільства, 

економічного устрою та політичної системи ставить перед коледжами як 

закладами вищої освіти завдання щодо необхідності вдосконалення 

підготовки майбутніх фахівців, які здатні «влитися» в нову систему 

правовідносин та успішно вирішувати поставлені перед ними завдання в 

різних сферах життєдіяльності. Серед правових явищ правова культура є 

безумовно найбільш багатостороннім. Правова культура – один з аспектів 

загальнолюдської культури, що втілена в праві та юридичній практиці, один з 

обов’язкових елементів громадянського суспільства [181, с. 19]. 
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Згідно із щорічним звітом Організації Об’єднаних Націй 

конкурентоспроможність країн світу в ХХІ столітті визначатиметься не 

природними й навіть не фінансовими ресурсами, а саме кваліфікацією 

робочої сили [182]. Не випадково Японія, одна з найрозвиненіших держав 

сучасності, оголосила про готовність переходу до обов’язкової вищої освіти. 

На наше переконання, варто погодитися з твердженням Н. А. Буличевої та 

Ю. І. Пивовар про те, що головною метою кожного закладу вищої освіти 

країни повинна стати великомасштабна діяльність із підвищення освітнього 

рівня нації, оскільки незворотність реформ можлива тільки під час 

підготовки не менше 25 % працездатного населення до нових соціально-

економічних умов [183]. 

Входження України до світового освітнього простору зумовлює 

необхідність узгодження вітчизняних освітніх стандартів з нормами 

світового співтовариства. Суспільство стає дедалі більше 

людиноцентристським [184, с. 17–18]. Отже, індивідуальний розвиток 

людини, особистості за таких умов є, з одного боку, основним показником 

прогресу, а з іншого – головною передумовою подальшого розвитку 

суспільства. Тому найбільш пріоритетними сферами стають наука (як сфера, 

що продукує нові знання) та освіта (як сфера, що олюднює знання, 

насамперед забезпечує індивідуальний розвиток людини). Країна, яка 

забезпечує пріоритетний розвиток цих сфер, здатна претендувати на гідне 

місце у світовому співтоваристві та бути конкурентоспроможною [185]. 

Вища юридична освіта в Україні – це рівень фахової освіти, а також 

безперервний процес спеціалізованого теоретичного й практичного навчання, 

що здійснюється в закладах вищої освіти, у яких зосереджений 

висококваліфікований науковий і науково-педагогічний персонал, 

забезпечується поєднання навчального процесу з науково-практичною 

діяльністю та готуються компетентні кадри в галузі права. Основне завдання 

вищої юридичної освіти – підготовка кваліфікованих фахівців у галузі права, 
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які працюють на утвердження в суспільстві верховенства права й правової 

свідомості та правової культури громадян [186, с. 161]. 

Система вищої юридичної освіти є складною та взаємодіє з 

політичною, економічною, культурною й соціальною системами. За таких 

умов вища юридична освіта не може бути пасивною, а повинна суттєво й 

динамічно впливати на оточуюче середовище, формувати цивілізоване 

демократичне правове поле. У цьому аспекті її позитивна роль і 

просвітницька місія є значною, а часом навіть вирішальною. У цьому 

контексті варто погодитися з позицією, яку висловлюють І. М. Сопілко та 

В. Б. Череватюк, щодо того, що наразі українська система вищої юридичної 

освіти не набула тих якісних характеристик, які дали б змогу поставити її в 

один ряд із системами юридичної підготовки більшості країн Європи та 

провідних країн світу, посісти належне місце у форматі міжнародної 

співпраці й конкуренції у сфері освітянських правничих послуг [186, с. 161]. 

Щороку кількість юристів збільшується приблизно на 70 тис. спеціалістів-

правників. Тому тільки реалізація напрямів і виконання завдань розвитку 

вищої юридичної освіти дадуть змогу створити ефективну систему 

юридичних закладів вищої освіти, забезпечити якісну підготовку фахівців-

юристів відповідно до потреб науки й практики [187]. 

На початку 2017 року в Міністерстві освіти і науки України за участю 

експертів та громадськості обговорювали питання забезпечення якості вищої 

освіти в межах проекту Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду 

до 2020 року. При цьому, за словами О. І. Шарова, внесені Міністерством 

освіти і науки України пропозиції до проекту не є чимось абсолютно новим, 

вони є і частиною виконання Програми діяльності Уряду, і впровадженням 

реформи, започаткованої Законом України «Про вищу освіту» від 01 липня 

2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями). Зазначений 

доповідач підкреслив: «Щороку відбувається лише зміна певних наголосів 

(що зараз буде найголовнішим, що вимагатиме більших ресурсів), а також 

встановлюються строки виконання завдань» [188]. 
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У межах тематики нашого дослідження зазначимо, що в 2017 році до 

ключових пріоритетних завдань Міністерства освіти і науки України 

належать, зокрема, такі: 

1) розроблення стандартів вищої освіти. Робота над розробленням 

стандартів вищої освіти триває з листопада 2015 року (до кінця 2017 року в 

Міністерстві освіти і науки України планували затвердити більшість із них, а 

саме 120 стандартів для освітнього рівня «бакалавр», 80 – для освітнього 

рівня «магістр» та 50 – для освітнього рівня «доктор філософії»); 

2) напрацювання методичної бази та надання практичної допомоги 

закладам вищої освіти в створенні системи внутрішнього забезпечення 

якості. Питання створення систем забезпечення якості закладів вищої освіти 

нині значною мірою залежить від роботи Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, адже повноваження про реалізацію цих 

систем повністю віднесені до його компетенції. Тому в 2017 році 

Міністерство освіти і науки України сподівалося на розгортання спільної 

роботи з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та 

іноземними партнерами для відпрацювання таких систем. Із цього приводу 

О. І. Шаров зазначав: «Наразі вбачається такий алгоритм: створення системи 

внутрішнього забезпечення якості закладів вищої освіти, її сертифікація, 

акредитація закладу вищої освіти та самоакредитація освітніх програм. І це 

буде вже не просто академічна автономія, а високий рівень довіри держави 

до закладів вищої освіти» [187]; 

3) створення Національного репозитарію академічних текстів, де мають 

бути зібрані фактично всі освітні й наукові тексти в тому вигляді, у якому 

вони піддаються обробленню, перегляду та порівнянню. Робочою групою 

вже створено проект Положення про Національний репозитарій академічних 

текстів, паралельно триває розроблення регламенту роботи репозитарію, у 

якому будуть визначені всі технічні питання. Після запуску ресурсу, 

упродовж 2018–2019 років, планується створення національної 

наукометричної системи; 
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4) використання технології зовнішнього незалежного оцінювання для 

відбору вступників на магістратуру за спеціальністю 081 «Право». Улітку 

2017 року всі, хто вступав на магістратуру за спеціальністю «Право», повинні 

були складати зовнішнє незалежне оцінювання. У 2016 році ця технологія 

була апробована в 9 закладах вищої освіти та здобула досить позитивну 

оцінку. Загалом же відбір на магістратуру за спеціальністю «Право» із 

застосуванням зовнішнього незалежного оцінювання мав би стати одним з 

інструментів для вирішення важливого завдання, передбаченого Законом 

України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з 

наступними змінами та доповненнями), – запровадження Єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту з окремих спеціальностей  

у 2019–2020 роках [189, с. 30]. 

У межах тематики нашого дослідження зауважимо, що в суспільстві не 

припиняються дискусії щодо нового Закону України «Про вищу освіту» від 

01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями). 

І це не дивно, адже зміни, закладені в ньому, стосуються багатьох освітян. 

Одна з проблем – статус коледжів у системі закладів вищої освіти. 

Зауважимо, що в більшості країн вища освіта поділяється на два чи 

більше типів – університетський та неуніверситетський сектори. Наприклад, 

у кожному штаті США система вищої освіти поєднує три основні типи: 

університети штату, коледжі штату та місцеві коледжі. Третина вищих шкіл 

США – це дворічні коледжі, які за рівнем освіти відповідають нашим [190]. 

У Фінляндії, яка останнім часом посідає провідні місця у світових 

економічних рейтингах, у системі вищої освіти працюють університети та 

професійні вищі навчальні заклади, у яких здобувають освіту  

за 3,5–4 роки [191]. 

Великобританія має університети, технічні й технологічні навчальні 

заклади (одні з університетським статусом, інші утворюють політехнічний 

сектор), а проміжним ступенем між школою та університетом є коледж [191]. 
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У коледжах України студенти впродовж двох років здобувають повну 

загальну середню освіту, а в подальшому – освіту за фахом. Для десятків 

тисяч учнів, які у своїх населених пунктах можуть закінчити тільки 

дев’ятирічку, це неабияка перевага, яка до того ж забезпечена гуртожитком6. 

Питання ролі й місця коледжів у системі вищої освіти України вкотре 

активізувалося з публічним обговоренням проекту Закону України «Про 

юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії» від 

28 вересня 2017 року (реєстраційний № 7147). При цьому зазначений проект 

закону викликав негативну реакцію правової спільноти. Фактично непогану 

ідею було доведено до абсурду та спаплюжено. Власне, юристи були 

схвильовані не самою подією, а нерозумінням авторами акта концепції 

реформування правничої освіти та, як це не дивно, відсутністю юридичної 

техніки під час написання документа (маємо побажання від колег ще 

попрацювати над правозастосовною технікою). На що сподівалися автори 

законопроекту, пропонуючи залишити з юридичних професій лише чотири 

або позбавити дипломів тих правників, хто не займається юридичною 

діяльністю? Однозначно не на те, що законопроект у такому вигляді буде 

ухвалено. Здається, що ціллю було прагнення наробити галасу, а не 

реформувати юридичну освіту. І хоча ініціатори вже почали 

виправдовуватися, юридична спільнота вже замислилася над тим, що в 

майбутньому варто більш уважно обирати депутатів із-поміж колег [192]. 

Вважаємо за доцільне проаналізувати окремі положення «реформаторського» 

законопроекту в контексті можливості доступу до правничої професії 

випускників коледжів в Україні. 

Відповідно до статті 1 проекту Закону України «Про юридичну 

(правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії» від 28 вересня 

2017 року № 7147 юридична (правнича) освіта – це вища освіта за 

                                                           
6 2008 року на нараді держав – учасниць Копенгагенського процесу у Франції йшлося про те, що 2020 року 

сфера зайнятості Європи матиме потребу в кадрах з університетською освітою на 31 %, із середнім 

професійним рівнем – на 50 %, з низькою кваліфікацією – на 19 %. 
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спеціальністю «Право», здобуття якої відбувається за наскрізною програмою 

в межах магістерського рівня вищої освіти, а правнича школа – це заклад 

вищої освіти або структурний підрозділ закладу вищої освіти, що здійснює 

підготовку правників [193]. 

Підготовку юристів в Україні, як вказано в наведеному законопроекті, 

можуть здійснювати правничі школи, які перебувають у підпорядкуванні 

центрального органу виконавчої влади у сфері освіти й науки (класичні 

університети, профільні університети), та приватні заклади вищої освіти, які 

отримали ліцензію центрального органу виконавчої влади у сфері освіти та 

науки. При цьому підготовка здійснюється виключно в межах магістерського 

рівня вищої освіти. Ступінь магістра права здобувається на основі повної 

загальної середньої освіти та присуджується в результаті успішного 

засвоєння відповідної освітньої програми, обсяг якої становить не менше 

300 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

(стаття 4 проекту Закону України «Про юридичну (правничу) освіту і 

загальний доступ до правничої професії» від 28 вересня 2017 року) [193]. 

Водночас здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю «Право» на 

основі ступеня молодшого бакалавра за спеціальністю «Право» або 

молодшого спеціаліста за спеціальністю «Право» не допускається. Таким 

чином, як бачимо, уже вкотре коледжі залишаються «за бортом» системи 

вищої (при цьому вже правничої) освіти. На наше переконання, ми маємо 

мислити стратегічно, на довготривалий період, адже лише так зможемо вийти 

на якісно новий рівень розвитку суспільства. Є чітка рекомендація 

Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) 

щодо того, що для успішного завершення третього рівня освіти (старша 

школа) з доступом до вищої освіти необхідно щонайменше 11 років навчання 

в сукупності першого та третього рівнів (від початкової до завершеної 

старшої школи) [194]. 

Саме тому, на нашу думку, за умови переконливих аргументів щодо 

нагальної необхідності прийняття Закону України «Про юридичну 
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(правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії» (або інших 

нормативно-правових актів подібного змісту) не можна забувати про 

включення коледжів до мережі закладів вищої освіти України. У контексті 

вже існуючого проекту Закону України «Про юридичну (правничу) освіту і 

загальний доступ до правничої професії», а також за узгодження з текстом 

чинного Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-

VII (з наступними змінами та доповненнями) вважаємо за доцільне 

доповнити його текст принаймні такими положеннями: 

«Підготовка правника здійснюється за відповідними освітніми чи 

науковими програмами на таких рівнях вищої юридичної освіти: 

початковий рівень (короткий цикл) вищої юридичної освіти; 

перший (бакалаврський) рівень; 

другий (магістерський) рівень; 

третій (освітньо-науковий) рівень; 

науковий рівень». 

При цьому початковий рівень (короткий цикл) вищої юридичної освіти 

має передбачати «здобуття особою освітньо-професійної підготовки, 

спеціальних умінь і знань, а також певного досвіду їх практичного 

застосування з метою виконання типових завдань, що передбачені для 

первинних посад у галузі правничої діяльності». 

Однією з важливих функцій вищої освіти є аксіологічна функція7. Її 

сутність, за слушним твердженням В. Г. Кременя, полягає в привнесенні в 

процес виховання молоді світоглядних, політичних, правових, моральних, 

естетичних і художніх цінностей, які б розкривали сутність та зміст 

громадянськості особистості, значення її громадянських позицій, поглядів і 

переконань у повсякденному житті та професійній діяльності. Наголошуючи 

на необхідності формування системи цінностей особистості, В. Г. Кремень 

зазначає, що утвердження цінностей, які вже віджили свій вік або 
                                                           

7 Педагогічна аксіологія – це наука про цінності освіти, у яких представлена система значень, принципів, 

норм, канонів, ідеалів, що регулюють взаємодію в освітній сфері та формують відносний компонент у 

структурі особистості. 
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завершують його, дуже негативно впливає не лише на сутність особистості, її 

адекватність історичному часу, а й, безумовно, на життєвий шлях людини та 

характер суспільства загалом. Формування неадекватних часу цінностей 

«стриножує», вгамовує людину, викривлює її життєвий шлях і суттєво 

знижує, а то й взагалі перекреслює, самореалізацію [195, с. 12]. 

Зазначимо, що проблема вищої освіти в сучасних умовах – це не просто 

підготовка освіченого фахівця, а відтворення людини духовної, гуманної, 

екологічно орієнтованої. Саме тому вища освіта як соціальний феномен та 

коледж як базовий інститут освітньої галузі змушені реагувати на проблеми 

глобалізації ринку. Зокрема, такі вимоги висуваються Світовою організацією 

торгівлі, Світовим банком, Організацією Об’єднаних Націй з питань освіти, 

науки і культури (ЮНЕСКО), Європейським Союзом, а також Організацією 

безпеки і співробітництва в Європі8 [196, с. 40]. Отже, на нашу думку, 

інтеграція у вищій освіті відбувається як формування нового підходу до 

організації мережі освітніх установ, у якій «базовим інститутом» є саме 

такий заклад першого рівня вищої освіти, як коледж. 

Як зазначає П. Г. Давидов, саме тому аналіз цінностей є винятково 

важливим для дослідження як сучасного освітнього простору, який зараз 

перебуває в стані «трансформаційної кризи», так і самої сутнісно-змістової 

зміни (трансформації) цієї категорії в сучасному соціумі, а також в етично-

моральному сприйнятті індивіда [196, с. 41]. Відомий теоретик із філософії 

освіти Б. С. Гершунський переконаний у тому, що ціннісний (аксіологічний) 

аспект освіти повинен розглядатися в трьох взаємопов’язаних блоках: 1) як 

державна цінність (освіта залежить від державної освітньої політики, тобто 

держава зацікавлена в розвитку освіти та наданні цій сфері пріоритетного 

державного значення); 2) як суспільна цінність (моральний, інтелектуальний, 

                                                           
8 Так, наприклад, Світовий банк розглядає завдання освіти таким чином: «<…> системі вищої школи 

відводиться ключова роль – не лише як основи для підготовки висококваліфікованих спеціалістів, а й як 

мережевої бази для обміну інформацією та знаннями; університет представлений як науково-освітньо-

промисловий комплекс». Водночас Світова організація торгівлі розглядає освіту як сферу надання послуг, 

це, зокрема, стосується й Генеральної угоди про торгівлю послугами (General Agreement on Trade Services – 

GATS). 
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економічний і культурний потенціал кожного суспільства становить основу 

громадянського суспільства – важеля громадянського контролю за 

державою); 3) як особистісна цінність [197, с. 112]. 

Таким чином, провідна роль у формуванні й трансляції вищих 

загальнолюдських цінностей між поколіннями надається освіті та вихованню, 

які повинні підтримувати справжні цінності, а також протистояти 

псевдоцінностям, що продукуються різними ідеологіями та прагнуть посісти 

місце загальнолюдських і національних цінностей. Саме тому вища освіта під 

час надання знання, окрім того, передає й формує певні цінності та певну 

культуру. Адже знання кожного індивіда стають його особистісними 

надбаннями та розглядаються як певна людська цінність безпосередньо через 

ступінь її значущості для цього індивіда, а соціальний рівень зрілості 

останнього визначається цілісністю та стійкістю самої системи цінностей. 

Людина сама повинна визначитися та зрозуміти, як вона із цими надбаннями 

буде співіснувати в суспільстві, яку цінність вона може становити для 

соціуму та на яке місце в соціальній ієрархії може претендувати [196, с. 42]. 

Тому під час розгляду вищої освіти, що надається коледжами 

(базисним елементом системи вищої освіти в Україні), як цінності, зокрема й 

державної, ми безпосередньо звертаємося до сучасного стану освітньої 

політики в Україні під час її інтеграції до європейського освітнього простору. 

При цьому ми знову звернемося до позиції Б. С. Гершунського, який 

стверджував, що сфера діяльності політиків, які визначають соціально 

значущі напрями розвитку освіти в єдності з розвитком усіх інших життєво 

важливих сфер суспільства, – діяльність освітньо-стратегічна, орієнтована на 

прогностичне обґрунтування освітніх цінностей і пріоритетів [197, с. 89]. Це 

справді дуже проблемна діяльність, оскільки ніщо не руйнується так швидко 

та не поновлюється такий тривалий термін, як цінності, і загалом освітньо-

виховна діяльність – це надто тривалий процес (зокрема, тільки підготовка 

бакалавра триває 4 роки). Тому необхідно миттєво реагувати на 

деформаційні зміни в цінностях молоді. Адже, на жаль, доводиться 



142 

 

констатувати, що культурні зразки, які традиційно відтворювалися вищою 

освітою, з розвитком принципів свободи людини й громадянина, 

самоактуалізації людини поступово нівелюються, традиційні зразки 

втрачають своє провідне значення [196, с. 42]. 

Саме тому нам варто звернутися до того ціннісного підґрунтя, яке, на 

думку С. І. Гессена, повинне лежати в концептуальних засадах вітчизняної 

освітньої політики [198, с. 110]. Безумовно, цінність вищої освіти в усьому 

світі є дуже високою, проте в нас це має занадто гіпертрофований характер. 

Так, у країнах Європи здобути вищу освіту, особливо університетську, здатна 

не кожна людина (вищу освіту спроможний здобути один із десяти тих, хто 

навчався в школі, а до вищих університетських студій (на магістерському й 

докторському рівнях) доходять не більше 10–15% випускників бакалаврату). 

Отже, повертаючись до тематики нашого дослідження, варто навести 

думку М. В. Братко, яка зауважує: «Сьогодні саме в коледжах молоді люди 

мають можливість здобути фундаментальну наукову, професійну та 

практичну підготовку, а також знання, уміння й навички, які є ґрунтовним 

фундаментом їхньої професійної компетентності, що дає змогу працювати 

спеціалістом середньої ланки в певній галузі та/або продовжити навчання за 

вищим ступенем вищої освіти. Значна кількість практики сприяє набуттю 

випускниками коледжів практичного досвіду майбутньої професійної 

діяльності, залучає студентів до квазіпрофесійної діяльності, що сприяє 

вивищенню якості фахової підготовки. Вагома й ґрунтовна 

загальнокультурна, професійна підготовка та набутий соціальний досвід 

дають змогу випускникам коледжів успішно продовжувати навчання на 

бакалаврських програмах за скороченим терміном за умови, якщо вони 

обиратимуть напрям підготовки, який відповідає набутій спеціальності. 

Рівень їхньої професійної компетентності має певну соціальну цінність, 

відповідає потребам і можливостям сучасного ринку праці, дає можливість 

нести відповідальність за прийняті рішення у фаховій діяльності та власному 

житті. Професійна підготовка випускників коледжів має всі потенційні 
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передумови для того, щоб стати першою успішною сходинкою в 

професійному та кар’єрному зростанні, фундаментом успішного життя, 

підґрунтям для особистісного зростання й самореалізації» [1, с. 64]. 

Саме тому, на наше переконання, цілком правильно було б у проекті 

Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року, який 

розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України, 

передбачити можливість здобуття вищої освіти на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти молодшими спеціалістами та молодшими бакалаврами за 

інтегрованими навчальними планами та скороченим терміном навчання. 

Серед функцій вищої освіти, з огляду на основні завдання 

дисертаційного дослідження, варто виділити також організаційну. Її сутність, 

звичайно, полягає насамперед в організації різних видів і напрямів діяльності 

студентів, пов’язаної з використанням, збереженням та примноженням 

цінностей у повсякденному житті, навчанні, праці, дозвіллі. Відомо, що в 

навчально-виховному процесі молоді люди набувають певні знання, 

збагачують свої поняття та уявлення про цінності громадянського 

суспільства, визначаються у своїх поглядах, світоглядних орієнтаціях та 

ідеалах суспільно-політичного, морально-правового, культурологічного 

змісту. Водночас у їхній життєдіяльності актуального характеру набувають 

питання, пов’язані з прийняттям самостійних рішень та визначенням свого 

ставлення до певних ситуацій, що мають місце в суспільно-політичному 

житті, морально-правових відносинах, практиці використання широкого 

спектра громадянських цінностей, прав і свобод. У зв’язку із цим перед 

вищою освітою постають завдання щодо організації відповідної підготовки 

молоді, закріплення в її життєвому й професійному досвіді вмінь і навичок 

практичного характеру, оволодінні способами та методами вирішення 

ситуацій, які мають місце в суспільстві та вимагають свого правильного 

вирішення [157, с. 50]. 
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Водночас питання реалізації організаційної функції у сфері вищої 

освіти тісно пов’язане з категорією «управління» в системі коледжів як 

закладів вищої освіти. 

Спочатку розглянемо окремі термінологічні питання. Так, незважаючи 

на різноманітність визначень поняття «управління», можна виявити три 

позиції: 1) управління – це діяльність або процес; 2) управління являє собою 

цілеспрямований вплив суб’єкта на об’єкт, що передбачає наявність 

структури або системи; 3) управління – це взаємодія суб’єктів, а отже, на 

перший план виходить особистісний аспект управління. Стосовно 

досліджуваної проблеми зауважимо, що ми вважатимемо суб’єктами 

управління учасників освітнього процесу у вищій школі, а об’єктами – 

системи, процедури, комплекс документів тощо [199, с. 10]. 

Системний підхід покладено в основу визначення відповідних структур 

управління та їхніх складників. Головними компонентами управління є 

суб’єкт (керуюча підсистема), об’єкт (керована підсистема), засіб 

взаємозв’язку (вплив або взаємодія) та мета. Як керована підсистема в галузі 

вищої освіти виокремлюються навчально-виховний процес і засоби, що його 

забезпечують (кадри, навчально-методичні програми, матеріально-технічне 

забезпечення, нормативно-правова база тощо). Керуюча підсистема включає 

низку посадових осіб і колегіальних органів, діяльність яких спрямована на 

організацію та регулювання навчально-виховного процесу з метою 

одержання його оптимальних результатів [200, с. 15]. 

Системна методологія управління вищою освітою отримала подальший 

розвиток у роботах сучасних учених, які стверджують, що системний підхід 

до управління в освітній організації є найбільш прийнятним і таким, що 

відповідає вимогам сьогодення. Так, коледж як базисний елемент системи 

вищої освіти в Україні та як освітня організація відповідає таким основним 

властивостям системи: цілеспрямованості (цілі у сфері якості), складності 

(безліч структурних підрозділів і складність їх взаємозв’язку), подільності 

(освітня, науково-дослідна, навчально-методична, господарська діяльність), 
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цілісності (спрямованість дій структурних підрозділів підпорядкована 

єдиним цілям), структурності (взаємозалежність підрозділів згідно з 

ієрархічними рівнями) [201, с. 28]. 

Проблема процесного підходу до управління освітнім процесом у 

вищій школі висвітлюється в дисертаційному дослідженні Н. М. Матвєєвої. 

На її думку, процесний підхід в управлінні якістю освітнього процесу сприяє 

переходу того, кого навчають, з позиції об’єкта в позицію суб’єкта 

освітнього процесу, що забезпечує чітку фіксацію освітніх результатів, 

способів оцінки ступеня їх досягнення та інформування про них учнів. Проте 

науковець водночас переконує, що, незважаючи на те, що цей підхід широко 

використовується в управлінні якістю освіти, він має певні обмеження, 

пов’язані зі специфікою освітнього процесу. Серед останніх – неможливість 

призначення одного власника процесу, визначення однозначних результатів, 

параметрів і ресурсів процесу. Для управління цим специфічним процесом 

необхідно розробити інструментарій, який дасть змогу перетворити студента 

на суб’єкта навчання, конкретизувати мінімальний набір освітніх результатів 

у вигляді оволодіння професійними навичками, розробити єдиний спосіб 

вимірювання освітніх результатів, сформулювати вимоги до параметрів і 

ресурсів процесу, що є необхідними для досягнення вказаних результатів 

[202, с. 45]. 

Діяльнісний підхід зумовлює розуміння управління як цілеспрямованої 

активної взаємодії суб’єктів (керівників, громадськості та інших учасників 

педагогічного процесу), спрямованої на його впорядкування та переведення 

на більш високий якісний рівень, а також забезпечує одержання заданого 

результату в оптимальному варіанті [199, с. 11]. 

Таким чином, у контексті проблематики нашого дослідження під 

управлінням у коледжах як закладах вищої освіти в Україні ми пропонуємо 

розуміти врегульований нормативно-правовими актами цілеспрямований 

процес взаємодії двох підсистем вищої освіти (керівної та підлеглої), 
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спрямований на досягнення якості навчання студента, який здобуває вищу 

освіту в цих закладах. 

Як постає з наведеного, управління коледжами як закладами вищої 

освіти в Україні базується на положеннях теорії управління. Головними її 

складниками є певні тенденції, відповідні їм закономірності та пов’язані з 

ними принципи управління закладами вищої освіти. Тенденції розвитку 

управління коледжами як закладами вищої освіти в Україні визначаються 

розвитком і функціонуванням державного управління, соціальними та 

економічними процесами в суспільстві. Однак головним фактором, що 

впливає на управлінські процеси, є система освіти України, яка віддзеркалює 

всі явища, що відбуваються в державі та за її межами [199, с. 11]. 

Тенденції, що притаманні сучасній освіті в Україні, І. В. Чигрін 

визначає тільки під час аналізу процесів, що відбуваються в державі як 

складній соціально-економічній системі, а також у єдності з розвитком 

міжнародної освітньої сфери. Тенденції розвитку системи освіти впливають 

на всі підсистеми, у тому числі й на управління, що у свою чергу 

позначається на його закономірностях. Під час розгляду визначальних 

факторів розвитку управління вищою освітою можна систематизувати їх 

таким чином: економічні, соціальні, політичні, ринкові, технологічні, 

міжнародні [203]. 

Головними тенденціями функціонування та розвитку системи вищої 

освіти в Україні, що впливають на закономірності управління коледжами як 

закладами вищої освіти в Україні незалежно від їх типу й форми власності, є 

такі: 1) пріоритетність загальнолюдських цінностей і гуманістичної 

спрямованості; 2) активізація суспільних та державних зусиль для виведення 

вищої освіти на рівень міжнародних стандартів і досягнень у цій сфері; 

3) формування національно-патріотичної моралі; 4) розвиток вищої освіти на 

основі новітніх психолого-педагогічних технологій; 5) відхід від принципів 

авторитарної, заідеологізованої педагогіки та від нівелювання природних 

індивідуальних особливостей усіх, хто навчається; 6) радикальна перебудова 
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управління сферою вищої освіти, яка надається коледжами як закладами 

вищої освіти в Україні, через її демократизацію, децентралізацію, створення 

регіональних систем управління цими закладами; 7) розвиток недержавних 

форм власності коледжів як закладів вищої освіти в Україні. 

Ці найбільш загальні тенденції в освіті України зумовлюють відповідні 

похідні тенденції в усіх її підсистемах: організаційно-управлінських, 

наукових, навчальних, виховних, спеціально-педагогічних, професійно-

технічних тощо. Вони, відображаючи загальні проблеми вищої освіти 

України, є водночас конкретно-специфічними внаслідок особливостей та 

умов їх діяльності. Найбільш суттєвими тенденціями, що характеризують 

функціонування коледжів як закладів вищої освіти в Україні в сучасних 

умовах, є такі: 1) прагнення до розширення варіативності змісту навчальних 

програм, певної профілізації за необхідності дотримання державних 

стандартів вищої освіти; 2) намагання керівництва закладів вищої освіти 

створити комплекси середньоосвітніх і вищих навчальних закладів, 

поєднаних спільною стратегічною навчально-виховною метою та 

традиційними зв’язками, відповідною загальній меті побудовою організації 

та методикою процесу навчання; 3) конкуренція коледжів як закладів вищої 

освіти в Україні різних типів і форм власності на основі покращення 

освітянських послуг; 4) проникнення та втілення в навчальний процес 

іноземних педагогічних технологій (особливо у сфері викладання предметів 

гуманітарного циклу); 5) розширення двосторонніх контактів між групами 

студентів, навчальними закладами різних країн; 6) утілення дистанційної 

системи вищої освіти в коледжах України; 7) поширення комп’ютерних 

технологій у процесі навчання в коледжах [199, с. 12]. 

Одним із завдань управління системою вищої освіти, що надається 

коледжами як закладами вищої освіти в Україні, є формування нового 

бачення освітніх проблем усіма його учасниками. Адже сьогодні вища освіта 

перестала бути однією з галузей народного господарства, державним 

відомством; вона справді стає однією з форм суспільної практики, особливою 



148 

 

сферою, яка набуває своїх інтересів, цілей, цінностей і політики. Аналіз 

нормативно-правових актів про вищу освіту, опрацювання наукової та 

організаційно-методичної літератури, ознайомлення з передовим досвідом 

управління освітніми закладами дає змогу виділити два напрями управління 

вищою освітою – традиційний (сучасний) та інноваційний (перспектива на 

майбутнє) [204, с. 107]. 

Метою традиційного державного управління є забезпечення 

оптимального функціонування об’єкт-суб’єктних компонентів системи вищої 

освіти. Натомість інноваційне управління (менеджмент) передбачає 

переведення освітньої системи, її змісту та об’єкт-суб’єктного потенціалу на 

більш високий якісний рівень, забезпечення розвитку й оновлення, 

відповідності рівня вищої освіти вимогам сучасності. Під інноваційним 

менеджментом розуміється управлінський вплив держави на зміну факторів, 

що визначають виробництво товарів і послуг, у тому числі освітніх, з метою 

підвищення ефективності роботи освітньої організації [205, с. 45]. 

Зрештою, у процесі виконання досліджуваної нами функції вищої 

освіти, на наше переконання, варта уваги новітня концепція в 

адміністративному праві – концепція управління змінами. Вона набуває 

особливої актуальності саме після прийняття Закону України «Про вищу 

освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та 

доповненнями), який у свою чергу поставив питання невизначеності в 

правовому статусі мережі технікумів та коледжів в Україні (коледжі, 

технікуми, професійно-технічні та вищі професійно-технічні училища, які 

репрезентують не лише гілку професійної, а й рівень початкової вищої 

освіти, у контексті реформи системи вищої освіти залишилися дещо поза 

кадром). 

Концепція управління змінами являє собою цикл управлінських цілей і 

завдань, у якому важливу роль має саме «зворотний зв’язок», вимірювання 
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результатів та звітність за ними9. При цьому управління змінами в 

публічному секторі передбачає точність і конкретність дій відповідно до 

поставленої мети, а також орієнтованість на громадян, які залучаються до 

прийняття управлінських рішень. Тобто концепція управління змінами за 

умов реформування закладів вищої освіти (йдеться насамперед про 

реформування коледжів), на наше переконання, дасть змогу оптимізувати 

процес прийняття рішень, усунути непотрібні ланки, активізувати системний 

підхід під час вирішення завдань різної складності, більш чітко оцінити 

реалістичність і терміни досягнення мети реформування, планувати етапи 

проведення реформи закладів вищої освіти, розподіляти за роками, 

забезпечувати перехід від оцінювання дій до оцінювання результату 

реформування закладів вищої освіти, а також націлювати на врахування 

думки громадян. 

 

 

2.2 Сучасний стан та перспективи розвитку коледжів у системі 

вищої освіти України 

 

 

Відповідно до щорічного звіту Організації Об’єднаних Націй 

конкурентоспроможність країн світу у XXI столітті визначатиметься не 

природними та навіть не фінансовими ресурсами, а кваліфікацією робочої 

сили. Не випадково Японія, що претендує на світове лідерство, оголосила 

про готовність переходу до обов’язкової вищої освіти. Тому головною метою 

кожного закладу вищої освіти країни повинна стати великомасштабна 

діяльність із підвищення освітнього рівня нації, оскільки незворотність 

реформ можлива тільки під час підготовки не менше 25 % працездатного 

населення до нових соціально-економічних умов [206]. 
                                                           

9 Варто зазначити, що основні положення концепції управління змінами в багатьох країнах досить активно 

використовуються в різних сферах, зокрема й у системі вищої освіти. Особливо актуальним є приклад двох 

світових лідерів – Сполучених Штатів Америки та Федеративної Республіки Німеччина. 
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Входження України у світовий освітній простір зумовлює узгодження 

вітчизняних освітніх стандартів із нормами світового співтовариства. 

Суспільство стає дедалі більше людиноцентристським. Отже, індивідуальний 

розвиток людини, особистості за таких умов є, з одного боку, основним 

показником прогресу, а з іншого – головною передумовою подальшого 

розвитку суспільства. Тому найбільш пріоритетними сферами у ХХІ столітті 

стають наука (як сфера, що продукує нові знання) та освіта (як сфера, що 

олюднює знання та забезпечує насамперед індивідуальний розвиток 

людини). Країна, що забезпечує пріоритетний розвиток цих сфер, зможе 

претендувати на гідне місце у світовому співтоваристві та бути 

конкурентоспроможною [185]. 

Система освіти суспільства має відповідати його стратегічним 

завданням. У Національній доктрині розвитку освіти в Україні підкреслено, 

що освіта має стати стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, 

забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету й 

конкурентоспроможності держави на міжнародній арені [207]. 

Особливе місце в загальнодержавній системі освіти України посідають 

заклади вищої освіти, які повинні насамперед працювати на перспективу 

розвитку суспільства. Академік В. П. Андрущенко наголошує на тому, що 

вища школа покликана формувати інтелект нації, від цього залежить її 

майбутнє [208, с. 11]. Парадигма розвитку освіти України, зокрема вищої, у 

XXI столітті зумовлюється якісними характеристиками суспільства 

майбутнього. За прогнозами вчених-футурологів, XXI століття 

характеризуватиметься такими основними проявами: розвитком 

інформаційних технологій, загальною комп’ютеризацією та системним 

програмуванням усіх сфер виробництва, широким використанням лазерної 

техніки й мікропроцесорів, застосуванням телекомунікацій зі зворотним 

зв’язком тощо. Усе це змінить ритм і стиль суспільного й індивідуального 

життя людей, що стануть більш інтенсивними, індивідуально 

відповідальними, творчими. Життя вимагатиме інтелектуально розвиненої 
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особистості, здатної до самоосвіти, самовдосконалення, що передбачає 

володіння фундаментальними знаннями [209]. Викладене зумовлює 

необхідність формування нових вимог до системи освіти, насамперед вищої 

професійної. 

Система вищої професійної освіти відіграє важливу роль у житті 

суспільства. Вона, забезпечуючи кваліфікаційну структуру економічно 

активного населення, формує відповідний ринок праці, безпосередньо 

впливає на всі соціально-економічні й господарські процеси, стан культури 

та науки в окремо взятій країні. Сучасні вчені наголошують на тому, що з 

процесом ринкових економічних трансформацій у країнах світу, зокрема й в 

Україні, відбулися певні переоцінки суті, призначення та функцій 

професійної освіти. Якщо донедавна таку освіту розглядали як простий засіб 

відтворення «робочої сили», то в сучасних умовах це вже джерело активного 

відродження та зростання економічно й соціально активних груп населення, 

які можуть працювати в усіх сферах суспільного виробництва [123, с. 21–22]. 

Саме під таким кутом зору ми підходимо до розгляду специфічних 

особливостей професійної освіти. Як зазначається в Законі України «Про 

вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та 

доповненнями), під вищою освітою розуміють сукупність систематизованих 

знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, 

світоглядних та громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших 

компетентностей, здобутих у закладі вищої освіти (науковій установі) у 

відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що 

за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти. 

Зауважимо, що розвиток людської спільноти значною мірою 

визначається станом освіти й науки. У зв’язку з розширенням Європейського 

Союзу, процесом зближення України з ним одним з основних напрямів 

євроінтеграції нашої держави є реформи в галузі освіти, зокрема вищої. 

Головний пріоритет розвитку сучасної вищої освіти України спрямований на 

входження в загальноєвропейський і світовий освітній простір, гармонізацію 
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національних та міжнародних вимог до підготовки фахівців. У процесі 

реалізації зазначеного наміру необхідно модернізувати українську модель 

освіти з урахуванням загальносвітових і європейських тенденцій, власного 

історичного розвитку та внутрішньої ситуації в країні [210]. 

В епоху глобалізації об’єктивно зумовленими є необхідність і 

доцільність максимальної сумісності національної системи вищої освіти із 

зарубіжними в межах єдиного європейського освітньо-наукового простору. З 

огляду на євроінтеграційні прагнення перед Україною стоїть складне 

завдання – провести реформування освітньої галузі та зберегти при цьому 

напрацьовані національні традиції підготовки висококваліфікованих фахівців 

з одночасним забезпеченням їх відповідності новітнім освітнім тенденціям у 

Європі. Ігнорування того чи іншого фактора може викликати розбіжність між 

запланованим та отриманим, що не сприятиме консолідації українського 

суспільства [211]. 

Основні засади входження України до європейського освітньо-

наукового простору визначені низкою документів, проте насамперед Законом 

України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з 

наступними змінами та доповненнями). Зазначений нормативний акт містить 

багато суттєвих змін, спрямованих на реформування національної вищої 

школи, однак ставить також багато запитань, зокрема й щодо перспектив 

коледжів, які за попереднім законодавством мали статус закладів вищої 

освіти І–ІІ рівнів акредитації та готували фахівців середньої ланки за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. 

У багатьох європейських країнах система вищої освіти поділяється на 

класичний академічний сектор із програмами навчання, розрахованими  

на 3–5 років для бакалаврів, та професійний сектор із середньою тривалістю 

програм навчання 2–3 роки. 

У сучасних умовах зростає роль практико-орієнтованої освіти, якою в 

Україні є підготовка молодших спеціалістів. В інших країнах застосовують 

різні назви для такої освіти: напіввища, доуніверситетська вища, вища 
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професійна тощо. Освіта такого рівня дає можливість одержати кваліфікації 

різноманітного спектра: технік, майстер, спеціаліст середнього рівня 

(Німеччина), спеціаліст, менеджер середнього рівня (Нідерланди), вищий 

(старший) технік (Франція), старший технік, молодший спеціаліст (США), 

інженер-технік (Фінляндія). Освіта, яку здобувають студенти в українських 

коледжах, може прирівнюватися до освіти в молодших технічних коледжах 

Японії, коледжах системи подальшої освіти й політехніки Великобританії, 

спеціальних училищах і школах техніків Німеччини, секціях старших 

техніків Франції, дворічних коледжах США, навчальних закладах середньої 

професійної освіти Російської Федерації. 

Європейські країни максимально зберегли у своїх національних 

освітніх системах накопичений позитивний досвід і практику діяльності 

таких навчальних закладів, інтегрувавши їх у загальну систему своєї вищої 

освіти. 

У контексті тематики нашого дослідження не буде зайвим нагадати, що 

в 2015 році в США налічувалось 3 680 вищих навчальних закладів, з них 

1 594 – державних і 2 086 – приватних. Вони являють собою досить широкий 

спектр університетів та чотири- й дворічних коледжів, які помітно 

відрізняються як за якістю освіти, так і за навчальними цілями. З огляду на 

різноманітність закладів вищої освіти Фонд Карнегі, наприклад, 

запропонував класифікацію всіх існуючих інститутів американської вищої 

школи, що містить 10 основних категорій вищих навчальних закладів 

залежно від кількості студентів, які в них навчаються, масштабів 

фінансування наукових досліджень і кількості навчальних курсів, які вони 

пропонують [212]. Це, зокрема, такі групи закладів: 

 перша група – університети, які пропонують широкий вибір 

програм для здобуття першого наукового ступеня – бакалавра, що 

присвоюється після завершення чотирьох років навчання, для продовження 

освіти в аспірантурі та здійснення досліджень. Вони присуджують 

щонайменше 50 ступенів доктора наук та одержують не менше 40 млн дол. 
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щорічно як державну підтримку (незалежно від приватного чи державного 

статусу університету); 

 друга група – дослідницькі університети, обсяг одержуваної 

фінансової допомоги від держави в яких є меншим, ніж в університетів 

першої групи (від 15,5 до 40 млн дол.), відповідно, меншими є й обсяги 

досліджень та масштаби підготовки спеціалістів вищої кваліфікації10; 

 третя й четверта групи – ті навчальні заклади, у яких масштаби 

наукових досліджень є відносно невеликими, проте які присвоюють ступені 

доктора наук. У третій групі таких ступенів присвоюється не менше 40 

щорічно із щонайменше п’яти спеціальностей, а в четвертій – не менше 20 

докторських ступенів щорічно із щонайменше однієї спеціальності або не 

менше 10 ступенів щорічно із щонайменше трьох спеціальностей. Таких 

університетів у США налічується 139 із кількістю студентів майже 2,3 млн 

осіб (12 %); 

 п’ята й шоста групи – це університети та коледжі, які, крім 

підготовки бакалаврів, присвоюють також ступені магістрів наук11. В 

університетах і коледжах, що належать до цих груп (їх налічується 730), 

більше половини всіх ступенів бакалавра повинні присвоюватися не менше 

ніж за двома дисциплінами. Різниця між п’ятою та шостою 

класифікаційними групами полягає в кількості студентів: у першому випадку 

їх має бути не менше 2 500 осіб, у другому – від 1 500 до 2 500 осіб. У цих 

групах навчається одна з найчисленніших груп студентів – 3,7 млн осіб 

(23,1 %); 

 сьома та восьма групи містять 625 чотирирічних коледжів, які 

присвоюють ступені бакалавра в різних галузях природничих і гуманітарних 

наук. Їх відрізняють насамперед правила прийому під час вступу, адже у 

                                                           
10 Перша та друга групи – це дві групи провідних, найпрестижніших університетів (у 2015 році їх 

налічувалося близько 150), які є ядром американської системи вищої освіти й фундаментальної науки 

країни. У них навчаються близько 3,8 млн студентів, або більше 24 % їх загальної кількості. 

11 Варто зазначити, що все це вимагає навчання ще впродовж 1-2 років, поглибленої спеціалізації з обраної 

дисципліни та в більшості випадків захисту диплома. 
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восьмій групі вони є більш ліберальними. У чотирирічних коледжах у США 

навчається 1,3 млн студентів (5,8 %); 

 дев’ята група – дворічні коледжі. 1 473 такі коледжі, де навчається 

найбільша кількість студентів – 5,4 млн (37 %), пропонують різноманітні 

спеціалізовані програми, які не потребують повномасштабної вищої освіти. 

Ці коледжі надають середню спеціальну освіту; 

 десята група – професійні школи університетів та інші 

спеціалізовані інститути, які дають вищу освіту від ступеня бакалавра до 

ступеня доктора наук. До них зазвичай відносять школи бізнесу й 

управління, інженерні та педагогічні коледжі, юридичні й медичні школи, 

теологічні школи та школи мистецтв, музики й дизайну. У 352 таких 

спеціалізованих закладах навчається близько 500 тис. студентів [213, с. 13–

14]. 

Отже, США мають широку й диверсифіковану систему вищої освіти, 

без сумніву, одну з найбільш розвинених у світі. Американська вища школа 

підготувала, наприклад, у 2007 році майже 1,5 млн бакалаврів (5 % населення 

країни студентського віку, тобто осіб до 35 років), близько 500 тис. магістрів 

(1,7 %) та більше 48 тис. докторів наук (0,2 %) у різних галузях знань 

[214, с. 58]. 

Детально шляхи імплементації нового Закону України «Про вищу 

освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та 

доповненнями) було проаналізовано головою Комітету Верховної Ради 

України з питань освіти і науки (на той час Л. М. Гриневич [215] та міністром 

освіти і науки України (на той час С. М. Квітом). Вони не лише розглянули 

сучасні проблемні реалії розвитку української освіти, а й спрогнозували 

перспективи їх розв’язання з урахуванням європейського досвіду. 

Прийнятий у новій редакції Закон України «Про вищу освіту» від 

01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) 

встановлює чіткі гарантії та відповідальність держави щодо забезпечення 
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якості вищої освіти, що є важливою умовою входження України до 

загальноєвропейського простору вищої освіти. Зрозуміло, що Міністерство 

освіти і науки України разом з акредитаційними органами будуть 

підвищувати вимоги до результатів освітньої діяльності закладів вищої 

освіти та розроблених у навчальних закладах систем управління якістю 

навчального процесу. Перегляд мережі закладів вищої освіти необхідний для 

того, щоб привести її у відповідність до європейських зразків та в 

подальшому підвищити якість підготовки наукових кадрів. Кількість вищих 

навчальних закладів у провідних європейських країнах є значно меншою, ніж 

в Україні, а мінімальна кількість студентів у європейських університетах 

становить 10 тис. осіб. Наприклад, в Іспанії працюють 48 університетів, усі 

вони мають не менше 15 тис. студентів денної форми навчання [216]. Як 

зазначають М. І. Кляп та В. В. Росоха, використовуючи дані Державної 

служби статистики України, на початок 2014–2015 навчального року мережа 

закладів вищої освіти України налічувала 803 заклади вищої освіти всіх 

рівнів акредитації та форм власності, у тому числі 325 закладів вищої освіти 

ІІІ–ІV рівнів акредитації та 478 закладів вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації. 

До державної форми власності належали 215 навчальних закладів ІІІ–ІV 

рівнів акредитації та 200 навчальних закладів  

І–ІІ рівнів акредитації, до приватної форми власності – 96 навчальних 

закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації та 71 навчальний заклад І–ІІ рівнів 

акредитації [211]. На думку колишнього міністра освіти і науки України 

С. М. Квіта, Україна може забезпечити діяльність лише 40 університетів 

[217]. 

Отже, як ми вже неодноразово зазначали, одним із найбільш болючих 

питань у контексті імплементації Закону України «Про вищу освіту» від 

01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) є 

питання перспектив функціонування закладів вищої освіти І–ІІ рівнів 

акредитації, які готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста. Відповідно до статті 5 зазначеного закону освітньо-
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кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» не належить до вищої освіти, 

тому всі навчальні заклади, що здійснювали підготовку таких фахівців, 

автоматично мають бути вилучені із системи вищої освіти. Однак такий крок 

є певним маніпулюванням із цими навчальними закладами, яких за 

попереднім законом включили до системи вищої школи, завдяки чому 

прагматично добилися збільшення відсотка охоплення населення вищою 

освітою, натомість тепер за їх рахунок намагаються покращити ситуацію в 

системі професійно-технічної освіти [218]. 

Як зазначав С. М. Квіт, новий Закон України «Про вищу освіту» від 

01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) вже 

в 2014 році скоротив кількість українських закладів вищої освіти  

з 802 до 317 [219]. 

У листі Міністерства освіти і науки України «Щодо ліцензування 

підготовки спеціалістів і молодших спеціалістів» від 09 жовтня 2014 року 

№ 1/9-527 зазначено, що освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодшого спеціаліста, що започаткована закладами вищої освіти до 

набуття чинності Законом України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року 

№ 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями), а саме до 06 вересня 

2014 року, продовжується в межах строку навчання за певною освітньо-

професійною програмою з видачею державного документа встановленого 

зразка. Останній прийом на здобуття вищої освіти за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста проводиться в 2016 році [35]. 

У прикінцевих і перехідних положеннях Закону України «Про вищу 

освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та 

доповненнями) вказано, що після набуття чинності зазначеним законом 

диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста (початкова вища освіта) прирівнюється до диплома про вищу 

освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра. Заклади 

вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, мають право продовжити 
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освітню діяльність із підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня 

«молодший бакалавр» за умови отримання відповідної ліцензії. Особливості 

ліцензування освітньої діяльності закладів вищої освіти І рівня акредитації 

для отримання ліцензії на підготовку освітньо-професійного ступеня 

молодшого бакалавра встановлюються центральним органом виконавчої 

влади у сфері освіти й науки. Першу ліцензію строком на 5 років може бути 

видано на освітню діяльність щодо підготовки фахівців освітньо-

професійного ступеня молодшого бакалавра без вимоги щодо необхідності 

підготовки освітнього ступеня бакалавра. Заклади вищої освіти І рівня 

акредитації, які впродовж 5 років строку дії ліцензії на підготовку освітньо-

професійного ступеня молодшого бакалавра не отримають ліцензію на 

підготовку освітнього ступеня бакалавра, будуть віднесені до системи 

професійно-технічної освіти. Отже, до 2020 року молодші спеціалісти ще 

будуть готуватися в технікумах і коледжах, ці дипломи будуть визнаватися 

як дипломи про вищу освіту [220]. 

Постає питання про подальшу діяльність закладів, які тепер мають 

статус закладів вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації. Після завершення 

перехідного періоду, а саме в 2020 році, у разі отримання ліцензії на 

підготовку молодших бакалаврів та бакалаврів вони залишаться в системі 

вищої освіти в статусі коледжів [221]. Як ми вже неодноразово звертали 

увагу на норми Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року 

№ 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями), коледж – це галузевий 

заклад вищої освіти або структурний підрозділ університету, академії чи 

інституту, що провадить освітню діяльність, пов’язану зі здобуттям ступенів 

молодшого бакалавра та/або бакалавра, проводить прикладні наукові 

дослідження та/або творчу мистецьку діяльність. Коледж також має право 

здійснювати підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста. Оскільки прийом на освітній ступінь бакалавра буде 

здійснюватися на базі повної загальної освіти та результатів зовнішнього 

незалежного оцінювання як до університету, так і до коледжу, то коледжі 
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стають конкурентами університетів, академій, інститутів, навіть якщо 

входять до їх структури. За таких умов коледжам буде складно не лише 

отримати ліцензію на підготовку освітнього ступеня бакалавра (без 

підтримки університетів, академій, інститутів це буде майже неможливо), а й 

отримати своїх абітурієнтів, які будуть більше орієнтуватися на заклад 

вищого рівня [211]. 

У контексті нового Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 

2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями), як 

зауважують М. І. Кляп та В. В. Росоха, поки що не зрозуміла до кінця 

ситуація із закладами, які отримають ліцензію на підготовку молодшого 

бакалавра, а вимог щодо підготовки бакалавра виконати не зможуть. Те, чи 

залишаться такі заклади в системі вищої освіти або ж перейдуть до системи 

професійної освіти, буде визначено, напевно, у нових законах України «Про 

освіту» та «Про професійну освіту», які зараз розробляються. Однак загубити 

або ліквідувати заклади, які роками готували висококваліфікованих фахівців 

середньої ланки, не можна [211]. 

На засіданні ради Науково-методичного центру інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів 

акредитації «Агроосвіта» підкреслювалося, що в цих закладах готуються 

професійно зорієнтовані фахівці, більше 40 % яких потім навчаються в 

закладах вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації [221]. В інших галузях цей 

відсоток може бути ще вищим. Так, за даними В. Д. Мороза, на середину 

минулого десятиріччя питома вага молодших спеціалістів (гуманітарних та 

економічних спеціальностей), які продовжили навчання в закладах вищої 

освіти вищих рівнів акредитації, досягає 70–80 % [222]. 

Випускники технікумів і коледжів мають хорошу техніко-технологічну 

підготовку, володіють знаннями з економіки, управління та організації 

виробництва, мають ґрунтовну практичну підготовку, а інколи й диплом 

кваліфікованого робітника [211]. На всеукраїнській нараді керівників 

закладів вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації, яка відбулася в лютому 
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2015 року, зазначалося, що з урахуванням кон’юнктури ринку фахівці 

середньої ланки стають дедалі більш затребуваними. Навчальні програми, за 

якими готують фахівців у технікумах і коледжах, відповідають програмам 

типу «В» за Міжнародною стандартною класифікацією освіти, 5-му рівню 

Національної рамки кваліфікацій і 5-му рівню Європейської рамки 

кваліфікацій. За даними голови Спілки обласних рад директорів вищих 

навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації А. К. Похресника, майже 60 % 

випускників технікумів і коледжів продовжують навчання без відриву від 

виробництва в закладах вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації відповідно до 

інтегрованих навчальних планів та програм за контрактом, тому така система 

є економічно вигідною для держави й виробництва, має адресне призначення 

та відповідає європейським стандартам [223]. 

Одним з основних факторів вибору абітурієнтами навчання в коледжі, 

на переконання М. І. Хоменка, є можливість вступити до закладів вищої 

освіти в системі ступеневої освіти за інтегрованими навчальними планами та 

на скорочений термін. Університети, академії та інститути із задоволенням 

приймають на навчання випускників коледжів і технікумів, оскільки 

бакалавр без чіткої професійної мотивації може бути гіршим фахівцем, ніж 

професійно орієнтований молодший спеціаліст. Інтеграційні процеси 

підготовки в коледжах, що є структурними підрозділами базових закладів 

вищої освіти, є добре відпрацьованими, завдяки цьому молодий фахівець 

отримує відповідну практичну та достатню теоретичну підготовку [224]. 

А. К. Похресник зазначає, що в деяких країнах Європейського Союзу є 

так званий короткий цикл підготовки у вищій школі. Він зумовлений 

традиціями, пов’язаними переважно зі специфікою деяких галузей 

(наприклад, мистецтва, медицини, виробництва). Тому, на переконання 

вченого, варто звернутися до зарубіжного досвіду, адже у світі успішно 

функціонують і розвиваються аналогічні за своїм функціональним 

призначенням навчальні заклади у вигляді коледжів. Наприклад, у 
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європейських країнах освітньо-кваліфікаційному рівню «молодший 

спеціаліст» відповідають такі кваліфікації: 

 у Німеччині – технік, майстер, спеціаліст середнього рівня; 

 у Нідерландах – спеціаліст, менеджер середнього рівня; 

 у Франції – вищий (старший) технік; 

 у Великобританії – старший технік, молодший менеджер; 

 у США – молодший спеціаліст; 

 у Фінляндії – інженер-технік; 

 у Болгарії – спеціаліст. 

У Європі вважається, що тільки той керівник виробництва може бути 

успішним менеджером, який пройшов усі рівні технологічного 

процесу [225, с. 35]. 

Оскільки більшість фахівців середньої ланки (не враховуючи 

молодших спеціалістів, підготовка яких здійснюється у відповідних 

професійно-технічних закладах) готуються в закладах вищої освіти  

І–ІІ рівнів акредитації, то необхідно з’ясувати, які переваги дає ступінь 

молодшого бакалавра порівняно з молодшим спеціалістом. Як зазначають 

І. О. Когут та Є. В. Стадний, якщо більшість молодших бакалаврів відразу ж 

вступатимуть на бакалаврські програми, і випускники лише деяких 

спеціальностей зможуть знайти роботу після дворічного курсу вищої освіти, 

то може відбутися просте перейменування молодших спеціалістів на 

молодших бакалаврів замість запровадження нового освітнього ступеня зі 

своїм місцем і специфікою [226]. Саме тому є правильним твердження 

М. І. Кляп та В. В. Росохи про те, що механічна зміна назви початкового 

рівня вищої освіти «молодший спеціаліст» на «молодший бакалавр» та його 

існування лише на перехідний період, а також переведення підготовки 

молодшого спеціаліста до професійної освіти без інтеграції його з вищою 

освітою може призвести до знецінення цих рівнів в очах громадян [211]. 
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Причиною можливого перенесення освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста до нової двоступеневої системи професійної освіти 

поряд з іншими причинами було те, що особам, які завершили навчання в 

акредитованому вищому професійному училищі, центрі професійно-

технічної освіти, може присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю, за якою також 

здійснюється підготовка робітників вищого рівня кваліфікації. Таких 

закладів в Україні близько 200, а вища освіта має надаватися тільки 

закладами вищої освіти [227, с. 24]. Водночас рівномірне розміщення на 

території України коледжів, відносно короткі терміни навчання та невеликі 

матеріальні витрати зумовлюють гнучкість і мобільність системи підготовки 

фахівців середнього рівня та задовольняють освітні потреби широких верств 

населення [211]. 

І. О. Когут та Є. В. Стадний вважають, що з огляду на віднесення 

коледжів до системи професійної освіти необхідно врахувати ще одну 

проблему – фінансову. Відповідно до останніх змін до Бюджетного кодексу 

України починаючи з 2017 року підготовка кадрів у таких закладах 

фінансуватиметься з місцевих бюджетів. Така реальність не додає 

навчальним закладам упевненості в майбутньому, тому більшість коледжів, 

які ще не входять до структури університету чи інституту, намагатимуться 

якнайшвидше об’єднатися з ними [226]. 

Питання про те, де буде перебувати той чи інший коледж після 

закінчення перехідного періоду – у системі вищої освіти або на другому 

ступені професійної освіти, – залежатиме від результатів роботи колективів 

цих закладів відповідно до сучасних вимог. Створення якісного освітнього 

простору, що є одним із пріоритетів реформування системи освіти в Україні, 

пов’язане з активним упровадженням інновацій у навчально-виховний 

процес [211]. 

Інновації в освіті – це процес створення, упровадження та поширення в 

освітній діяльності нових підходів, ідей, методів і прийомів, технологій, у 



163 

 

тому числі комп’ютерних. Зокрема, для вищої школи визначальним має бути 

формування в студентів системного підходу до аналізу професійних завдань, 

стратегічного мислення, прагнення до самовдосконалення впродовж усього 

активного трудового життя. А цього можна досягнути насамперед за рахунок 

трансформації свідомості викладачів закладів вищої освіти, переозброєння їх 

новими підходами до професійної діяльності в межах моделі 

«студентоцентричного навчання» [228]. Саме за рахунок інноваційного 

складника діяльності коледжу можна досягти тих результатів, які даватимуть 

підстави для подальшого функціонування закладу в системі вищої школи 

[211]. 

З огляду на наведене вважаємо за доцільне погодитися з окремими 

положеннями, що висуваються в Концептуальних засадах створення та 

розвитку вищої професійної освіти12, зокрема: 

1) коледжі варто віднести до вищої професійної освіти, відокремити 

вищу професійну освіту (коледжі, які мають І–ІІ рівні акредитації) на 

законодавчому рівні від професійно-технічної (професійної) освіти 

(професійно-технічні та вищі професійно-технічні училища, професійні та 

вищі професійні коледжі тощо); 

2) необхідно провести моніторинг мережі коледжів за типами, 

підпорядкуванням і формами власності; 

3) варто провести оптимізацію мережі коледжів з урахуванням 

матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчальних закладів, у 

тому числі за рахунок укрупнення коледжів із метою скорочення бюджетних 

витрат на їх утримання; 

4) необхідно розробити ліцензійні умови надання освітніх послуг на 

рівні вищої професійної освіти, якими передбачити відповідні норми й 

вимоги щодо спроможності коледжів забезпечувати підготовку фахівців із 

вищою професійною освітою; 

                                                           
12 Ці пропозиції підтримали близько 300 тис. представників технікумів і коледжів. Також близько 26 тис. 

громадян України підтримали електронну петицію з подібним змістом на сайті Президента України. 
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5) необхідно виділити коледжі в окрему ланку в системі управління 

освітою; 

6) варто залишити рівень підготовки фахівців у коледжах на 5-му рівні 

Національної рамки кваліфікацій, що відповідає рівню «В» Міжнародної 

стандартної класифікації освіти, а також необхідно передбачити можливість 

здобуття повної загальної середньої освіти за професійними напрямами та 

вищої професійної освіти в межах однієї освітньої установи, що не 

суперечить положенням Міжнародної стандартної класифікації освіти (пункт 

215 розділу 16); 

7) необхідно додати до Закону України «Про освіту» від 05 вересня 

2017 року № 2145-VIII положення про окремий складник системи освіти 

«вища професійна освіта», що регулюється спеціальним законом і передбачає 

окрему статтю, а також про рівень освіти «вища професійна освіта»; 

8) варто внести до Закону України «Про освіту» від 05 вересня 

2017 року № 2145-VIII окрему статтю «Вища професійна освіта», що 

регулюється спеціальним законом; 

9) необхідно розробити спеціальний Закон України «Про вищу 

професійну освіту», яким передбачити порядок, умови, форми та особливості 

здобуття вищої професійної освіти; 

10) варто внести відповідні доповнення та зміни до прикінцевих 

положень Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII 

та Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з 

наступними змінами та доповненнями) на період до прийняття відповідних 

змін до Конституції України; 

11) необхідно залишити коледжі в системі вищої освіти до прийняття 

Закону України «Про вищу професійну освіту». Для цього до Закону України 

«Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними 

змінами та доповненнями) пропонуємо внести такі зміни: у підпункті 3 

пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» фразу 

«проводиться у 2016 році» замінити текстом «здійснюється не раніше ніж 
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через рік після внесення необхідних змін до Конституції України та 

прийняття Закону України «Про вищу професійну освіту»; 

12) необхідно здійснювати фінансування навчальних закладів, які 

здійснюють підготовку фахівців вищої професійної освіти, за рахунок 

державного бюджету, а також встановити оплату за комунальні послуги 

навчальним закладам, які фінансуються з державного/місцевого бюджетів, на 

рівні тарифів для населення; 

13) пропонуємо вдосконалити систему оплати праці викладачів 

коледжів (закладів вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації) таким чином: 

 встановити розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) 

педагогічним та науково-педагогічним працівникам коледжів (закладів вищої 

освіти І–ІІ рівнів акредитації) на рівні 1,5 середньої заробітної плати 

працівників промисловості; 

 прирівняти оплату праці кандидатів та докторів наук, які працюють 

у коледжах (закладах вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації), до оплати праці 

доцентів, професорів, які працюють в університетах (закладах вищої освіти  

ІІІ–ІV рівнів акредитації). 

У контексті визначення місця коледжів у системі вищої освіти, на наше 

переконання, цілком важливим є також питання управління цими 

навчальними закладами (окремі аспекти цього питання були розглянуті в 

підрозділі 2.1 дисертації). При цьому в нагоді вкотре може стати 

міжнародний досвід із цього важливого питання. 

Візьмемо, наприклад, досвід США. Насамперед варто зазначити, що 

історія становлення системи вищої освіти цієї країни нерозривно пов’язана з 

традиціями англійських університетів. Модель керування, характерна для 

англійської університетської традиції (управління на чолі з президентом і 

радою піклувальників, засноване на принципі університетської автономії та 

виборності керівних посад), слугувала прообразом для всіх американських 

університетів. Основною відмінністю була влада викладачів, що була дуже 
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слабкою порівняно з авторитетом англійських колег, за якими визнавалося 

право на самоврядування. Модель управління колоніальними коледжами 

вважається прототипом контролю якості з боку зовнішньої влади, що 

визначала зміст навчання та педагогічний склад [229, с. 36]. 

Наприкінці ХІХ століття німецькі дослідні інститути, яскравим 

прикладом яких був Берлінський університет, заснований у 1809 році 

Вільгельмом фон Гумбольдтом, чинили дедалі більший вплив на систему 

вищих навчальних закладів Європи та США. В. фон Гумбольдт проголосив 

основні принципи нового типу університету – незалежний статус персоналу 

та вільний вибір дисциплін, виконання яких відстежувалося 

консультативною системою управління під назвою «колегіальний процес». 

Такий стиль управління створював стимулюючу сприятливу атмосферу, де 

викладачі отримували великий ступінь автономії в розробленні програм і 

проведенні досліджень [230]. 

Зростання вимог до підзвітності й ефективності вищих навчальних 

закладів у США, особливо в останні десятиліття, відображає зміщення 

управління з професійної сфери в політичну. Саморегульована діяльність, яка 

здійснюється за сприяння органів з акредитації, поступилася місцем 

громадській підзвітності, що була зумовлена великими витратами 

суспільства на освітні послуги [231]. 

Зауважимо, що останній період в історії управління американською 

вищою освітою ознаменований значними змінами13. Частково вони були 

зумовлені відновленим федеральним тиском на органи з акредитації, щоб 

останні приділяли більше уваги результатам навчання студентів. Іншим 

стимулом до змін стала незадоволеність вищих навчальних закладів 

затратними та винятково формальними оглядами, які становили невелику 

значущість для інституціональних процесів планування й управління. У 

результаті шість із восьми організацій з акредитації внесли радикальні зміни 

                                                           
13 Ідеться насамперед про період, що починається в системі управління вищими навчальними закладами 

США з 2000 року. 
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в процеси інституціонального огляду до 2003 року, якими є, зокрема, такі 

питання: 

а) зміна ролі акредитації – перехід від установлення й контролю за 

дотриманням певних вимог до консультування й удосконалення вищих 

навчальних закладів, що в подальшому дало можливість використовувати 

акредитаційний процес для вирішення питань, пов’язаних із якістю 

[200, с. 45]; 

б) хоча питання результатів навчального процесу перебувало в центрі 

уваги органів з акредитації й раніше, зараз вони досліджують навчальний 

процес і його результати з особливою старанністю. Акцентування уваги на 

результатах навчальної діяльності вищих навчальних закладів було 

ініційоване здебільшого Міністерством освіти США. У разі недотримання 

цієї вимоги федеральний уряд буде змушений розробити та впровадити 

уніфіковані критерії результативності за допомогою закону про вищу освіту 

(HEA) [200, с. 46]; 

в) зростаюча тенденція до суспільної відкритості результатів 

інституціональної акредитації. Крім акредитаційного статусу вищого 

навчального закладу, потенційним студентам необхідна більш детальна 

інформація про сильні й слабкі сторони університетів і коледжів для 

здійснення свідомого вибору. Однак інституціональні та акредитаційні 

спілки виражають побоювання щодо відкриття більш детальної інформації 

суспільству, оскільки втрата конфіденційності може призвести до 

перекручення інформації під час її передачі [191]. 

Варто вказати на те, що досвід існуючої системи управління в США в 

галузі розширення університетської автономії призведе в Україні до того, що 

університети, поступово перетворюючись на потужні громадські корпорації, 

будуть неминуче стикатися з новими проблемами. При цьому їхнім 

керівникам доведеться не лише управляти своїми людьми та службами, а й 

уважно стежити за своїми фінансами, вести переговори та судові справи, 

розширювати суспільні зв’язки, розробляти плани на найближче майбутнє, 
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приймати комплексні рішення та домагатися їх виконання, підтримувати 

зв’язок із відповідними органами державної влади різного рівня тощо. 

Уся ця діяльність висуває нові вимоги до керівника. Управління 

коледжем на сучасному етапі не обмежується лише вирішенням 

адміністративних і правових питань. Керівники коледжів повинні займатися 

комплексною управлінською діяльністю, до якої висуваються високі вимоги 

як технічного, так і творчого та психологічного характеру. 

Що стосується функцій і ролі сучасного керівника коледжу як закладу 

вищої освіти, А. І. Галаган з огляду на міжнародний досвід назвала п’ять із 

них: адміністрування, планування, представництво на всіх рівнях, у тому 

числі міжнародному, передбачення та управління [232]. Справжній керівник, 

за оцінками експертів, повинен володіти такими якостями: інтелектом, що 

вищий за середній рівень; психічною врівноваженістю; підвищеним рівнем 

активності; здатністю забезпечити цілеспрямовану діяльність закладу; 

високим мистецтвом встановлювати та підтримувати взаємини з людьми; 

готовністю піти на ризик; політичною далекоглядністю [233, с. 34]. Названі 

якості (характеристики) можуть слугувати критеріями під час підбору й 

призначення керівників коледжів, проте останні водночас можуть 

розвиватися в процесі роботи. 

Таким чином, система кадрового забезпечення в організації діяльності 

коледжів як закладів вищої освіти України потребує свого вдосконалення. 

При цьому вкрай важливим є досвід США як держави, що володіє 

особливими принципами побудови системи вищої освіти та управління нею. 

Напрям реформування існуючої системи управління в галузі розширення 

університетської автономії в Україні може призвести до того, що 

університети, поступово перетворюючись на потужні громадські корпорації, 

будуть неминуче стикатися з новими проблемами. При цьому їхнім 

керівникам доведеться не лише управляти своїми людьми та службами, а й 

уважно стежити за своїми фінансами, вести переговори й судові справи, 

розширювати суспільні зв’язки, розробляти плани на найближче майбутнє, 
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приймати комплексні рішення та домагатися їх виконання, підтримувати 

зв’язок із відповідними органами державної влади різного рівня тощо. Уся ця 

діяльність висуває до керівника нові вимоги: по-перше, управління коледжем 

не обмежуватиметься лише вирішенням адміністративних і правових питань; 

по-друге, керівники коледжів повинні будуть займатися комплексною 

управлінською діяльністю, до якої висуваються високі вимоги як технічного, 

так і творчого та психологічного характеру. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

1. Базова вища освіта є не просто підготовкою висококваліфікованих 

фахівців, її роль полягає в створенні єдиного культуроутворюючого, 

інформаційного та природного освітнього середовища, що сприяє розвитку 

особистості, у забезпеченні напрямів соціалізації, кваліфікаційного та 

культурного рівнів. Саме тому призначення й функціонування коледжів як 

закладів вищої освіти як базисного елементу системи вищої освіти в Україні 

визначається насамперед основними функціями вищої освіти в державі. 

2. Соціальна функція вищої освіти (взаємодія із соціальною 

структурою суспільства) – це взаємовплив соціальної структури суспільства 

та інституту вищої освіти: з одного боку, спостерігається репродукція й 

модифікація соціальної структури інститутом вищої освіти, а з іншого – 

регуляція структури та функціонування системи вищої освіти соціальною 

структурою суспільства (наприклад, зумовленість демографічними 

процесами контингенту студентів коледжів як закладів вищої освіти). У 

соціальному плані основною функцією вищої освіти є стабілізуюча. При 

цьому коледжі як заклади вищої освіти виступають насамперед як інститут 

для формування й відтворення навичок, що необхідні для робочої сили, а 
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саме для передачі знань і досвіду, властивих різним професіям, тобто 

підготовки кваліфікованих фахівців для різних сфер діяльності. 

3. Політична функція вищої освіти – взаємодія інституту першого рівня 

вищої освіти з політичною системою. При цьому політичну функцію вищої 

освіти, на наше переконання, варто розглядати як підґрунтя національної 

безпеки держави. Національна безпека держави без кваліфікованих кадрів не 

може існувати. Водночас національну безпеку країни неможливо забезпечити 

без принципової зміни освітньої політики з низки основоположних напрямів. 

Безпека держави в стратегічному плані визначається станом системи вищої 

освіти. 

4. Культурні фактори щодо вищої освіти в коледжах як закладах вищої 

освіти (культурна функція вищої освіти) постають у вигляді традицій, 

звичаїв, особливостей менталітету в організації й діяльності закладів вищої 

освіти. Вплив цих факторів виявляється, зокрема, у традиційному престижі 

вищої освіти та професій інтелігентної праці. При цьому стале уявлення про 

те, що якісна вища освіта будь-якого рівня має бути доступною для вихідців з 

усіх верств, вступає в протиріччя із сучасною диференціацією у сфері вищої 

освіти. Ця диференціація закономірно викликає негативну реакцію в 

суспільстві (йдеться насамперед про реформування мережі коледжів як 

закладів вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації). 

5. Аксіологічний аспект теорії та практики сучасної вітчизняної вищої 

освіти дає можливість по-новому переосмислити освіту з позицій повернення 

їй її головної функції. І надзвичайно важливим у цьому процесі є роль і місце 

коледжів як закладів вищої освіти, які, на нашу думку, повинні стати 

справжнім базисом усієї системи вищої освіти в Україні. Саме тому цілком 

слушно було б у проекті Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 

2020 року, який розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і 

науки України, передбачити можливість здобуття вищої освіти на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти молодшими спеціалістами та 
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молодшими бакалаврами за інтегрованими навчальними планами й 

скороченим терміном навчання. 

6. Реалізація організаційної функції вищої освіти вимагає застосування 

концепції управління змінами, що за умов реформування закладів вищої 

освіти (йдеться насамперед про реформування коледжів), на наше 

переконання, дасть змогу оптимізувати процес прийняття рішень щодо 

реформи цих закладів, усунути непотрібні ланки в процесі реформування, 

активізувати системний підхід під час вирішення завдань різної складності, 

більш чітко оцінити реалістичність і терміни досягнення мети реформування, 

планувати етапи проведення реформи закладів вищої освіти, розподіляти за 

роками, забезпечувати перехід від оцінювання дій до оцінювання результату 

реформування закладів вищої освіти, націлювати на врахування думки 

громадян. 

7. У контексті вже існуючого проекту Закону України «Про юридичну 

(правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії», а також за 

умови узгодження з текстом чинного Закону України «Про вищу освіту» від 

01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) 

вважаємо за доцільне доповнити його текст принаймні такими положеннями: 

«Підготовка правника здійснюється за відповідними освітніми чи 

науковими програмами на таких рівнях вищої юридичної освіти: 

початковий рівень (короткий цикл) вищої юридичної освіти; 

перший (бакалаврський) рівень; 

другий (магістерський) рівень; 

третій (освітньо-науковий) рівень; 

науковий рівень». 

При цьому початковий рівень (короткий цикл) вищої юридичної освіти 

має передбачати «здобуття особою освітньо-професійної підготовки, 

спеціальних умінь і знань, а також певного досвіду їх практичного 

застосування з метою виконання типових завдань, що передбачені для 

первинних посад у галузі правничої діяльності». 
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8. Підготовка фахівців середньої ланки в Україні може здійснюватися в 

професійних коледжах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста або в коледжах за освітньо-професійним ступенем молодшого 

бакалавра, якщо цей ступінь буде збережений після завершення перехідного 

періоду. 

9. З огляду на наявний кадровий склад, матеріально-технічну базу, 

накопичений досвід роботи, можливості для вдосконалення й розвитку на 

інноваційній основі навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації мають бути 

збережені в тому статусі, який буде визначений рівнем їх роботи. 

10. З огляду на соціально-економічну та політичну ситуацію в країні 

пропонуємо Міністерству освіти і науки України здійснити такі заходи: 

а) передбачити в нормативно-правових актах із питань освіти, проекти 

яких зараз розробляються, можливість здобуття вищої освіти на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти молодшими спеціалістами та 

молодшими бакалаврами за інтегрованими навчальними планами й 

скороченим терміном навчання; 

б) розробити нормативні документи щодо можливості перебування 

навчальних закладів, які готуватимуть молодших спеціалістів і молодших 

бакалаврів, у складі університетів, академій та інститутів. 
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РОЗДІЛ 3 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ КОЛЕДЖІВ ІЗ 

ЗОВНІШНІМИ СУБ’ЄКТАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

 

3.1 Поняття та характеристика адміністративно-правових засад 

організації та функціонування коледжів 

 

 

Неодмінною передумовою ґрунтовного та належним чином 

структурованого дослідження адміністративно-правових засад взаємодії 

коледжів із зовнішнім середовищем та внутрішніх управлінських відносин у 

коледжах є попереднє ретельне опрацювання базового для даного 

дослідження теоретико-правового поняття, яким є поняття «адміністративно-

правові засади». Висловлення міркувань щодо визначення цього поняття є 

вкрай необхідним для дотримання предмета дослідження, оскільки це 

дозволить виправдано оминути увагою питання, що лежать поза обсягом 

поняття «адміністративно-правові засади», а також для виділення з цього 

поняття найбільш важливих компонентів, яким має бути приділена особлива 

увага. 

Із зазначеною метою, відшукуючи визначеність щодо поняття 

«адміністративно-правові засади», вважаємо, що, перш за все, необхідно 

звернутись до висвітленого у тлумачних словниках значення слова «засади», 

що є вихідним елементом поняття «адміністративно-правові засади». Так, у 

Словнику української мови за редакцією І. К. Білодіда наводиться відразу три 

визначення поняття «засада»:  

1) основа чогось; те головне, на чому ґрунтується, базується що-

небудь;  
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2) вихідне, головне положення, принцип; основа світогляду, правило 

поведінки;  

3) спосіб, метод здійснення чого-небудь [234, c. 300].  

Таким чином, за усталеним розумінням засада одночасно вважається як 

основоположним явищем (фактором, ідеєю), що за змістом зближує або 

навіть ототожнює її із принципом, так й тлумачиться як явище значно менш 

абстрактне та фундаментальне, як наприклад, правило поведінки та метод 

(спосіб) здійснення чого-небудь. 

Наступним кроком, необхідним для визначення поняття 

«адміністративно-правові засади» є огляд положень законодавства України, а 

також матеріалів практики вітчизняних судів для того, щоб з’ясувати бачення 

змістовного наповнення зазначеного поняття, якого дотримуються у 

нормативно-правових та близьких до них документах. 

Насамперед, зауважимо, що поняття «засади» досить часто вживається 

в назвах актів адміністративного законодавства, серед яких, наприклад, 

закони України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» [235], «Про 

засади державної регіональної політики» [236], «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні» [237], «Про основні засади здійснення 

державного фінансового контролю в Україні» [238], «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» [239], «Про основні 

засади забезпечення кібербезпеки України» [240], «Про засади державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 

роки» [241], «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики 

України на період до 2020 року» [242]. Разом з тим, положення чинного 

законодавства України не містять легального визначення поняття «засади», 

незважаючи на його значне поширення. 

Уявлення про зміст, що вкладається у поняття «засади» у нормативно-

правових актах, можна отримати лише непрямим способом, аналізуючи 

предмет правового регулювання правових норм відповідних нормативно-

правових актів. Зокрема, за преамбулою Закону України «Про основні засади 
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забезпечення кібербезпеки України» від 05 жовтня 2017 року № 2163-VIII 

цей закон визначає правові та організаційні основи забезпечення захисту 

життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, 

національних інтересів України у кіберпросторі, основні цілі, напрями та 

принципи державної політики у сфері кібербезпеки, повноваження 

державних органів, підприємств, установ, організацій, осіб та громадян у цій 

сфері, основні засади координації їхньої діяльності із забезпечення 

кібербезпеки [240]. Із зазначеного випливає, що, будучи спрямованим на 

встановлення основних засад забезпечення кібербезпеки України, цей закон 

висвітлює цілісний організаційно-правовий механізм досягнення визначених 

ним цілей, а також розкриває напрями та принципи державної політики у 

відповідній сфері. Натомість, інструментальна основа забезпечення 

кібербезпеки зазначеним законом не охоплюється. 

Іншим прикладом нормативно-правового акту із положеннями про 

засади, який визначає бажаний результат функціонування компетентних 

органів та містить загальне формулювання принципів та шляхів досягнення 

цього результату є Порядку розроблення Основних засад грошово-кредитної 

політики та здійснення контролю за її проведенням, затвердженого Рішенням 

Ради Національного банку України від 05 вересня 2012 року № 21. Так, 

згідно із пунктом 2.1 Порядку розроблення Основних засад грошово-

кредитної політики та здійснення контролю за її проведенням, затвердженого 

Рішенням Ради Національного банку України від 05 вересня 2012 року № 21, 

основні засади грошово-кредитної політики є документом, який має містити, 

зокрема: основні прогнозні показники економічного розвитку та розвитку 

грошово-кредитної сфери на наступний рік та середньостроковий період, 

завдання та цільові орієнтири грошово-кредитної політики на наступний рік 

та середньостроковий період, а також основні принципи, напрями діяльності 

Національного банку України щодо забезпечення реалізації визначених цілей 

та завдань грошово-кредитної політики [243]. 
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Від вищевикладеного значно відрізняється підхід до розуміння поняття 

«засади», якого дотримувались під час підготовки законів України «Про 

засади внутрішньої і зовнішньої політики» та «Про засади державної 

регіональної політики». 

Так, відповідно до частини 1 статті 1 Закону України «Про засади 

внутрішньої і зовнішньої політики» від 01 липня 2010 року № 2411-VI (з 

наступними змінами та доповненнями) засади внутрішньої і зовнішньої 

політики визначають принципи та пріоритети державної політики у 

відповідних сферах. При цьому, засади внутрішньої і зовнішньої політики 

базуються на безумовному додержанні Конституції України, забезпеченні в 

Україні прав і свобод людини і громадянина та гарантуванні прав і свобод, 

проголошених Конституцією України, на загальновизнаних принципах і 

нормах міжнародного права, забезпеченні соціальної спрямованості 

економіки України та сталого соціально-економічного розвитку України, 

зміцненні демократичних засад суспільного і державного життя, забезпеченні 

верховенства права, економічної і політичної незалежності держави, захисту 

її національних інтересів, утвердження України як повноправного і 

авторитетного члена світового співтовариства (частина 1 статті 2 Закону 

України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01 липня 2010 

року № 2411-VI (з наступними змінами та доповненнями). Конкретними 

прикладами засад політики, що визначаються цим законом, можуть 

слугувати ті, що пов’язані із розбудовою державності, якими є, зокрема 

модернізація системи державної служби з урахуванням європейського 

досвіду на принципах професійності та політичної нейтральності; 

забезпечення безумовного дотримання принципів законності насамперед 

вищими посадовими особами держави, політиками, суддями, керівниками 

правоохоронних органів і силових структур; посилення протидії корупції; 

забезпечення справедливого і доступного судочинства; посилення 

відкритості та прозорості процесів підготовки і прийняття державних рішень 

та здійснення будь-яких дій, пов'язаних із формуванням і використанням 
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бюджетних коштів, кадровими призначеннями на керівні посади в 

центральних органах виконавчої влади, судах, правоохоронних органах 

(частина 1 статті 23 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики» від 01 липня 2010 року № 2411-VI (з наступними змінами та 

доповненнями) [235]. Так само, з подібного розуміння поняття «засади» 

виходить Закон України «Про засади державної регіональної політики» 05 

лютого 2015 року № 156-VIII, за змістом преамбули якого цей закон визначає 

основні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та 

організаційні засади державної регіональної політики як складової частини 

внутрішньої політики України [236]. Таким чином, маємо підстави 

стверджувати про те, що у зазначених нормативно-правових актах засадам 

надається значення більш фундаментальне, оскільки вони виступають 

орієнтирами, керівними ідеями для політики. Водночас, йдеться про 

підпорядкування засад більш абстрактним та універсальним конструкціям, 

якими є принципи (як-от, наприклад, демократичність суспільного і 

державного життя, верховенство права, соціальна спрямованість економіки). 

Крім вищезазначених прикладів розуміння поняття «засади», значний 

інтерес представляє той, що відображений у матеріалах практики найбільш 

авторитетних вітчизняних судів. 

Як відомо, Конституційний Суд України, приймаючи рішення у справі 

про ціни і тарифи на житлово-комунальні та інші послуги вдався до 

тлумачення поняття «засади цінової політики», якими за його правовою 

позицією є відправні, вихідні ідеї, які виражають найважливіші підвалини і 

закономірності політики цін, в той же час – це відносно самостійна, 

відокремлена від конкретного регулювання цін і тарифів категорія. Головною 

метою засад цінової політики є спрямування і забезпечення збалансованості 

усього механізму ціноутворення, єдності в регулюванні відносин у цій сфері. 

Також, був зроблений висновок про те, що визначення основ (засад) 

соціального захисту не є тотожним із проведенням політики соціального 

захисту, як і цінової політики (пункт 2 мотивувальної частини Рішення 
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Конституційного Суду України від 10 лютого 2000 року № 2-рп/2000) [244]. 

Із зазначеного можна зробити висновок про те, що значною підтримкою 

користується думка про неприпустимість включення в обсяг поняття 

«засади» конкретних правил поведінки, обмежуючи цей обсяг відправними, 

вихідними ідеями, які виражають найважливіші підвалини і закономірності. 

Зважаючи на вищевикладене, огляд нормативно-правових джерел щодо 

бачення змістовного наповнення поняття «правові засади» показав, що це 

поняття у зазначених джерелах прийнято розуміти як таке, яким може 

охоплюватись мета правового регулювання тих чи інших суспільних 

відносин, організаційно-правовий механізм, покликаний забезпечити її 

досягнення, а також принципи, на яких цей механізм побудований і діє. 

Альтернативним розумінням є таке, дотримуючись якого, правові засади 

виступають фундаментальними орієнтирами, керівними ідеями для 

формування та реалізації публічної політики, але, водночас, 

підпорядковуються більш абстрактним та універсальним правовим 

конструкціям, якими є принципи права. Слід також зауважити, що у рамках 

будь-якого із зазначених розумінь в обсяг поняття «правові засади» не 

включається конкретний та вичерпний порядок виконання тих чи інших 

завдань. 

Продовжуючи дослідження поняття «правові засади» необхідно 

звернутись до наукових праць із теоретичними положеннями та висновками 

про зміст та обсяг цього поняття. 

Насамперед, видається слушним зауважити, що відповідно до паспорту 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право, який був затверджений Постановою президії ВАК 

України від 08 жовтня 2008 року № 45-06/7 серед напрямів досліджень у 

галузі адміністративного права є два напрями, які містять поняття «засади»:  

1) адміністративно-правові засади діяльності органів виконавчої влади;  

2) адміністративно-правові засади управління економічною, соціально-

культурною, адміністративно-політичною діяльністю та міжгалузевого 
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управління [245, c. 9–12]. Зазначені положення паспорту спеціальності 

«12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право» свідчать про те, що саме поняття «засади» використовується для 

формулювання назви одразу двох напрямів досліджень адміністративного 

права, за якими в Україні здійснювалась та продовжує здійснюватися 

найбільш численна кількість досліджень на рівні наукових статей, 

монографій, дисертаційних робіт як кандидатського, так і докторського 

рівня. Разом з тим, проведений аналіз електронної повнотекстової колекції 

авторефератів дисертацій, захищених з 1998 року до 2011 року, який 

міститься на офіційному сайті Наукової бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського, показав, що в цій колекції міститься 80 авторефератів 

дисертаційних робіт, які у своїй назві на самому початку містять поняття 

«адміністративно-правові засади» у називному відмінку, проте не мають його 

визначення безпосередньо в тексті автореферату [246], що дозволяє 

стверджувати про те, що автори робіт, орієнтуючись під час вибору теми на 

паспорт спеціальності 12.00.07 – «адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право», який містить поняття «адміністративно-правові 

засади» у назві двох напрямів наукових досліджень, як правило, не 

досліджували з якихось незрозумілих причин базове поняття для своїх 

дисертаційних робіт, розглядаючи різноманітні аспекти адміністративно-

правового регулювання, що фактично стало певною негативною традицією 

представників науки адміністративного права. 

На окреслену вище негативну тенденцію звертає увагу Д. Г. Заброда у 

своїй ґрунтовній науковій статті на тему «Адміністративно-правові засади: 

сутність та зміст категорії», опублікованій на шпальтах авторитетного 

спеціалізованого фахового юридичного журналу «Адміністративне право і 

процес» ще у 2013 році, через 5 років після затвердження паспорту 

спеціальності 12.00.07 – «адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право». Він, так само, після аналізу дисертаційних робіт, які 

містять у назві поняття «адміністративно-правові засади» стверджує, що 
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можна констатувати поверхове вивчення предмета дослідження, або ж 

навпаки – висвітлення питань, що знаходяться за його межами [247, c. 46]. 

Водночас, видається справедливим зауважити, що у деяких 

фундаментальних та науково-публіцистичних працях мають місце спроби 

осмислення із тою чи іншою глибиною та визначення поняття «правові 

засади». Огляд цих праць дає підстави констатувати відсутність серед 

представників наукового співтовариства однакового розуміння або явно 

домінуючих позицій щодо розуміння поняття «правові засади». Із числа 

найбільш поширених підходів до визначення поняття «правові засади» ті, що 

ґрунтуються на ототожненні правових засад із нормативно-правовими 

актами, а також ті, за якими правові засади визнаються рівнозначними із 

принципами права. Також, широкою підтримкою користується більш 

комплексне бачення правових засад, яке також неодмінно потребує 

докладного висвітлення. 

Розпочнемо з дослідження теоретичних напрацювань вчених, які 

дотримуються думки про тотожність (взаємозамінність, рівнозначність) 

правових засад та актів законодавства. 

Так, згідно з позиції О. М. Хохленко, викладеній у дисертаційній 

роботі на тему «Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих 

державних адміністрацій у сфері освіти», адміністративно-правовими 

засадами діяльності місцевих державних адміністрацій в сфері освіти є 

сукупність адміністративно-правових актів, якими визначається мета, 

принципи, завдання та компетенція цих органів державного управління, а 

також форми і засоби їх вирішення, включаючи визначення змісту, форм, 

технології, надання оцінки результатів навчання, спрямовані на реалізацію 

таких пріоритетних напрямів, передбачених Національною доктриною 

розвитку освіти, як постійне оновлення змісту освіти, організація навчально-

виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад 

економіки, сучасних науково-технічних досягнень, забезпечення органічного 

поєднання освіти і науки, запровадження освітніх інновацій, інформаційних 
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технологій, прозорості розроблення, експертизи, апробації та затвердження 

нормативно-правових документів тощо [248, c. 6–7].  

Аналогічним є визначення поняття «правові засади», запропоноване 

Л. І. Миськів у ході дослідження адміністративно-правових засад діяльності 

вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України з питань 

морально-правового виховання курсантів. Як зазначила вчений, під 

нормативно-правовими засадами морально-правового виховання у вищих 

навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України слід розуміти 

сукупність нормативно-правових актів, які визначають мету, принципи, 

завдання, функції та засоби (заходи та методи) морально-правового 

виховання курсантів, правовий статус суб’єктів такого виховання, їх 

організаційно-штатну структуру, організацію діяльності та інші питання, 

відповідно до яких здійснюється цей напрямок виховної роботи у вищих 

навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України. Варто також 

звернути на цікаву точку зору Л. І. Миськів, яка стверджує, що виконання 

завдань та функцій, покладених на вищі навчальні закладі Міністерства 

внутрішніх справ  України, а також реалізація наданих їм повноважень 

потребує чіткого управління їх діяльністю, яке варто умовно поділити на два 

види: зовнішнє та внутрішнє управління, тобто внутрішні управлінські 

відносини у вищих навчальних закладах, на її думку, відносяться до 

предмету дослідження адміністративно-правових засад функціонування 

вищих навчальних закладів [249, с. 90–91]. Таким чином, адміністративно-

правові засади діяльності закладів вищої освіти МВС України з питань 

морально-правового виховання курсантів вчений розглядає за допомогою 

дослідження адміністративно-правового регулюючого впливу, який 

поділяється на зовнішній, який здійснюється Міністерство освіти і науки 

України, Міністерство внутрішніх справ України та іншими суб’єктами 

публічної адміністрації, та внутрішній, який здійснюється керівними 

органами вищого навчального закладу на різних рівнях його внутрішнього 

управління. 
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Так само, Н. С. Панова у дисертаційній роботі з фундаментальною 

темою «Адміністративно-правові засади розвитку державного управління в 

сучасній Україні» наводить ґрунтовне визначення досліджуваному нами 

поняттю, зазначаючи, що змістовний аналіз поняття адміністративно-

правових засад розвитку державного управління в Україні дозволяє 

охарактеризувати їх як сукупність адміністративно-правових норм, які 

визначають основні цінності, принципи, завдання, форми та методи розвитку 

нормотворчої і розпорядчої діяльності органів виконавчої влади з метою 

вдосконалення їхнього владно-організуючого впливу на відповідні суспільні 

відносини і процеси, та оптимізації внутрішньоорганізаційної діяльності 

державних органів щодо забезпечення належного виконання покладених на 

них завдань, функцій і повноважень [250, c. 9].  

Схожим чином поняття «правові засади» розкривається 

В. О. Криволапчуком та В. М. Клименком під час дослідження 

адміністративно-правових засад діяльності Державної служби охорони при 

Міністерстві внутрішніх справ України. На переконання вчених, 

адміністративно-правові засади діяльності Державної служби охорони при 

Міністерстві внутрішніх справ України є ні чим іншим, як правовою основою 

визначення та закріплення його статусу як державного правоохоронного 

органу, котрий реалізує свої повноваження в сфері, урегульованій нормами 

адміністративного права, вступаючи при цьому в адміністративно-правові 

відносини в якості їх суб’єкта. Вказується також на те, що адміністративно-

правові засади є засобом визначення (закріплення) правових параметрів 

(підстав, меж, способу) діяльності Державної служби охорони при 

Міністерстві внутрішніх справ України, механізмом її включення в 

адміністративно-правові відносини, а також характеризують (визначають) 

Державну службу охорони як суб’єкта адміністративного права [251, с. 8–9]. 

Подібним чином бачення змістовного наповнення поняття «правові засади» 

висловив Е. О. Шевченко, який, визначаючи сутність адміністративно-

правових засад діяльності адміністративних судів, звертає увагу на такі 
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моменти: адміністративно-правові засади є засобом включення 

адміністративного суду до сфери права, умовою легітимізації його 

діяльності, завдяки закріпленню його характеристики як: державний орган, 

суб’єкт адміністративного права, суб’єкт адміністративно-правових відносин. 

Змістом адміністративно-правових засад діяльності адміністративного суду, 

на думку вченого, є його правовий статус, який повинен бути закріплений 

законодавством України [252, с. 169]. 

Зазначена точку зору поділяється й декількома іншими вченими-

правознавцями. Зокрема, Ю. М. Фролов в контексті вивчення правових засад 

діяльності закладів вищої освіти наголосив на тому, що нормативно-правові 

засади діяльності закладів вищої освіти являють собою сукупність чинних 

нормативно-правових актів, що визначають мету, принципи, завдання, 

функції діяльності закладів вищої освіти, окреслюють їх правовий статус 

[253, с. 1079]. Із цих самих міркувань щодо змісту поняття «правові засади» 

виходив К. В. Муравйов, визначаючи правові засади реалізації державної 

політики у сфері виконання кримінальних покарань як систему нормативно-

правових актів, якими визначаються юридичні підстави, порядок, межі та 

ключові орієнтири з урахуванням яких відбувається здійснення такої 

політики [254, с. 157]. На думку А. О. Собакаря та М. В. Коваліва, 

адміністративно-правова основа забезпечення національної безпеки також 

являє собою сукупність взаємопов’язаних, внутрішньо погоджених 

основоположних нормативних правових актів, що містять юридичні 

принципи і норми, спрямовані на адміністративно-правове регулювання 

суспільних відносин у сфері забезпечення національної безпеки з метою їх 

упорядкування, охорони та розвитку відповідно до суспільних потреб [255, 

с. 158]. Так само, за визначенням, наведеним М. І. Шатерніковим, правові 

засади діяльності господарських судів знаходять свій вираз у положеннях 

офіційних актів, які в науково-правових колах прийнято називати 

нормативно-правовими [256, с. 110]. 
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Розмірковуючи про обґрунтованість ототожнення нормативно-

правових актів або правових норм із правовими засадами або визнання їх 

центральною складовою поняття «правові засади», доцільно зробити 

висновок про те, що внаслідок цього штучно звужується зміст цього поняття 

через його обмеження лише позитивним правом, відображеним лише у 

нормативно-правових актах як джерелах права. Більше того, такий підхід 

виключає об’єктивну необхідність існування поняття «правові засади», 

оскільки його термінологічне призначення може реалізовуватись поняттями 

про законодавство та норми права. Також, прихильність до думки про 

визнання правовими засадами нормативно-правових актів або правових норм 

змусить вважати неправильною усталену законодавчу та судову практику, 

пов’язану із застосуванням поняття «правові засади». Однак, безумовно 

прогресивним є те, що у вищевикладених визначеннях звертається увага на 

те, що правові засади, будучи системою нормативно-правових актів або 

правових норм, включають цінності, ключові орієнтири, принципи, завдання, 

форми та методи адміністративно-правового регулювання. 

Рівною мірою недоречним видається зведення правових засад у ранг 

принципів права шляхом формулювання поняття «принцип права» через 

поняття «правова засада» та навпаки, оскільки принцип права, на відміну від 

правових засад, є правовими явищем із універсальним (абсолютним) 

ідеологічним та юридичним впливом на систему правового регулювання та 

відповідні суспільні відносини, тоді як правова засада чинить подібний 

ефект, але не глобальний, а такий що проявляється у межах окремого 

предмета правового регулювання, який за масштабом, а отже й за ступенем 

узагальнення (абстрагування), завжди буде вужчим за сферу впливу 

принципів права. Крім того, на користь зазначеного твердження свідчить 

усталена законодавча та судова практика. Однак, як зазначив М. Є. Богданов, 

у правовій доктрині під час визначення поняття принципів права науковці 

вживають такі категорії, як, зокрема керівні засади (ідеї), провідні засади 

тощо [257, с. 32]. Наприклад, О. А. Улютіна у рамках дисертаційного 
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дослідження адміністративно-правових засад охорони навколишнього 

природного середовища та природокористування вказує на те, що принцип є 

не тільки основним вихідним положенням якої-небудь теорії, але й 

основними засадами, керівною ідеєю та основним правилом діяльності [258, 

с. 8]. Іншим прикладом того є визначення спеціальних принципів 

адміністративного права у сфері інформаційного суспільства об’єктивно 

зумовленим засадами, на яких базується діяльність суб’єктів публічної 

адміністрації щодо забезпечення прав і законних інтересів фізичних і 

юридичних осіб в інформаційному суспільстві [259, с. 42]. 

Розглянувши можливість розуміння правових засад як системи 

нормативно-правових актів або правових норм, а також як принципів права, 

подальше дослідження цього поняття спрямуємо на висвітлення міркувань 

представників доктрини адміністративного права про необхідність 

комплексного розуміння поняття «правові засади», як такого, що охоплює 

ідейне та ціннісне підґрунтя правового регулювання відповідними 

суспільними відносинами, а також законодавче та інституційне підґрунтя, 

покликане забезпечити реалізацію цих ідей та цінностей. 

Насамперед, маємо підстави констатувати те, що зазначене бачення 

користується широкою підтримкою серед теоретиків права. Так, К. О. Струсь 

дотримуються думки про те, що зміст поняття «правові засади» охоплює 

сукупність таких елементів:  

1) науково обґрунтована прогресивна модель розвитку суспільних 

відносин, орієнтованих на створення умов для найбільш повного задоволення 

законних інтересів людини та її колективних утворень, у тому числі 

суспільства;  

2) система нормативно-правових актів, що забезпечують виникнення та 

регулювання таких суспільних відносин;  

3) керівні ідеї, що розкривають цінності, які слугують орієнтиром під 

час розбудови механізму правового регулювання;  

4) прогнозований результат правового регулювання;  
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5) інструменти (настанови) і діяння (технології), за допомогою яких 

забезпечується досягнення прогнозованого результату. Інакше кажучи, на 

переконання вченого, правовими засадами узагальнено або конкретно 

моделюються бажані моделі розвитку суспільних відносин, визначаються 

правила поведінки, за допомогою закріплення норм, що вирізняється 

високим ступенем узагальнення: установчих норм, норм-принципів, норм-

цілей, правових засобів реалізації повноважень, що у своїй сукупності 

забезпечує ідеологічний та регулятивний вплив [260, с. 82–83]. 

На доповнення до загальнотеоретичних наукових праць, комплексний 

підхід до розуміння поняття «правові засади» набув широкого поширення у 

доробку вчених-адміністративістів, у тому числі тій частині доктринальних 

напрацювань, що присвячена питанням освіти. 

Зокрема, подібним до вищенаведеного визначення поняття «правові 

засади», яке запропонував К. Ш. Хамідулін, розглядаючи це поняття у 

широкому сенсі. Так, під час дослідження фінансово-правових засад вчений 

наголосив на тому, що правові засади об’єктивно-існуючого явища або 

процесу (так само як і їх сукупностей) з необхідністю мають охоплювати не 

тільки систему упорядкованих правових норм, що закріплюють і 

регламентують сукупність прав та обов’язків суб’єктів відповідних 

правовідносин, а й систему принципів, які розкривають цінності, на які їм 

слід орієнтуватися, реалізуючи (втілюючи в життя) приписи правових норм. 

Зважаючи на ці міркування, вчений стверджує про те, що фінансово-правові 

основи в широкому сенсі включають в себе систему офіційних документів – 

джерел фінансового права, які закріплюють юридичні норми, що 

регламентують поведінку учасників відповідних суспільних відносин, 

систему принципів, згідно з якими відбувається зазначена регламентація, а 

також механізм реалізації зазначених правових норм і принципів з метою 

задоволення інтересів людини та її колективних утворень, у тому числі 

суспільства. Разом з тим, в вузькому сенсі фінансово-правовими засадами, за 

словами вченого, є сукупність норм законодавчих та інших правових актів, 
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що закріплюють і регулюють правовий статус учасників суспільних 

відносин, що виникають в процесі фінансової діяльності держави [261, 

c. 200]. 

На противагу зазначеній позиції, М. І. Легенький, незалежно від того, 

чи вживається поняття «адміністративно-правові засади» у вузькому або 

широкому сенсі, визначає адміністративно-правові засади як сукупність 

основних методологічних характеристик та принципів регулювання 

суспільних відносин в окресленій сфері, яка встановлюється нормами 

адміністративного права та передбачає категоріальне, нормативно-правове і 

організаційно-управлінське забезпечення [262]. Так само, для аргументації 

недосконалості визначення поняття «адміністративно-правові засади» із 

посиланням виключно на законодавство наведемо точку зору 

Н. П. Христиченко, яка міститься в її дисертаційній роботі на тему 

«Адміністративно-правові засади діяльності юристів в міліції». Незважаючи 

на те, що прямого визначення зазначеного поняття на її сторінках, підхід 

автора роботи до розуміння сутності цього поняття нескладно встановити за 

допомогою аналізу змісту роботи. Так, Н. П. Христиченко стверджує, що 

сукупність юридичних засобів у тій чи іншій комбінації міститься в 

механізмі адміністративно-правових засад діяльності юристів в міліції, а в 

ході реалізації цих засобів вони набувають специфіки, яка визначається 

особливостями предмета, методу та правового регулювання зазначеної галузі 

права [263, c. 17]. Із зазначеного випливає, що Н. П. Христиченко пропонує 

розглядати механізм адміністративно-правових засад як явище, яке має свою 

системну внутрішню будову, явно не маючи на увазі під адміністративно-

правовими засадами адміністративно-правові акти. 

Більш конкретно та категорично про прихильність до комплексного 

розуміння правових засад висловився І. О. Клочко, визначаючи поняття 

«адміністративно-правові засади протидії корупції» як систему нормативних, 

інституційних, організаційних та інших елементів, за допомогою яких 

здійснюється комплексна діяльність різноманітних суб’єктів у межах 
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повноважень, визначених адміністративним законодавством, щодо 

запобігання та протидії корупції, а також попередження виникнення та 

врегулювання конфлікту інтересів. Зміст кожного із зазначених елементів 

автор розкриває, виходячи з їх назв. Так, категоріальний елемент, за 

твердженням автора, включає у себе визначення основних понять та термінів, 

застосування єдиної термінології для забезпечення єдиного праворозуміння 

та правозастосування. Нормативний елемент, за словами вченого, включає 

систему актів адміністративного законодавства у даній сфері. До 

інституційного елементу відноситься уся система державних органів, їх 

посадових осіб, інших суб’єктів, задіяних у виконанні функції щодо протидії 

корупції. І останній – інструментально-технологічний елемент, який включає 

методи, засоби, інструменти, за допомогою яких здійснюється робота у сфері 

протидії корупції. Більше того, на переконання І. О. Клочка, 

адміністративно-правові засади протидії корупції не слід обмежувати лише 

категоріальним, нормативним, інституційним та інструментально-

технологічним елементом, а варто також виділити організаційні елементи, 

засадничі (принципи) та інші. [264, с. 19, 35]. 

На доповнення до вищезгаданих наукових праць, варто особливу увагу 

звернути на дисертацію Б. О. Логвиненка на тему «Адміністративно-правові 

засади медичного забезпечення органів внутрішніх справ», у якій фокус 

дослідження зосереджується на змісті адміністративно-правових засад. На 

погляд автора, зміст медичного забезпечення складають три основних 

системохарактеризуючих державно-управлінських елементи – модель, 

функції та форми. Модель визначає особливості організації медичного 

забезпечення на всіх владно-управлінських рівнях, функції – закріплюють 

основні напрями (види) такої діяльності, а форми – характеризують 

зовнішній прояв конкретних організаційно-управлінських дій, спрямованих 

на безпосередню реалізацію зазначених функцій [265, c. 8–9]. Краще 

зрозуміти сутність такої складової як модель дозволяє приклад видів 
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подібних моделей, запропонований Б. О. Логвиненко, який пропонує 

виділити три основних різновиди моделей організації охорони здоров’я:  

1) ринкову (систему приватного страхування);  

2) державну (бюджетну); 

3) бюджетно-страхову (змішану систему) [265, c. 9].  

Схиляємось до думки про те, що слід досить позитивно оцінити 

запропонований Б. О. Логвиненко зміст адміністративно-правових засад, 

який дозволяє чітко усвідомити предмет дослідження та побудувати якісну 

його структуру, що забезпечить всебічний розгляд адміністративно-правових 

засад певного соціального явища. Такий елемент змісту адміністративно-

правових засад як модель безумовно не є характерним для абсолютно усіх 

соціальних явищ, адміністративно-правові засади яких можуть 

досліджуватися, а функції та форма є постійними елементами змісту 

адміністративно-правових засад будь-якого соціального явища, де ключову 

увагу безумовно варто приділяти формі, яка у свою чергу має свою складку 

структуру. 

Р. М. Тучак у своєму авторефераті дисертаційної роботи на тему 

«Адміністративно-правові засади боротьби з корупцією» визначає, що мета 

дисертаційного дослідження полягає у тому, щоб на основі аналізу чинного 

законодавства України, узагальнення практики його реалізації, існуючих 

наукових розробок визначити адміністративно-правові засади боротьби з 

корупцією [266, c. 3], проте, на жаль, в авторефераті не дає визначення 

поняття «адміністративно-правові засади», проте досягає цієї мети шляхом 

дослідження таких питань, як поняття корупції та її сутність; напрямки 

державної політики в сфері боротьби з корупцією; склад корупційного діяння 

та іншого правопорушення, пов’язаного з корупцією; сучасний стан 

урегульованості діяльності щодо боротьби з корупцією; класифікація 

суб’єктів боротьби з корупцією; форми діяльності суб’єктів боротьби з 

корупцією; особливості інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

щодо боротьби з корупцією, особливості застосування переконання і 
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примусу в діяльності щодо боротьби з корупцією; напрями удосконалення 

взаємодії суб’єктів боротьби з корупцією [266, c. 3]. Аналіз вказаного 

переліку питань, які досліджував Р. М. Тучак, дає підстави свідчити, що 

адміністративно-правові засади боротьби з корупцією він розкиває за 

допомоги дослідження саме адміністративно-правового регулюючого 

впливу, який здійснюється суб’єктами публічної адміністрації з метою 

зменшення кількості корупційних правопорушень в Україні.  

Подібну ситуацію спостерігаємо також в авторефераті дисертаційної 

роботи А. Є. Рубана на тему «Адміністративно-правові засади державного 

контролю у галузі автомобільних перевезень», в якому також не наводиться 

визначення поняття «адміністративно-правові засади», проте автор також 

здійснив дослідження адміністративно-правових засад державного контролю 

у галузі автомобільних перевезень за допомоги дослідження однієї зі 

складових адміністративно-правової регулюючої діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації, а саме контрольної діяльності, детально аналізуючи 

її об’єкт, призначення, форми та методи, суб’єктів, процедури, напрями, а 

також шляхи вдосконалення [267, c. 3].  

Також, оминає увагою необхідність дослідження поняття 

«адміністративно-правові засади» у своїй дисертаційній роботі 2009 року на 

тему «Адміністративно-правові засади діяльності Вищої ради юстиції» 

О. В. Гончаренко, розкриваючи тему дослідження через розгляд структури, 

правової, організаційної і внутрішньо-організаційної діяльності Вищої ради 

юстиції, внутрішніх управлінських відносин субординації і координації, 

основних форм та принципів здійснення Вищою радою юстиції 

управлінської діяльності в сфері формування суддівського корпусу та 

дисциплінарної відповідальності суддів і прокурорів [268, c. 4–5]. На підставі 

аналізу предмету дослідження О. В. Гончаренка можна зробити висновок про 

те, що ним адміністративно-правові засади Вищої ради юстиції 

розглядаються через аналіз трьох різних видів адміністративно-правового 

регулюючого впливу:  
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1) адміністративно-правовий регулюючий вплив, який здійснюється на 

Вищу раду юстиції іншими суб’єктами публічної адміністрації; 

2) адміністративно-правовий регулюючий вплив, який здійснюється 

безпосередньо Вищою радою юстиції на інших суб’єктів суспільних 

відносин;  

3) адміністративно-правовий регулюючий вплив, який здійснюється на 

внутрішні управлінські відносини Вищої ради юстиції. 

У цьому зв’язку вважаємо за необхідне зауважити, що можливість 

виділення декількох груп адміністративно-правових засад за напрямом 

адміністративно-правового регулюючого впливу (за місцем суб’єкта, щодо 

якого реалізуються повноваження (права та обов’язки) іншого суб’єкта, 

відносно суб’єкта який реалізує повноваження (права та обов’язки)) набула 

широкого визнання у наукових джерелах. 

А. А. Манжула у своїй докторській дисертації 2016 року на тему 

«Адміністративно-правові засади організації діяльності науково-дослідних 

установ в Україні» не наводить власного визначення поняття 

«адміністративно-правові засади», проте стверджує, що адміністративно-

правові засади організації діяльності науково-дослідних установ в Україні 

варто поділяти на дві великі групи:  

1)  зовнішньо-організаційні засади діяльності науково-дослідних 

установ, під якими він розуміє комплекс визначених на нормативно-

правовому рівні заходів, спрямованих на підвищення ефективності такої 

діяльності, що здійснюються уповноваженими суб’єктами, які не входять до 

системи науково-дослідних установ; 

2) внутрішньо-організаційні засади діяльності науково-дослідних 

установ, які, на думку вченого, у більшості випадків стосуються таких 

основних питань:  

а) мета, завдання та напрямки діяльності;  

б) внутрішня організаційна структура суб`єктів, які здійснюють певну 

діяльність, та компетенція їх окремих структурних ланок;  
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в) порядок підготовки та здійснення діяльності за основними 

напрямками;  

г) проведення кадрової роботи;  

ґ) розподіл фінансів всередині [269, c. 20–24]. 

На доповнення до вищевикладеного, вважаємо за необхідне навести 

класифікаційний поділ адміністративно-правових засад діяльності закладів 

освіти, відображений у науково-публіцистичних працях І. І. Литвина, який 

представляє особливий інтерес для даного дослідження, зважаючи на 

близькість його тематики. 

Так, значення адміністративно-правових засад для закладів освіти 

вчений пояснює тим, що вони встановлюють вимоги щодо організації 

навчальних закладів, механізму здійснення внутрішньо-організаційного 

управління у них, визначають їх повноваження та відповідальність, умови та 

порядок матеріально-технічного, наукового, методичного та іншого 

забезпечення навчальних закладів, характер та порядок їх взаємовідносин з 

органами влади. Первинними такими засадами автор вважає установчі, тобто 

ті, що встановлюють вимоги, виконання яких є необхідною умовою 

створення навчального закладу. При цьому, виокремлюються засади, що 

визначають матеріально-правові умови створення навчальних закладів, а 

саме: наявність суспільної потреби у створенні відповідних навчальних 

закладів, наявність відповідного матеріально-технічного базису, необхідного 

для організації та забезпечення повноцінного навчально-виховного процесу і 

здійснення наукової діяльності, задоволення певних соціально-побутових 

потреб осіб, яким надаються освітні послуги, а також тих, які входять у штат 

навчального закладу [270, с. 98–99]. 

Іншим важливим блоком адміністративно-правових засад діяльності 

навчальних закладів у сфері надання освітніх послуг, як зазначає І. І. Литвин, 

є принципи їх функціонування, які визначають ті основоположні, відправні, 

імперативні вимоги, згідно з якими ці суб'єкти реалізують своє 

функціональне призначення. Не менш значущу групу адміністративно-
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правових засад, за твердженням автора становлять ті, що визначають основи 

адміністративно-правового статусу навчального закладу, зокрема його цілі, 

завдання, функції, права й обов'язки (у тому числі відповідальність), 

механізм побудови та функціонування внутрішньоорганізаційного 

управління. Цілі, завдання й функції формують функціонально-правовий 

блок правового статусу навчального закладу та відображають, по-перше, 

його соціальне призначення, тобто те, для чого створюється і працює 

навчальний заклад; по-друге, напрями, за якими навчальний заклад здійснює 

свою роботу. Також, досить важливе значення мають адміністративно-

правові засади, які регламентують права та обов'язки навчальних закладів, 

адже саме ці засади визначають коло тих суб’єктивних можливостей, а також 

зміст і обсяги необхідної поведінки навчальних закладів у відносинах із 

суб'єктами, яким вони надають освітні послуги, а також органами державної 

влади й місцевого самоврядування з питань освіти. Поруч із зазначеними, 

велике значення також мають адміністративно-правові засади організації та 

функціонування механізму управління всередині навчального закладу [271, 

с. 120–122]. 

Підбиваючи підсумки дослідження законодавчих, правозастосовних та 

доктринальних підходів до розуміння поняття адміністративно-правових 

засад, зазначимо, що у положеннях законодавства України та матеріалах 

практики вітчизняних судів поняття «правові засади» прийнято розуміти, 

насамперед, як таке, яким може охоплюватись мета правового регулювання 

тих чи інших суспільних відносин, у загальних рисах організаційно-правовий 

механізм, покликаний забезпечити її досягнення, а також принципи, на яких 

цей механізм побудований і діє. Альтернативним розумінням є таке, 

дотримуючись якого правові засади вважаються фундаментальними 

орієнтирами, керівними ідеями для формування та реалізації публічної 

політики, але, водночас, підпорядковуються більш абстрактним та 

універсальним правовим конструкціям, якими є принципи права. Слід також 

зауважити, що у рамках будь-якого із зазначених розумінь в обсяг поняття 
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«правові засади» не включається конкретний та вичерпний порядок 

виконання тих чи інших завдань. 

У наукових джерелах найбільш поширеними є визначення поняття 

«правові засади» із їх ототожненням із системою нормативно-правових актів 

або норм права, із їх прирівнянням за значенням до принципів права, а також 

те, що є комплексним та передбачає охоплення обсягом поняття «правові 

засади» декількох правових явищ. Схиляємось до думки про те, що внаслідок 

зведення правових засад до системи нормативно-правових актів або норм 

права штучно звужується зміст цього поняття через його обмеження лише 

позитивним правом, а також знецінюється саме поняття «правові засади», 

оскільки його термінологічне призначення може виконуватись поняттями 

про законодавство та норми права. Рівною мірою недоречним видається 

зведення правових засад у ранг принципів права шляхом формулювання 

поняття «принцип права» через поняття «правова засада» та навпаки, 

оскільки принцип права, на відміну від правових засад, є правовими явищем 

із універсальним (абсолютним) ідеологічним та юридичним впливом на 

систему правового регулювання та відповідні суспільні відносини, тоді як 

правова засада чинить подібний ефект, але не глобальний, а такий що 

проявляється у межах окремого предмета правового регулювання, який за 

масштабом, а отже й за ступенем узагальнення (абстрагування), завжди буде 

вужчим за сферу впливу принципів права. Більше того, обидва зазначених 

бачення змістовного наповнення поняття «правові засади» є несумісними із 

законодавчою та правозастосовчою практикою використання цього поняття. 

Натомість, значно більш обґрунтованим є визначення поняття 

«адміністративно-правові засади» як сукупність визначених відповідно до 

принципів права фундаментальних ідей та цінностей, цілей адміністративно-

правового регулювання тих чи інших суспільних відносин та пристосованих 

для досягнення цих цілей найбільш істотних організаційно-правових засобів. 

Адаптувавши зазначене визначення поняття «адміністративно-правові 

засади» до контексту організації та функціонування коледжів, вважаємо, що 
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адміністративно-правовими засадами організації та функціонування коледжів 

є сукупність визначених відповідно до принципів права фундаментальних 

ідей та цінностей, цілей адміністративно-правового регулювання суспільних 

відносин, що виникають під час організації та функціонування коледжів, а 

також пристосованих для досягнення цих цілей найбільш істотних положень 

освітнього законодавства, відображених у них ключових форм та методів 

відповідно до яких здійснюється організація та функціонування коледжів 

[272]. Також, беручи до уваги результати наукових досліджень вітчизняних 

вчених, зазначимо, що адміністративно-правові засади організації та 

функціонування коледжів для цілей даного дослідження можна поділити на:  

1) адміністративно-правові засади взаємодії коледжів із зовнішнім 

середовищем, з яких особливе значення мають ті з них, що стосуються 

зовнішнього управління організацією та функціонуванням коледжів, 

насамперед забезпечення якості освіти в коледжах, а також ті, що пов’язані із 

фінансуванням та матеріально-технічним забезпеченням функціонування 

коледжів;  

2) адміністративно-правові засади внутрішніх управлінських відносин 

у коледжах, серед яких найбільш значущими видаються ті, що стосуються 

управління коледжем, насамперед, системою внутрішнього забезпечення 

якості освіти в коледжах, а також ті, що пов’язані із кадровим забезпеченням 

в організації та функціонуванні коледжів. 

 

 

3.2 Адміністративно-правові засади зовнішнього управління 

організацією та функціонуванням коледжів 

 

 

Зростаюче визнання освіти як неодмінної передумови сталого розвитку 

суспільства зумовлює необхідність належного забезпечення дотримання 

закладами освіти різного рівня, у тому числі коледжами, високих освітніх 
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стандартів шляхом стрімкого й безперервного вдосконалення 

адміністративно-правових засад побудови та функціонування державних 

регуляторних та інституційних механізмів, насамперед шляхом органічного 

узгодження їх директивних елементів із межами автономії й самоврядування 

закладів освіти. Також варто мати на увазі, що конструктивне наукове 

опрацювання зазначених адміністративно-правових засад повинне безумовно 

відбуватися із чітким усвідомленням того, що вони є системним правовим 

утворенням, а також із формулюванням висновків щодо тих чи інших 

адміністративно-правових засад із розумінням наслідків запровадження 

відповідних законодавчих рішень на дію організаційно-правових структур, 

побудованих на інших адміністративно-правових засадах. Інакше кажучи, 

дослідження адміністративно-правових засад зовнішнього управління 

організацією та функціонуванням коледжів має бути комплексним, оскільки 

інакше обґрунтованість отриманих наукових результатів можна буде 

поставити під сумнів через допущення грубих методичних помилок 

унаслідок неврахування внутрішніх взаємозв’язків багаточисленних 

структурних елементів системи. 

З огляду на викладене вважаємо за доцільне насамперед визначити 

склад, змістове наповнення адміністративно-правових засад зовнішнього 

управління організацією та функціонуванням коледжів, а також 

фундаментальні принципи, якими зумовлюється ця діяльність, у межах 

вітчизняного освітнього законодавства, після чого звернутися до 

фундаментальних принципів та адміністративно-правових засад, на яких 

ґрунтується відповідне законодавство декількох зарубіжних країн. 

Насамперед варто зауважити, що основними законодавчими актами, які 

визначають характер взаємовідносин коледжу як закладу освіти з органами 

управління у сфері освіти, є закони України «Про освіту» та «Про вищу 

освіту». 

Так, за змістом положень частини 1 статті 6 Закону України «Про 

освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII засадами державної політики у 
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сфері освіти, що позначаються на законодавчих підходах до зовнішнього 

управління організацією й функціонуванням коледжів, є такі положення: 

 забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності; 

 забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-

якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності; 

 науковий характер освіти; 

 прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських 

рішень; 

 відповідальність і підзвітність органів управління освітою, закладів 

освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством; 

 інституційне відокремлення функцій контролю (нагляду) та 

функцій забезпечення діяльності закладів освіти; 

 інтеграція з ринком праці; 

 нерозривний зв’язок зі світовою та національною історією, 

культурою, національними традиціями; 

 фінансова, академічна, кадрова й організаційна автономія закладів 

освіти в межах, визначених законом; 

 виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей 

українського народу, його історико-культурних традицій; 

 невтручання політичних партій в освітній процес; 

 невтручання релігійних організацій в освітній процес (крім 

випадків, визначених законом); 

 державно-громадське управління; 

 державно-громадське партнерство; 

 державно-приватне партнерство; 

 доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх 

послуг, що надаються державою [119]. 

Вважаємо за доцільне звернути увагу на відсутність системності у 

викладенні зазначених засад, деякі з яких є суто організаційними, тоді як 
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інші – виключно ідеологічними. Відсутність розмежування між засадами 

зазначених різновидів створює передумови для зловживання органами 

державної влади своїми повноваженнями та для розширювального 

тлумачення їхніх меж відповідальності, що у свою чергу не лише є 

несумісним із вимогами принципу правової визначеності та статті 19 

Конституції України, а й створює значні корупційні ризики. 

Натомість положення частин 2, 3 статті 3 Закону України «Про вищу 

освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та 

доповненнями) містять склад засад освітньої політики та шляхів їх реалізації, 

що мають менше ідеологічне навантаження та більше зосереджені на 

організаційних підходах, наприклад, на побудові державної політики у сфері 

вищої освіти на таких принципах: 

 незалежності здобуття вищої освіти від політичних партій, 

громадських і релігійних організацій (крім закладів вищої духовної освіти); 

 міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України в 

Європейський простір вищої освіти (за умови збереження й розвитку 

досягнень і прогресивних традицій національної вищої школи); 

 державної підтримки підготовки фахівців із вищою освітою для 

пріоритетних галузей економічної діяльності, напрямів фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень, науково-педагогічної, мистецької та 

педагогічної діяльності; 

 державної підтримки освітньої, наукової, науково-технічної, 

мистецької та інноваційної діяльності університетів, академій, інститутів, 

коледжів, зокрема, шляхом надання пільг зі сплати податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів закладам вищої освіти, які провадять таку діяльність; 

 сприяння здійсненню державно-приватного партнерства у сфері 

вищої освіти; 

 розвитку автономії закладів вищої освіти та академічної свободи 

учасників освітнього процесу (завдяки самоорганізації та саморегулюванню, 
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які є відкритими до критики, служать громадському інтересу, встановленню 

істини стосовно викликів, що постають перед державою й суспільством, 

здійснюються прозоро та публічно); 

 визначення збалансованої структури та обсягу підготовки фахівців 

із вищою освітою з урахуванням потреб особи, інтересів держави, 

територіальних громад і роботодавців; 

 забезпечення розвитку наукової, науково-технічної, мистецької та 

інноваційної діяльності закладів вищої освіти, а також їх інтеграції з 

виробництвом; 

 належної державної підтримки підготовки фахівців із числа осіб з 

особливими освітніми потребами на основі створення для них вільного 

доступу до освітнього процесу та забезпечення спеціального навчально-

реабілітаційного супроводу [25]. 

Вважаємо обґрунтованим твердження про те, що основоположною для 

зазначених принципів ідею є визначення державою напрямів розвитку 

системи освіти шляхом формування й реалізації державної політики у сфері 

вищої освіти, поєднане з невтручанням (за поодинокими винятками) в 

оперативну діяльність закладів вищої освіти. 

Водночас варто мати на увазі, що викладені вище положення без їх 

конкретизації в прикладних правових нормах не мають самостійного 

значення, оскільки діяльність із зовнішнього управління організацією та 

функціонуванням коледжів здійснюється компетентними органами за 

закріпленими законом підставами й процедурами, від яких залежить 

фактична державна освітня політика. 

Так, частина 1 статті 12 Закону України «Про вищу освіту» від 01 

липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) 

містить такий перелік органів, які здійснюють управління у сфері вищої 

освіти: 

 Кабінет Міністрів України; 
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 центральний орган виконавчої влади у сфері освіти та науки; 

 галузеві державні органи, до управління яких належать заклади 

освіти; 

 органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого 

самоврядування, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти; 

 Національна академія наук України та національні галузеві академії 

наук; 

 засновники закладів вищої освіти; 

 органи громадського самоврядування у сфері вищої освіти й науки; 

 Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти [25]. 

Аналіз положень статей 12–15 Закону України «Про вищу освіту» від 

01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями), у 

яких визначаються повноваження наведених органів управління у сфері 

вищої освіти, дає змогу дійти висновку про те, що ці органи можна умовно 

поділити на дві групи: 

а) регулятори освітніх суспільних відносин, які є незалежними від 

кожного конкретного закладу освіти організаційно та здійснюють переважно 

регуляторний і наглядовий вплив (Кабінет Міністрів України, центральний 

орган виконавчої влади у сфері освіти й науки, Національна академія наук 

України та національні галузеві академії наук, Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти, Державна інспекція навчальних закладів 

України); 

б) органи та особи, які здійснюють вплив на господарську діяльність 

закладів освіти (галузеві державні органи, до управління яких належать 

заклади освіти; органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого 

самоврядування, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти; 

засновники закладів вищої освіти). 

Як ілюстрацію стану правового регулювання питання зовнішнього 

контролю за закладами вищої освіти вважаємо за доцільне навести діяльність 
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Державної інспекції навчальних закладів України, повноваження якої наразі 

перейшли до Державної служби якості освіти України. 

Так, у звіті про свою діяльність за 2017 рік зазначена інспекція 

стверджує, що під час проведення заходів нагляду (контролю) першочергову 

увагу було звернено на забезпечення навчальними закладами та місцевими 

органами управління освітою вимог законодавства про освіту, зокрема, 

забезпечення законних прав та інтересів учасників навчально-виховного 

процесу, вирішення пріоритетних освітніх завдань, визначених указами 

Президента України, урядовими дорученнями, нормативно-правовими 

актами Міністерства освіти і науки України, дорученнями міністра освіти і 

науки України [273, с. 1]. 

Хоча зазначене не стосується безпосередньо коледжів, такий підхід 

характеризує дійсну ситуацію щодо управління в системі освіти, у межах 

якої підхід законодавця не дає змогу належним чином вирішити питання про 

предмет зовнішнього контролю за діяльністю закладів вищої освіти, оскільки 

чітко не окреслено як межі автономії закладів вищої освіти (особливо 

державних), так і предмет контролю, про що свідчить наведене вище. 

Серед порушень, зазначених у звіті про діяльність Державної інспекції 

навчальних закладів України за 2017 рік, на підтвердження висловленої 

думки варто звернути увагу на такі: 

1) склад кафедр не відповідає мінімальним вимогам; 

2) спостерігається займання окремими особами двох (і більше) посад, 

які передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій, або 

внаслідок виконання нормативних вимог значна кількість керівних посад 

залишаються вакантними; 

3) однотипність і надлишкова узагальненість тематики дипломних 

проектів; 

4) недотримання власних вимог до оформлення дипломних робіт та 

неврахування цього під час оцінювання робіт студентів; 
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5) порушення норми закріплення за одним керівником і рецензентом 

кількості дипломних робіт; 

6) незадовільне ведення звітної документації, відсутність записів 

викладачів про проведення занять, невідповідність розкладу чинним 

навчальним планам тощо [273, с. 4–5]. 

Варто звернути увагу на те, що згідно з пунктом 4 Положення про 

Державну службу якості освіти України, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 168, служба 

відповідно до покладених на неї завдань здійснює в межах повноважень, 

передбачених законом, державний нагляд (контроль) за діяльністю закладів 

освіти щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та видає 

обов’язкові до виконання ними розпорядження щодо усунення виявлених 

порушень у визначені строки, а також проводить інституційний аудит 

закладів освіти [274]. 

Такий підхід свідчить про фактичний контроль держави над системою 

закладів вищої освіти, оскільки орган, який має контролювати фактично 

лише якість освіти, здійснює повний контроль діяльності закладів вищої 

освіти. Водночас, визнаючи необхідність здійснення такого контролю за 

державними закладами вищої освіти як об’єктом державного управління, 

необхідно вказати на те, що він не може передбачати більше втручання в 

господарську діяльність, ніж це стосується, наприклад, державних 

підприємств. 

Отже, підсумовуючи наведене щодо стану регулювання, варто дійти 

висновку про те, що держава здійснює повний контроль за діяльністю 

закладів вищої освіти. 

Під час визначення засад встановлення саме такої системи зовнішнього 

управління організацією й функціонуванням коледжів необхідно також 

дослідити зміни, які пропонуються до чинної системи, та ідеї, з яких 

виходить законодавець. 
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Так, у проекті Концепції реалізації державної політики у сфері 

професійної освіти «Сучасна професійна освіта» на період до 2027 року 

передбачено, що в межах реформування системи управління професійною 

освітою буде здійснено передачу на регіональний рівень повноважень з 

управління, прогнозування, розміщення регіонального замовлення та 

моніторингу задоволення потреб ринку праці в професійних кваліфікаціях, а 

також розширено автономні права закладу освіти (стосовно розроблення й 

упровадження власних освітніх програм із дотриманням стандарту 

професійної освіти, можливості отримання статусу неприбуткової організації 

зі збереженням податкових пільг та отриманням фінансової автономії). 

Реформа структури професійної освіти передбачає такі заходи: формування 

оптимальної мережі закладів професійної освіти, створення нових типів 

закладів професійної освіти для забезпечення здобуття професійних 

кваліфікацій, у тому числі центрів професійної досконалості; запровадження 

гнучкої моделі здобуття повних і часткових професійних кваліфікацій; 

можливість вільного виходу на ринок праці на будь-якому етапі навчання та 

продовження навчання в закладах вищої освіти [275]. 

Аналіз запропонованих у концепції змін свідчить про те, що 

Міністерство освіти і науки України намагається відійти від 

централізованого планування освітньої діяльності, надати системі додаткової 

гнучкості та розширити сферу самоврядування приватних закладів освіти. 

Децентралізація й залучення приватних інституцій в освіту вказує на 

те, що модель, яку має намір запровадити Міністерство освіти і науки 

України, покликана змінити ту, що склалася в умовах радянської та 

напівринкової економіки. Так, оскільки за часів існування Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік держава одноособово забезпечувала надання 

здобувачам освіти освітніх послуг, водночас гарантуючи працевлаштування 

через формування попиту на знання й навички, яким здобувачів освіти 

навчали в коледжах, централізована система управління освітою за таких 

обставин давала змогу покращити якість послуг за рахунок спеціалізації 
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закладів, підтримувати належну матеріально-технічну базу підготовки, а 

також своєчасно працевлаштовувати випускників закладів освіти за 

здобутою спеціальністю. 

Варто визнати, що коледжі загалом та приватні коледжі зокрема все ж 

мають певну автономію у вирішенні внутрішніх питань організації 

освітнього процесу. Так, у Приватному вищому навчальному закладі 

«Фінансово-правовий коледж» прийнято такі документи, що регулюють 

важливі аспекти його функціонування як закладу освіти: Положення про 

вчену раду коледжу [276], Положення про забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти [277], Положення про організацію 

навчального процесу [278], Положення про студентське самоврядування 

[279], Положення про наукове товариство студентів [280] тощо. 

Водночас радянська система освіти, що функціонує в умовах 

напівринкової економіки України, зберегла такі ознаки, як державне 

замовлення, перебування закладів вищої освіти в управлінні центральних 

органів виконавчої влади, централізовані освітні програми й стандарти тощо. 

Проте оскільки держава втратила монополію на регулювання економічних 

відносин, а також з огляду на меншу гнучкість державних інституцій 

порівняно з приватним сектором освіта, будучи централізовано 

врегульованою, не задовольняє потреби сучасного капіталістичного 

суспільства. 

Про правильність зазначеного висновку свідчать також основні 

механізми реформ, викладені в проекті Стратегії реформування вищої освіти 

в Україні до 2020 року, серед яких визначені такі організаційні заходи: 

 забезпечення справедливої конкуренції на ринку освітніх послуг на 

основі об’єктивного оцінювання якості вищої освіти; 

 поєднання колегіальних і менеджеріальних підходів в управлінні 

закладами вищої освіти, залучення стейкхолдерів, які зацікавлені в 
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досягненні мети стратегії, до ключових процесів функціонування закладів 

вищої освіти; 

 запровадження регулярних діагностик ринку праці з метою 

раціонального використання бюджетних коштів на вищу освіту; 

 забезпечення разом з академічною фінансової автономії закладів 

вищої освіти, переведення їх зі статусу бюджетних установ до статусу 

некомерційних організацій зі збереженням пільг бюджетних установ, 

поступове передавання державним та комунальним закладам вищої освіти 

майна у власність; 

 залучення до процесу здійснення реформ провідних учених – 

викладачів закладів вищої освіти, які мають досвід наукової, педагогічної й 

організаційної співпраці з провідними університетами світу [228]. 

Зазначені організаційні заходи свідчать про намір Міністерства освіти і 

науки України розширити організаційну автономію закладів вищої освіти, 

зокрема, шляхом закріплення за ними майна на праві власності. 

Аналіз запропонованих змін, а також чинного законодавства й системи 

управління в Україні закладами вищої освіти загалом та коледжами зокрема 

свідчить про те, що прийнята на сьогодні модель функціонування коледжів 

передбачає лише декларативну автономію закладу освіти, який не має 

можливості самостійно розробити навчальні програми та здійснювати 

освітню діяльність, здебільшого (за винятком приватних закладів) не має 

власного майна та значно обмежений у можливостях щодо розпорядження 

належним йому майном, перебуває під значним зовнішнім контролем як з 

огляду на державне ліцензування, так і у зв’язку з наявністю декількох 

органів зовнішнього управління (Міністерства освіти і науки України, 

центрального органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, 

який управляє відповідним закладом, тощо). 

При цьому зазначена модель логічно входить до радянської системи 

управління економікою та пов’язаними з нею сферами, зокрема й освітою, 
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оскільки ефективно працює в умовах забезпечення ефективного 

централізованого регулювання освіти. Водночас така система є негнучкою, а 

тому неефективною в умовах ринкової чи напівринкової економіки, оскільки 

інституційна неспроможність публічних організацій реагувати на зміни так 

само швидко, як на це здатні приватні заклади, призводить до застарілості 

системи та її неадекватності діючим умовам. 

Водночас країни з відмінним від радянського підходом до суспільного 

й економічного розвитку дотримуються інших засад у регулюванні системи 

вищої освіти загалом та зовнішнього управління закладами вищої освіти 

зокрема. 

Так, на сайті Департаменту освіти Сполучених Штатів Америки 

зазначено, що країна має велику, різноманітну й децентралізовану систему 

освіти. Федеральний уряд відіграє дуже обмежену роль в адмініструванні 

освіти на будь-якому рівні. Уряди штатів, місцеве самоврядування та інші 

публічні інституції, а також неурядові організації відіграють провідну роль у 

цьому процесі [281]. 

Вважаємо за доцільне зазначити у зв’язку із цим, що рівень штатів у 

Сполучених Штатах Америки не аналогічний рівню областей в Україні, 

оскільки Сполучені Штати Америки є федерацією, а Україна – унітарною 

державою. З огляду на це необхідно розглянути як державне регулювання 

освіти, так і регулювання в цій сфері на рівні штатів та місцевому рівні, щоб 

отримати належне уявлення про систему управління коледжами в 

Сполучених Штатах Америки. 

Департамент освіти Сполучених Штатів Америки, описуючи 

регулювання й управління системою закладів вищої освіти Сполучених 

Штатів Америки, зазначає, що індивідуальний вищий навчальний заклад, 

післядипломна освітня інституція або будь-який інший постачальник послуг 

у Сполучених Штатах Америки є компетентним регулятором з усіх питань, 

що стосуються навчального процесу [282, с. 1]. 
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Зазначене вказує на наділення закладів вищої освіти повною 

академічною автономією як від федерального правового регулювання, так і 

від правого регулювання на будь-якому іншому рівні. 

Інституції вищої освіти в Сполучених Штатах Америки 

організовуються та ліцензуються, реєструються як неприбуткові організації 

або прибуткові корпорації незалежно від їх приватноправового чи публічно-

правого характеру. Зазначеними інституціями управляють ради довірених 

осіб (trustees), які призначаються із числа жителів штату губернатором або 

законодавчим органом штату (для публічних інституцій) або вибираються 

безпосередньо радою директорів (для приватних інституцій) [282, с. 1]. 

При цьому варто звернути увагу на те, що державний підхід (на рівні 

штатів) до регулювання діяльності освітніх інституцій відрізняється залежно 

від їх належності до приватних чи публічних установ. 

Так, публічні інституції, окрім призначених штатом довірених осіб, 

також отримують додатково щорічні видатки з коштів бюджету штату; 

частина їх власності може належати штату, а також вони можуть бути 

об’єктом регулювання владою штату іншим чином залежно від природи їх 

правовідносин зі штатом, що визначені в їх статуті [282, с. 2]. 

Таким чином, через призначення членів ради довірених осіб публічних 

освітніх установ влада штату фактично має певний контроль над загальним 

напрямом розвитку інституції, однак не має повноважень щодо втручання в 

поточну діяльність. 

Наприклад, Академія математики і науки штату Іллінойс є публічною 

освітньою інституцією, у зв’язку із чим із 13 голосуючих членів ради 

довірених осіб 8 членів призначає губернатор штату Іллінойс, 2 – виконавчий 

директор Комісії штату Іллінойс із питань освіти, ще 2 членів призначає 

Уповноважений штату з питань освіти [283]. Однак, незважаючи на те, що всі 

голосуючі члени ради директорів призначаються представниками влади 

штату, варто зазначити, що влада штату не вирішує жодних інших питань 

освітньої діяльності закладу освіти. 
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Зокрема, питання кадрової політики, антикорупційної політики, правил 

прийняття рішень радою директорів, порядку доступу до інформації, 

політичної позиції закладів вищої освіти, фіскальної та інвестиційної 

політики, змісту освітніх програм, дисциплінарної відповідальності 

посадових осіб адміністрації тощо регулюються фактично рішенням ради 

директорів університету, які під час здійснення своєї діяльності не залежать 

від поточної влади штату [284]. 

Таким чином, можна стверджувати, що за винятком питань 

ліцензування й акредитації, а також призначення ради незалежних директорів 

публічні заклади вищої освіти в Сполучених Штатах Америки є незалежними 

від органів виконавчої влади, які їх заснували, навіть у разі отримання ними 

фінансування з бюджету штату. 

Водночас приватні інституції є більш незалежними від публічної влади 

у своїй діяльності. Так, приватні інституції не є суб’єктом державного 

контролю навіть у разі їх ліцензування або акредитації з боку уряду штату 

[282, с. 2]. 

Загалом, характеризуючи вплив різних рівнів публічної влади на 

коледжі в Сполучених Штатах Америки, необхідно зауважити, що приватні 

інституції є фактично незалежними від органів влади будь-якого рівня (за 

винятком відносин, пов’язаних із їх ліцензуванням та акредитацією). Що 

стосується публічних закладів освіти, то особливими є такі ознаки: 

 у Сполучених Штатах Америки федеральний уряд не має жодної 

прямої влади щодо питань освіти, а також відсутнє загальнонаціональне 

міністерство освіти чи будь-яке рамкове законодавство або спеціальний 

закон із питань освіти; 

 роль федерального уряду зводиться до таких питань: забезпечення 

лідерства з питань популяризації освітніх політик і реформ на національному 

рівні; адміністрування федеральних програм із допомоги освіті, узгоджених і 

прийнятих Конгресом Сполучених Штатів Америки; забезпечення виконання 
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федерального законодавства щодо прав людини в частині, у якій воно 

стосується освіти; забезпечення надання статистики щодо освіти на 

національному й міжнаціональному рівні; забезпечення технічної експертизи 

іншими органами федеральної влади в зовнішніх відносинах Сполучених 

Штатів Америки в частині, у якій зазначені питання стосуються освіти, та 

виключно на федеральному рівні; 

 федеральний уряд не здійснює контроль і нагляд за освітніми 

інституціями, інспектування, акредитацію чи ліцензування освітніх 

інституцій або будь-яких інших постачальників освітніх послуг; не 

встановлює навчальні програми або стандарти; не наймає та не ліцензує 

спеціалістів у галузі освіти; не визначає процедури прийняття, навчання та 

завершення навчання на будь-якому рівні; не встановлює стандарти, 

ліцензування або інше регулювання професіоналів, які надають освітні 

послуги (за винятком державних службовців федерального рівня та 

військовослужбовців); не визначає та не розподіляє освітній бюджет на рівні 

штатів, громад чи інституцій [285, с. 1–2]. 

Отже, федеральний уряд не має повноважень у сфері освіти, а його 

роль зводиться до технічної експертизи, надання закладам освіти та 

здобувачам освіти консультацій і рекомендацій, а також популяризації освіти 

в Сполучених Штатах Америки. 

Більш широкими повноваженнями щодо закладів вищої освіти 

наділений уряд штатів, який саме несе тягар щодо їх фінансування. Так, уряд 

штату виконує такі функції у сфері освіти: 

1) призначає довірених осіб, які здійснюють управління діяльністю 

закладу; 

2) розподіляє фінансування з бюджету штату між закладами освіти 

відповідно до прийнятого бюджету; 

3) володіє частиною майна публічних закладів вищої освіти та передає 

їм його в користування та/або власність; 
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4) визначає зміст статуту закладу вищої освіти, який у свою чергу 

регулює ключові питання діяльності навчального закладу (варто, однак, 

зауважити, що статут закладу вищої освіти в Сполучених Штатах Америки 

загалом визначає порядок прийняття рішень, проте не їх сутність, і не 

передбачає погодження таких рішень з органами зовнішнього управління); 

5) встановлює обмеження на вартість послуг закладів вищої освіти; 

6) координує діяльність комісій і департаментів, які функціонують на 

рівні штатів та мають повноваження щодо ліцензування освітніх програм, 

верифікації дипломів, забезпечують ліцензування закладів і навчальних 

програм в установах професійної (не вищої) освіти; 

7) регулює процес встановлення стандартів вищої освіти, здійснює 

нагляд за виконанням вищими навчальними закладами законодавства штатів; 

8) здійснює фінансову допомогу певним категоріям студентів, 

здійснює пов’язаний із цим контроль за використанням наданих коштів [286]. 

Водночас зазначені вище повноваження не варто відносити до тих, що 

стосуються зовнішнього управління організацією й діяльністю коледжів, а 

необхідно розглядати їх як повноваження державної влади щодо 

врегулювання певних правовідносин шляхом встановлення умов і порядку їх 

реалізації. 

Інакше кажучи, уряд штату в Сполучених Штатах Америки зазвичай не 

здійснює зовнішнє управління діяльністю закладів вищої освіти, у тому числі 

публічних, а здійснює радше регуляторну функцію та функцію щодо 

призначення незалежних довірених осіб, які саме й здійснюють управління 

вищими навчальними закладами. 

Щодо локального рівня (тобто рівня громад) варто зауважити, що 

громади переважно регулюють діяльність закладів шкільної освіти та не 

мають повноважень щодо регулювання діяльності закладів вищої освіти 

[287]. 

Таким чином, система акредитованих закладів вищої освіти в 

Сполучених Штатах Америки є незалежною від державної влади ні 
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федерального рівня, ні рівня окремих штатів. Водночас щодо публічних 

освітніх інституцій, які фінансуються з бюджету окремих штатів, уряд штату 

має повноваження щодо призначення ради директорів, за допомогою чого 

опосередковано здійснює контроль над діяльністю закладу вищої освіти, 

проте не має впливу на поточну діяльність інституції. 

Крім того, необхідно приділити увагу також так званим молодшим 

коледжам, або коледжам громади. Ці коледжі є публічними інституціями, які 

надають певні неакредитовані освітні послуги, однак завдяки цьому дають 

можливість перейти до отримання вищої освіти в акредитованому коледжі 

або університеті з отриманням дворічного академічного кредиту [282, с. 3]. 

Узагальнюючи викладене, варто навести певні положення щодо 

системи зовнішнього управління питаннями організації й діяльності коледжів 

та інших закладів вищої освіти в Сполучених Штатах Америки: 

1) у Сполучених Штатах Америки зовнішнє управління організацією 

та діяльністю закладів вищої освіти відсутнє на рівні як державної, так і 

місцевої влади; 

2) заклади вищої освіти мають повну автономію з академічних питань 

(тобто щодо змісту навчальних занять та атестаційних процедур), за 

винятком необхідності дотримання певних кваліфікаційних вимог для 

випускників окремих категорій, що встановлюється законодавцем штату; 

3) щодо публічної адміністрації можна виокремити такі ознаки: 

 федеральний уряд не має навіть регуляторних повноважень щодо 

діяльності закладу вищої освіти; 

 уряд штату має як регуляторні, так і інші (зокрема, пов’язані з 

формуванням вищого органу управління публічним закладом вищої освіти) 

повноваження стосовно публічних вищих навчальних закладів; 

 місцева адміністрація не має повноважень щодо регулювання 

освітньої діяльності у вищих навчальних закладах. 
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Таким чином, система зовнішнього управління організацією й 

функціонуванням коледжів у Сполучених Штатах Америки відсутня, а 

органи влади здійснюють певні регуляторні повноваження та повноваження 

засновників стосовно діяльності публічних вищих навчальних закладів 

(переважно на рівні штату). При цьому діяльність приватних закладів вищої 

освіти підлягає лише ліцензуванню та акредитації. 

Зазначене свідчить про принципово інший підхід у Сполучених Штатах 

Америки до побудови системи вищої освіти. Аналіз правового регулювання, 

наведеного вище, дає змогу зробити такі висновки: 

а) законодавці в Сполучених Штатах Америки виходять із того, що 

питання освіти належать до повноважень окремих штатів, а не федерального 

рівня, що свідчить про часткову децентралізацію освіти з огляду на форму 

держави в Сполучених Штатах Америки; 

б) академічну діяльність визнано як сферу, яка не підлягає 

державному регулюванню, що може свідчити про визначення навчальних 

інституцій як оптимального регулятора в цьому процесі; 

в) приватні заклади вищої освіти мають повну автономію з огляду на 

приватноправовий характер їх діяльності та відносин зі студентами; у свою 

чергу публічні заклади вищої освіти підлягають регулюванню з огляду на 

використання ними публічних коштів, хоча й вони є незалежними в поточній 

діяльності від виконавчої влади. 

Зазначений підхід означає максимально широку автономію закладів 

вищої освіти, яка була прийнята, імовірно, з огляду на неможливість 

належним чином урегулювати та здійснювати управління освітніми 

відносинами на рівні вищому, ніж рівень окремих закладів вищої освіти. 

Водночас варто зауважити, що наше дослідження буде неповним, якщо 

не розглянути регулювання зовнішнього управління організацією та 

діяльністю коледжів у країні з правовою системою, що подібна до 

української. 
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Як приклад вважаємо за доцільне представити досвід Французької 

Республіки, оскільки ця країна є не лише членом Європейського Союзу та 

Європейського простору вищої освіти, а й унітарною країною із сильним 

центральним урядом, а також історично пройшла період панування 

«соціалістичної ідеології», у зв’язку із чим побудована у Французькій 

Республіці система може слугувати яскравим взірцем переходу від 

соціалістичної системи освіти до більш ліберальної. 

Огляд аналітичних досліджень системи управління закладами вищої 

освіти у Французькій Республіці свідчить про те, що основними її рисами є 

такі: 

 значна роль центрального уряду в організації та фінансуванні 

освіти; 

 центральним органом у системі регулювання освітньої сфери є 

Міністерство вищої освіти і наукових досліджень Французької Республіки, 

яке відповідає за реалізацію основних принципів освіти, визначених 

законодавчим органом, та наділяється широкими повноваженнями щодо 

впливу на централізовану систему освіти; 

 держава визначає навчальні плани на всіх рівнях освіти; організовує 

процедуру акредитації викладачів і їх прийняття на роботу (централізовано); 

визначає зміст освіти (тобто академічне наповнення освітнього процесу); 

наймає викладачів, які в момент прийняття на роботу набувають статусу 

публічних службовців; наймає та готує інспекторів, відповідальних за 

контроль над якістю освіти; розподіляє публічне фінансування; 

 на органи місцевого самоврядування покладений обов’язок щодо 

матеріального забезпечення освітнього процесу (надання приміщень, 

утримання будівель тощо) [288]. 

З огляду на наведене можна зробити такі висновки: 

1) французький підхід до організації й управління вищою освітою 

передбачає центральну роль держави в зазначеному процесі та відсутність 
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загалом автономії закладів вищої освіти в освітній діяльності, що не є 

загальноєвропейською практикою; 

2) більшість закладів вищої освіти у Французькій Республіці є 

публічними установами, які перебувають в управлінні держави; 

3) держава в особі профільного міністерства здійснює не лише 

регулювання, а й управління діяльністю закладів вищої освіти, впливаючи на 

внутрішні питання управління закладів вищої освіти, такі як кадрова 

політика, фінансова діяльність, контроль над якістю освіти тощо. 

При цьому вважаємо за необхідне звернути увагу на той факт, що 

система управління освітою у Французькій Республіці за складністю й 

структурою подібна до системи, яка існує в Україні. Так, відповідно до 

освітнього словника, інституції, які здійснюють публічне адміністрування 

освіти у Французькій Республіці, є більше ніж різноманітними, перебувають 

у підпорядкуванні різних міністерств та становлять таку систему: 

 місцеві заклади публічної освіти; 

 наукові «вищі школи», які перебувають під наглядом міністра 

освіти та науки; 

 вищі заклади військової освіти, що підпорядковуються 

Міністерству оборони Французької Республіки; 

 Національний адміністративний секретаріат, який 

підпорядковується безпосередньо Прем’єр-міністру Французької Республіки; 

 заклади вищої освіти у сфері сільського господарства, у тому числі 

ветеринарні коледжі, які підпорядковуються Міністерству сільського 

господарства Французької Республіки; 

 заклади вищої освіти у сфері культури, що підпорядковуються 

Міністерству культури Французької Республіки; 

 заклад вищої освіти у сфері архітектури, які перебувають під 

наглядом Міністерства культури Французької Республіки; 
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 Інститут науки і технологій, який підпорядковується безпосередньо 

Міністерству освіти і науки Французької Республіки [289]. 

Загалом структура зовнішнього управління вищими навчальними 

закладами у Французькій Республіці зводиться до таких рівнів: 

а) загальне управління й регулювання у сфері освіти здійснюється 

Міністерством освіти і науки Французької Республіки; 

б) заклади вищої освіти можуть також перебувати в галузевому 

підпорядкуванні спеціалізованих міністерств (Міністерства культури 

Французької Республіки, Міністерства сільського господарства Французької 

Республіки, Міністерства оборони Французької Республіки тощо). 

Крім того, Міністерство освіти і науки Французької Республіки як 

регулятор здійснює ліцензування освітніх і наукових установ [289]. 

Водночас, охарактеризувавши систему вищої освіти у Французькій 

Республіці загалом та систему зовнішнього управління закладами вищої 

освіти зокрема, варто звернути увагу на підстави її формування в структурі, 

яка наявна на сьогодні, оскільки в межах нашого дослідження ключовим 

питанням є визначення засад, на яких має ґрунтуватися система зовнішнього 

управління закладами вищої освіти. 

Насамперед зауважимо, що відповідно до Конституції Французької 

Республіки держава зобов’язана забезпечити безкоштовну, обов’язкову та 

світську (не церковну) освіту на всіх рівнях [290]. Схоже положення 

міститься й у Конституції України, однак, на відміну від нашої держави, у 

Французькій Республіці виконання зазначеного обов’язку забезпечується 

фінансовими можливостями з надання безкоштовної освіти кожній особі, яка 

має необхідне бажання, а також творчий та інтелектуальний потенціал і 

здібності, необхідні для вступу до закладів вищої освіти. 

Крім того, під час дослідження передумов формування централізованої 

системи освіти необхідно мати на увазі, що вона сформована на принципах 

революції 1789 року та в загальних рисах була побудована під час Першої 

Імперії Наполеона в 1804–1815 роках [290]. Видається очевидним те, що за 



216 

 

існування імперського державного устрою не розглядаються будь-які 

децентралізовані системи, оскільки публічна влада концентрується на 

державному рівні. 

Крім того, на час формування французької системи освіти формування 

освітніх закладів на місцях без втручання держави загалом було 

малоймовірним з огляду на відсутність як викладачів, так і необхідних 

ресурсів у публічних адміністрацій. У зв’язку із цим на початку формування 

такої системи держава не тільки визначала зміст освіти, а й надавала дозвіл 

на відкриття навчальних закладів усіх рівнів, які водночас перебували в 

державному підпорядкуванні, що зумовлювало створення державної системи 

вищої освіти [290]. 

Підсумовуючи викладене, варто зазначити, що система управління 

закладами вищої освіти внаслідок тривалості періоду свого формування 

виникла як централізована система зі значними повноваженнями 

центрального уряду з огляду на наявність у нього як ресурсів, так і 

необхідної компетенції в період формування зазначеної системи. 

Водночас необхідно звернути увагу на те, що французька система 

освіти, незважаючи на подібність до української, перебуває загалом у більш 

ліберальному правовому полі та в іншій політико-правовій традиції, у зв’язку 

із чим їй не властива значна кількість негативних явищ, які характерні для 

української системи (зокрема, прояви корупції, затягування з прийняттям 

рішень, безвідповідальність у державному управлінні тощо). 

У процесі розроблення рекомендацій щодо вдосконалення системи 

зовнішнього управління діяльністю та організацією вітчизняних коледжів, на 

нашу думку, варто виходити з того, що така система має певні особливості, 

зокрема: 

 Україна обрала як напрям державотворення децентралізацію зі 

зменшенням повноважень центральних органів виконавчої влади та 

передачею максимально можливого обсягу повноважень і ресурсів на 

первинний рівень; 
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 водночас Україна є унітарною державою з єдиним центром 

формування загальнодержавної політики; 

 заклади вищої освіти, на відміну від освітніх закладів нижчого 

рівня, перебувають у межах не кожної адміністративної одиниці або 

самоврядної громади, у зв’язку із чим постає необхідність існування 

державного регулювання, яким має бути вирішене питання оплати освітніх 

послуг, що надаються особам, які не входять до відповідної громади; 

 з огляду на перехід України до більш ринкової економіки, а також 

на перехідний стан розвитку системи державного управління в Україні, яка 

не завжди спроможна належним чином прийняти необхідні рішення у сфері 

освіти, вважаємо, що найбільш ефективним у прийнятті академічних рішень 

має стати кожний коледж самостійно; 

 заклади вищої освіти, які перебувають в управлінні відповідних 

органів влади чи органів місцевого самоврядування, повинні функціонувати 

відповідно до засад, визначених відповідним органом, і не мати подвійного 

підпорядкування. 

Зазначені засади в комплексі означають, що система зовнішнього 

управління організацією та діяльністю коледжів має бути повністю 

перебудована з такими фундаментальними (засадничими) змінами: 

1) Міністерство освіти і науки України має втратити функції з 

управління закладами вищої освіти та перейти до моделі функціонування як 

регулятора сфери освіти (встановлювати освітні стандарти, здійснювати 

ліцензування тощо); 

2) на центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію 

освітньої політики та має бути відокремленим від Міністерства освіти і науки 

України (хоча й координуватися саме міністром освіти і науки України), має 

бути покладений обов’язок щодо фінансування державних закладів вищої 

освіти, зовнішнього нагляду за їх фінансово-господарською діяльністю та 

якістю освітніх послуг (проте він не має бути наділений повноваженнями 
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щодо втручання в поточну господарську діяльність коледжів або щодо 

контролю за нею); 

3) органи, в управлінні яких перебувають заклади вищої освіти, 

повинні здійснювати щодо зазначених закладів вищої освіти функції, описані 

вище для центрального органу виконавчої влади, який реалізує освітню 

політику; 

4) держава в особі освітнього регулятора має визначити порядок 

прийняття до закладів вищої освіти, побудованих за рахунок державної 

субвенції в певній територіальній громаді, жителів інших територіальних 

громад; 

5) необхідно відділити наукову діяльність від освітньої та усунути, 

таким чином, вплив Національної академії наук України або галузевих 

академій наук на освітній складник у діяльності закладів вищої освіти; 

6) зарубіжний досвід свідчить про те, що громадський контроль у 

діяльності закладів вищої освіти присутній з огляду на відкритість 

інформації, наявність органів студентського самоврядування та значної 

кількості різних громадських організацій у цій сфері, проте законодавчо 

органам громадського самоврядування та громадським організаціям не 

надається право впливати на діяльність закладів вищої освіти (наприклад, у 

Сполучених Штатах Америки – з огляду на їх повну автономію з моменту 

призначення керівного органу закладу вищої освіти, у Французькій 

Республіці – з огляду на повну відповідальність держави за зазначену 

діяльність). На наше переконання, такий підхід є правильним, оскільки 

наділення певними повноваженнями осіб та органів, які не несуть 

відповідальність за власні рішення, є грубим порушенням принципів 

державного управління. 

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що на шляху 

реформування системи управління коледжами Україні варто застосовувати 

як американський досвід із наданням закладам вищої освіти максимально 

можливої академічної свободи, так і французький досвід щодо активного 



219 

 

державного нагляду за діяльністю коледжів, які фінансуються й утримуються 

за рахунок коштів платників податків і публічних коштів з інших джерел, з 

метою забезпечення належної ефективності використання таких коштів. При 

цьому ключовими принципами в організації зазначеного аспекту державного 

управління має бути розділ повноважень щодо вироблення політики 

(регуляторних) та щодо її реалізації, а також відсутність втручання в 

господарську діяльність закладів вищої освіти зі здійсненням лише нагляду 

за такою діяльністю, що є фактично синтезом двох досліджених вище 

моделей організації управлінням коледжами за кордоном [291]. 

 

 

3.3 Зовнішній складник системи забезпечення якості освіти в 

коледжах: адміністративно-правовий аспект 

 

 

Кадрова, організаційна й технологічна спроможність коледжів 

здійснювати освітню діяльність із дотриманням державних вимог та освітніх 

стандартів, відповідність їм освітніх програм і фактичних управлінських та 

освітніх процесів у коледжах, а також належний рівень професійних 

компетентностей науково-педагогічних працівників коледжів забезпечуються 

державою шляхом здійснення процедур і заходів зовнішнього забезпечення 

якості вищої освіти. У такий спосіб реалізується контрольний складник 

системи зовнішнього управління організацією й функціонуванням коледжів, 

що є проявом прагнення компетентних органів держави безпосередньо 

гарантувати відповідність фактичних підсумкових результатів навчання 

(компетентностей) здобувачів освіти в коледжах тим, що заявляються в 

документах державного зразка про освіту (науковий ступінь), які їм 

видаються. 

Під час визначення адміністративно-правових засад, на яких 

ґрунтується склад, характер і змістове наповнення процедур та заходів 
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зовнішнього забезпечення якості освіти в коледжах, для подальшого їх 

ґрунтовного осмислення й оцінки з урахуванням зарубіжного досвіду 

необхідно звернутися до відповідних положень освітнього законодавства. Їх 

аналіз дає змогу стверджувати, що зазначеними процедурами й заходами є 

ліцензування освітньої діяльності, акредитація освітньої програми, 

інституційна акредитація, моніторинг якості освіти, а також атестація та 

сертифікація педагогічних працівників. 

Розпочинаючи дослідження процедур і заходів зовнішнього 

забезпечення якості освіти в коледжах, зауважимо, що неодмінним кроком 

для того, щоб будь-який заклад освіти, у тому числі коледж, розпочав 

здійснювати освітню діяльність відповідно до законодавства України, є 

проходження цим закладом освіти процедури ліцензування для засвідчення 

того, що заклад освіти має достатній науково-педагогічний і матеріально-

технічний потенціал для забезпечення здобуття освіти відповідного рівня. 

Так, у пункті 6 частини 1 статті 1 Закону України «Про ліцензування 

видів господарської діяльності» від 02 березня 2015 року № 222-VIII (з 

наступними змінами та доповненнями) вказано, що ліцензування – це засіб 

державного регулювання провадження видів господарської діяльності, що 

підлягають ліцензуванню, спрямований на забезпечення реалізації єдиної 

державної політики у сфері ліцензування, захист економічних і соціальних 

інтересів держави, суспільства й окремих споживачів. Зазначена мета 

досягається завдяки вирішенню питання про належність виконання 

ліцензіатом ліцензійних вимог, насамперед шляхом перевірки документів, 

вичерпний перелік яких додається до заяви про отримання ліцензії (пункт 4 

частини 1 статті 1 Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» від 02 березня 2015 року № 222-VIII (з наступними змінами та 

доповненнями). При цьому відповідно до пункту 6 частини 1 статті 7 Закону 

України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02 березня 

2015 року № 222-VIII (з наступними змінами та доповненнями) ліцензуванню 
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підлягає освітня діяльність з урахуванням особливостей, визначених 

спеціальними законами у сфері освіти [292]. 

Таким чином, для забезпечення здобуття освіти за кожним складником 

і рівнем освіти (вищої за коротким циклом або бакалаврським рівнем, 

фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) або профільної 

середньої) коледж зобов’язаний попередньо отримати ліцензію, що вимагає 

від нього виконання ліцензійних умов за відповідним складником і рівнем 

освіти. Більш детальне уявлення про засади ліцензування коледжів можна 

отримати завдяки огляду положень освітнього законодавства про організацію 

процедури ліцензування та зміст ліцензійних умов на прикладі тих, що 

стосуються вищої освіти, оскільки, згідно з абзацом 4 статті 28 Закону 

України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з 

наступними змінами та доповненнями), незалежно від освітнього профілю 

коледжу ліцензований обсяг підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

бакалавра та/або молодшого бакалавра має становити не менше 30 % 

загального ліцензованого обсягу [25]. 

Спрямовуючи подальше дослідження на виконання зазначеного 

завдання, зауважимо, що відповідно до положень освітнього законодавства 

ліцензування освітньої діяльності визнається як складова частина системи 

зовнішнього забезпечення якості освіти (абзац 3 пункту 1 частини 4 статті 41 

Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII) та 

визначається як процедура визнання спроможності юридичної чи фізичної 

особи надавати освітні послуги на певному рівні освіти відповідно до 

ліцензійних умов (частина 1 статті 43 Закону України «Про освіту» від 05 

вересня 2017 року № 2145-VIII) [119]. Освітня діяльність коледжів, як і будь-

яка інша освітня діяльність у сфері вищої освіти, ліцензується за кожною 

спеціальністю Міністерством освіти і науки України за умови видання 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти на підставі 

ліцензійної експертизи позитивного висновку про відповідність заявника 

стандарту освітньої діяльності за відповідною спеціальністю. При цьому 
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ліцензією визначається ліцензований обсяг, яким є максимальна кількість 

осіб, яким заклад вищої освіти може одночасно забезпечити здобуття вищої 

освіти за певною спеціальністю й рівнем вищої освіти відповідно до 

стандартів освітньої діяльності (частини 1–5 статті 24 Закону України «Про 

вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та 

доповненнями)) [25] Отже, неодмінною передумовою виникнення в коледжу 

права здійснювати освітню діяльність у сфері вищої освіти за певною 

спеціальністю є засвідчення державою належного виконання коледжем 

освітніх стандартів за цією спеціальністю, що встановлюються у відповідних 

ліцензійних умовах. 

Після ознайомлення з вимогами, виконання яких є обов’язковим для 

започаткування та здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, що 

знайшли своє відображення в Ліцензійних умовах провадження освітньої 

діяльності, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 

30 грудня 2015 року № 1187, маємо підстави стверджувати, що дотримання 

ліцензійних умов є показником того, що заклад вищої освіти, яким є й 

коледж, має достатню кількість об’єктивно необхідних фінансових, 

матеріально-технічних і кадрових ресурсів для надання здобувачам освіти 

якісних освітніх послуг. Зазначене постає, зокрема, з таких вимог: 

 науково-педагогічні та наукові працівники, які здійснюють освітній 

процес, повинні мати стаж науково-педагогічної діяльності понад 2 роки та 

рівень наукової й професійної активності, який засвідчується виконанням не 

менше чотирьох умов професійної діяльності особи за спеціальністю із числа 

тих, що визначаються законодавством, серед яких – досвід практичної роботи 

за спеціальністю не менше 5 років, наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії, наявність не менше 5 наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових 

видань України; 
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 площа навчальних приміщень для проведення освітнього процесу 

повинна становити не менше ніж 2,4 м2 на одного здобувача освіти з 

урахуванням не більше трьох змін навчання, проте не менше 2 000 м2 для 

закладу освіти; 

 заклад освіти повинен забезпечити доступність навчальних 

приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; 

 інформаційне забезпечення передбачає наявність офіційного веб-

сайту закладу освіти, вітчизняних і закордонних фахових періодичних видань 

відповідного або спорідненого профілю в бібліотеці закладу освіти тощо; 

 соціально-побутова інфраструктура передбачає наявність 

бібліотеки, у тому числі читальної зали, а також медичного пункту, пунктів 

харчування, актової чи концертної зали, спортивної зали; 

 навчально-методичне забезпечення передбачає наявність усіх 

затверджених в установленому порядку освітніх програм, навчальних планів, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, робочих програм 

з усіх навчальних дисциплін і навчальних планів [293]. 

Отже, очевидно, що ліцензування забезпечує якість освіти в коледжах, 

неодмінно гарантуючи те, що будь-який коледж має достатній науково-

педагогічний і матеріально-технічний потенціал для забезпечення здобуття 

освіти відповідного рівня перед тим, як коледж розпочне освітню діяльність, 

а також покладаючи на коледж обов’язок дотримуватися відповідних 

мінімально необхідних показників до припинення його освітньої діяльності. 

Водночас отримання коледжем ліцензії на освітню діяльність не свідчить про 

високий фактичний рівень якості освіти та освітньої діяльності в ньому, а 

вказує лише на можливість його досягнення за умови ефективного 

використання ресурсів, наявність яких вимагається за ліцензійними умовами. 

З огляду на обмеженість кола питань, що перевіряються під час ліцензування, 

воно органічно доповнюється іншими заходами й процедурами забезпечення 

якості освіти, з яких найбільш значущою за правовими наслідками та 
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наближеною до ліцензування за його попереднім контрольним характером є 

акредитація освітньої програми. 

За законодавчим визначенням акредитація освітньої програми – це 

оцінювання освітньої програми щодо її відповідності стандарту освіти, а 

також спроможності закладу освіти забезпечити досягнення здобувачами 

освіти передбачених в освітній програмі результатів навчання (частина 1 

статті 44 Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-

VIII). При цьому законом встановлюється, що акредитація освітньої 

програми є добровільною та проводиться за ініціативою закладу освіти, якщо 

це передбачено спеціальним законом, на засадах, що визначаються 

спеціальними законами (частина 2 статті 44 Закону України «Про освіту» від 

05 вересня 2017 року № 2145-VIII) [119]. 

Положеннями статті 25 Закону України «Про вищу освіту» від 01 

липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) 

акредитацію освітніх програм закладів вищої освіти, у тому числі коледжів, 

урегульовано таким чином: суб’єктом, уповноваженим перевіряти 

відповідність освітньої діяльності закладу вищої освіти стандарту вищої 

освіти за відповідною спеціальністю та приймати рішення про акредитацію, є 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти; безпосереднім 

наслідком акредитації освітньої програми, що засвідчується сертифікатом 

про акредитацію, є набуття права на видачу диплома державного зразка за 

цією спеціальністю [25]. Для подальшого вдосконалення засад акредитації 

освітніх програм компетентними органами держави у вітчизняних 

законопроектах про фахову передвищу освіту (яка входить в освітню 

компетенцію коледжів) пропонується вважати її необхідною для набуття на 

освітню програму авторських прав та отримання переваги у формуванні 

державного замовлення на підготовку фахівців за відповідною спеціальністю 

(стаття 21 проекту Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 

24 квітня 2018 року № 8321) [294]. Водночас стверджується про доцільність 

визнання її як обов’язкової в разі фінансування підготовки здобувачів освіти 
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за державним або регіональним замовленням, а також за рахунок бюджетних 

коштів (частина 2 статті 25 проекту Закону України «Про фахову передвищу 

освіту» від 08 травня 2018 року № 8321-1) [295] за аналогією з положенням 

про те, що наявність сертифіката про акредитацію навчального закладу, 

сертифіката про акредитацію напряму підготовки (спеціальності) є одним з 

основних критеріїв відбору виконавців державного замовлення (пункт 8 

Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, 

наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363) [296]. 

З метою розвитку наведених законодавчих положень про акредитацію 

освітніх програм у проектах профільних нормативно-правових актів 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти розкриваються 

критерії оцінки якості програм вищої освіти, за якими прийматиметься 

рішення про їх акредитацію. Так, за змістом пункту 8 проекту Положення 

про акредитацію освітніх програм Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти зазначеними критеріями є такі:  

1) відповідність стандарту вищої освіти;  

2) спроможність виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у 

програмі результатів навчання;  

3) відповідність змісту освітньої програми її цілям, потребам і запитам 

цільових груп, а також ринку праці;  

4) система внутрішнього забезпечення якості;  

5) дотримання вимог студентоцентрованості в освітньому процесі;  

6) інші характеристики, що свідчать про якість освітньої програми та 

освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою. 

Привертає увагу також встановлення правила про те, що склад 

експертної комісії формується з фахівців, які входять до реєстру експертів із 

зовнішнього оцінювання якості вищої освіти Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, а також з обов’язковим входженням до 
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нього здобувачів вищої освіти (абзац 2 пункту 16 проекту Положення про 

акредитацію освітніх програм Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти) [297]. При цьому як експертів із зовнішнього 

оцінювання якості вищої освіти до акредитації освітніх програм 

пропонується залучати осіб, які мають відповідну освіту й кваліфікацію, 

практичний досвід роботи, володіють необхідними знаннями та навичками 

(наприклад, знанням критеріїв оцінки якості програм вищої освіти та 

методичних рекомендацій щодо їх застосування під час акредитації, умінням 

проводити аналіз, систематизувати й узагальнювати інформацію, що 

стосується освітньої програми та діяльності закладу за програмою тощо), які 

дають їм змогу ефективно здійснювати оцінювання якості освітніх програм і 

діяльності закладів вищої освіти за цими програмами, розробляти 

рекомендації щодо покращення якості вищої освіти за відповідними 

спеціальностями (пункти 3, 8 проекту Положення про експертів з 

зовнішнього оцінювання якості вищої освіти) [298]. Основними етапами 

процедури акредитації за наведеними проектами нормативно-правових актів 

є вивчення Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 

поданого закладом вищої освіти звіту про самооцінку, виїзна акредитаційна 

експертиза та прийняття рішення про акредитацію чи відмову в ній. Також 

передбачається здійснення постакредитаційного моніторингу з метою 

системного й послідовного покращення якості кожної акредитованої 

програми в період між проведенням акредитацій [299]. 

Як альтернативу акредитації освітніх програм компетентними 

органами держави чинне законодавство допускає акредитацію закладом 

вищої освіти власних освітніх програм (самоакредитацію) за умови 

попереднього успішного проходження інституційної акредитації (це питання 

буде розглянуто в межах нашого дослідження пізніше), крім тих освітніх 

програм, які акредитуються вперше в межах відповідної галузі знань 

(частина 4 статті 25-1 Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 

року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) [25]. 
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Також оцінювання освітньої програми може здійснюватися 

незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти (це 

недержавні організації з відповідною спеціалізацією, що акредитовані 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти) з подальшою 

видачею цими установами власних сертифікатів про оцінку освітньої 

програми (стаття 23 Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 

року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) [25]. Вважаємо 

обґрунтованим припущення про те, що критерії, якими можуть керуватися 

незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти під час 

оцінювання освітньої програми, можуть бути відмінними від тих, за якими 

здійснюється державна акредитація, зокрема, бути більш суворими. Однак 

сертифікат про оцінку освітньої програми, що видається цими установами, не 

є рівноцінним за правовими наслідками сертифікату, який видається 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та дає змогу 

видавати дипломи державного зразка за відповідною спеціальністю. 

Отже, маємо підстави стверджувати, що державна акредитація освітніх 

програм є інструментом, за умови використання якого держава гарантує 

відповідність освітніх програм закладів вищої освіти, у тому числі коледжів, 

державним освітнім стандартам, що підтверджується виданням здобувачам 

освіти за акредитованими освітніми програмами документів про освіту 

державного зразка, а також свідчить про спроможність закладів вищої освіти, 

у тому числі коледжів, забезпечити досягнення навчальних результатів, 

передбачених цими освітніми програмами. Іншою важливою особливістю є 

те, що державна акредитація освітніх програм не є обов’язковою, а також за 

певних умов може здійснюватися закладом освіти самостійно. Однією з 

таких умов є вжиття закладом усіх заходів для того, щоб успішно пройти 

інституційну акредитацію, яка поряд із ліцензуванням та акредитацією 

освітніх програм є також заходом (процедурою) забезпечення якості освіти, у 

тому числі в коледжах, і має бути охарактеризована в межах цього 

дослідження. 



228 

 

Так, за змістом відповідних положень освітнього законодавства 

інституційна акредитація є оцінюванням якості освітньої діяльності закладу 

вищої освіти шляхом перевірки відповідності його системи внутрішнього 

забезпечення якості вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти 

(частина 1 статті 46 Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року 

№ 2145-VIII, частина 1 статті 25-1 Закону України «Про вищу освіту» від 

01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями). 

Інституційна акредитація є добровільною та здійснюється Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти з видачею за умови прийняття 

підсумкового позитивного рішення сертифіката про інституційну 

акредитацію, який, як уже було зазначено, надає закладу вищої освіти право 

на самоакредитацію освітніх програм, крім тих із них, які акредитуються 

вперше в межах відповідної галузі знань (стаття 25-1 Закону України «Про 

вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та 

доповненнями) [25; 119]. 

Принагідно зауважимо, що, крім державних органів, оцінювання 

закладу освіти щодо ефективності внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти може здійснюватися незалежними установами оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти в межах громадської акредитації закладу 

освіти (стаття 49 Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 

2145-VIII, стаття 23 Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 

року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) [25; 119]. 

Водночас позитивне рішення за підсумками зазначеного оцінювання не надає 

закладу вищої освіти право на самоакредитацію освітніх програм. 

Отже, інституційна акредитація призначена для перевірки за 

добровільним рішенням закладу вищої освіти відповідності його системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти державним вимогам. При цьому 

припускається, що заклад вищої освіти за умови належного функціонування 

його системи внутрішнього забезпечення якості освіти спроможний 

забезпечити досягнення навчальних результатів, передбачених освітніми 
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програмами, через що відпадає необхідність підтверджувати це шляхом 

акредитації кожної із цих освітніх програм за повною процедурою. 

Продовжуючи дослідження внутрішнього складника системи 

забезпечення якості освіти в коледжах, звернемо увагу на те, що для 

досягнення мети цієї системи не менш важливе значення, ніж те, яке мають 

заходи (процедури), спрямовані на заклад вищої освіти, його внутрішню 

систему забезпечення якості освіти та його освітні програми, мають заходи 

(процедури), призначенням яких є оцінювання та стимулювання 

педагогічних працівників до подальшого професійного самовдосконалення. 

Цими заходами, відповідно до освітнього законодавства України, є атестація 

й сертифікація педагогічних працівників. 

Так, атестація педагогічних працівників є системою заходів, 

спрямованих на зовнішнє забезпечення якості освіти шляхом всебічного та 

комплексного оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників. 

Атестація може бути черговою (не менше одного разу на 5 років) або 

позачерговою (у випадках, встановлених законодавством). За результатами 

атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, 

присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, а також можуть 

прийматися рішення про звільнення педагогічного працівника з роботи 

(абзац 10 пункту 1 частини 4 статті 41, частина 1 статті 50 Закону України 

«Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII, частина 6 статті 55 

Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з 

наступними змінами та доповненнями) [25; 119]. Водночас варте уваги 

положення про те, що на сьогодні атестація педагогічних працівників 

проводиться педагогічними, науково-педагогічними працівниками та 

керівниками тих же закладів освіти, у яких працює особа, яка атестується (що 

створює сприятливе середовище для корупційних зловживань), або 

представниками відділів освіти місцевих державних адміністрацій, 

професійна спроможність яких приймати справедливі й обґрунтовані 

рішення не гарантується законом (пункти 2.1–2.10 Типового положення про 
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атестацію педагогічних працівників, затвердженого Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930) [300]. 

Подібною до атестації педагогічних працівників за спрямуванням, 

проте інноваційною за позитивним стимулюючим впливом є сертифікація 

педагогічних працівників, яка визначається як зовнішнє оцінювання 

професійних компетентностей педагогічного працівника, що здійснюється 

шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного 

досвіду роботи. Сертифікація, як і атестація, визнається одним із заходів 

(процедур) зовнішнього забезпечення якості освіти. Водночас яскравою 

особливістю, що відрізняє сертифікацію від атестації, є добровільність 

сертифікації, призначення доплати педагогічним працівникам за успішне її 

проходження, а також їх залучення до розроблення й акредитації освітніх 

програм та інших процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та 

впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі 

освіти. Більше того, успішне проходження сертифікації зараховується як 

проходження атестації (абзац 11 пункту 1 частини 4 статті 41, стаття 51 

Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII) [119]. 

Отже, зараз якість освіти в коледжах, як і в будь-яких інших закладах 

освіти, забезпечується, згідно з положеннями вітчизняного законодавства, за 

допомогою декількох особливих заходів (процедур), що вирізняються з-

поміж інших безпосереднім контрольним і стимулюючим впливом на 

викладацький склад закладів освіти. Прикметним також є доповнення 

атестації педагогічних працівників, яка здавна практикується в системі освіти 

України в майже незмінному вигляді, сертифікацією, що є заходом 

оцінювання з більш вираженим зовнішнім характером та може чинити 

значно сильніший заохочувальний ефект. 

Насамкінець зауважимо, що, крім наведених заходів і процедур 

зовнішнього забезпечення якості освіти, із цією метою законодавством 

передбачене здійснення моніторингу якості освіти для виявлення й 

відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих 
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територіях і в закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), 

встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її 

заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму й причин відхилень 

від цілей. Поряд із внутрішнім моніторингом можливий також зовнішній 

моніторинг якості освіти, що може проводитися будь-якими органами, 

підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними особами, 

які здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності. 

Участь різних закладів освіти, у тому числі коледжів, та учасників освітнього 

процесу в зовнішньому моніторингу якості освіти є добровільною, крім 

випадків, встановлених законодавством (стаття 48 Закону України «Про 

освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII) [119]. 

Таким чином, сьогодні вітчизняне освітнє законодавство встановлює, 

що заходи й процедури системи зовнішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності закладів вищої освіти та якості вищої освіти застосовуються до 

коледжів без будь-яких особливостей. Достатній науково-педагогічний і 

матеріально-технічний потенціал коледжів для забезпечення здобуття освіти 

відповідного рівня гарантує ліцензування освітньої діяльності, відповідність 

освітніх програм коледжів державним освітнім стандартам (що 

встановлюється за допомогою державної акредитації освітніх програм), 

відповідність систем внутрішнього забезпечення якості в коледжах вимогам 

до системи забезпечення якості вищої освіти (яка встановлюється за 

допомогою інституційної акредитації). Постійне спостереження за 

динамікою змін кількісних і якісних показників, що відображають якість 

освіти в коледжах, з одночасним їх зіставленням із плановими показниками 

та визначенням причин відхилень від них відбувається в межах моніторингу 

якості освіти. Також привертає увагу той факт, що участь коледжів у всіх 

зазначених заходах і процедурах зовнішнього забезпечення якості освіти, 

крім ліцензування освітньої діяльності, є добровільною та заохочується тим, 

що законодавство передбачає надання коледжам, які дотримуються 

державних освітніх стандартів та підтвердили це, одержавши позитивний 
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висновок за підсумками відповідних добровільних заходів і процедур 

зовнішнього забезпечення якості освіти, значних організаційних та 

фінансових переваг, пов’язаних із виданням документів про освіту 

державного зразка й виконанням державного замовлення. Водночас держава, 

керуючись формальними кадровими й організаційно-технологічними 

критеріями незалежно від волевиявлення коледжів, гарантує лише 

спроможність коледжів належним чином здійснювати освітній процес із 

наданням здобувачам освіти якісних освітніх послуг. 

Крім того, держава примусово, а саме шляхом зобов’язання 

педагогічних працівників коледжів проходити атестацію, прагне гарантувати 

їх безперервний професійний розвиток. При цьому законодавство 

встановлює альтернативний шлях підтвердження вдосконалення 

компетентностей педагогічних працівників із їх одночасним матеріальним 

заохоченням та підвищенням їхнього професійного статусу – сертифікацію 

педагогічних працівників. 

Також знаковим є створення нормативно-правового поля для залучення 

до оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів вищої освіти, 

зокрема й коледжів, представників експертного середовища поза штатом 

працівників компетентних органів держави (це громадська акредитація 

закладу освіти). Більше того, запровадження правових підстав і процедур 

діяльності незалежних установ оцінювання якості освіти (суб’єктів 

громадської акредитації) супроводжується законодавчим встановленням 

квазіюридичних (урахування) і реальних юридичних наслідків висновків та 

підсумкових рішень цих установ, не обмежуючись констатацією тих їх 

наслідків, які є природними й неформальними (наприклад, репутаційні, 

опосередковані внутрішньоорганізаційні (добровільне використання 

рекомендацій) тощо). 

Під час оцінки прогресивності адміністративно-правових процедур і 

заходів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, що передбачаються 

освітнім законодавством України, а також у ході визначення шляхів їх 
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подальшого вдосконалення необхідно звернутися до відповідного 

позитивного досвіду зарубіжних держав для виявлення тих процедур і 

заходів, які не мають еквівалентів або функціонують інакше, ніж 

передбачено вітчизняним освітнім законодавством, а також до висловлення 

міркувань щодо доцільності їх запозичення. 

Насамперед вважаємо за доцільне зауважити, що міжнародне 

співтовариство закликає уряди держав вживати належних заходів для 

активізації зусиль, спрямованих на контроль та оцінювання у сфері освіти, 

для більш масштабного тиражування передових практичних методів 

(Резолюція 72/222 «Освіта в інтересах сталого розвитку в межах Порядку 

денного у сфері сталого розвитку на період до 2030 року, прийнята 

Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 грудня 2017 року) 

[301]. Із цього очевидно постає важливість порівняльно-правових досліджень 

зазначених питань для їх оптимального вирішення з метою досягнення більш 

глобальних цілей, а також відсутність універсальних моделей оцінювання й 

контролю якості освіти. 

Переходячи до висвітлення особливостей систем зовнішнього 

забезпечення якості освіти в окремих країнах, зазначимо, що увагу має бути 

приділено тим державам, які входять до Європейського простору вищої 

освіти та мають репутацію країн із прогресивною системою освіти (що 

засвідчується загальновизнаними профільними міжнародними рейтингами), 

при цьому дотримуючись неоднакових підходів до адміністративно-

правового регулювання зовнішнього забезпечення якості освіти. Такими 

країнами вважаємо Сполучене Королівство Великої Британії та Північної 

Ірландії, Французьку Республіку, Фінляндську Республіку, Королівство 

Нідерландів та Республіку Австрія. 

Розпочинаючи зі Сполученого Королівства Великої Британії та 

Північної Ірландії, насамперед звернемо увагу на те, що інструментарій 

зовнішнього оцінювання якості вищої освіти, який застосовується до того чи 

іншого закладу вищої освіти цієї країни, залежить від того, чи має намір 
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відповідний заклад вищої освіти функціонувати за рахунок державного 

фінансування. 

За умови, якщо заклад вищої освіти претендує на залучення бюджетних 

коштів, державний акредитаційний орган (Quality Assurance Agency for 

Higher Education) від імені державного фонду фінансування вищої освіти 

(Higher Education Funding Council) здійснює щодо такого закладу вищої 

освіти декілька контрольно-діагностичних заходів, зокрема: 

 одноразову перевірку методики внутрішнього контролю для 

підтвердження того, що вона належним чином зосереджена на забезпеченні 

надання освітніх послуг з оптимальними результатами навчання здобувачів 

освіти та якісним освітнім процесом; 

 оцінювання системи внутрішнього забезпечення якості освіти в 

закладах вищої освіти, що відбувається раз на 5 років для перевірки 

нормативного й методологічного підґрунтя перевірки органами управління 

закладом вищої освіти дотримання освітніх стандартів у його діяльності; 

 щорічне оцінювання закладів вищої освіти (Annual Provider 

Review) [302]. 

Визначальною особливістю щорічного оцінювання закладів вищої 

освіти є те, що воно ґрунтується на відомостях і перевірочних процедурах, 

які покликані забезпечити цілісне бачення освітнього процесу та того, як 

його організація позначається на здобувачах освіти, особливо на їхніх 

навчальних досягненнях. Процедура щорічного оцінювання закладів вищої 

освіти передбачає збирання й аналіз тверджень органів управління закладом 

вищої освіти щодо його освітнього середовища та освітніх практик, 

відомостей, поданих закладом вищої освіти до державних органів, даних про 

працевлаштування колишніх студентів закладу вищої освіти, динаміки змін 

показників освітньої діяльності закладу вищої освіти впродовж часу його 

функціонування, зовнішніх обставин, що не залежать від закладу вищої 

освіти та впливають на його освітню діяльність [302]. 
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Принагідно зауважимо, що під час щорічного оцінювання закладів 

вищої освіти з’ясовується відповідність закладів вищої освіти положенням 

Кодексу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про 

якість освіти, Кодексу Сполученого Королівства Великої Британії та 

Північної Ірландії про управління вищою освітою, законодавства про захист 

прав споживачів, а також кращим практикам опрацювання академічних заяв і 

скарг та вимогам до правил управління коштами, що формулюються 

суб’єктом, який приймає рішення про державне фінансування [302]. 

За підсумками щорічного оцінювання закладів вищої освіти за 

відповідних обставин приймається одне з таких рішень: 

а) відповідає вимогам; 

б) умовно відповідає вимогам (заклад освіти продовжуватиме 

отримувати державне фінансування та виконає план невідкладних дій для 

усунення недоліків, що викликали особливе занепокоєння); 

в) очікує на додаткове дослідження (заклад освіти буде визначений як 

такий, що потребує більш глибокого вивчення та більш інтенсивного 

втручання); 

г) не відповідає вимогам (заклад освіти проходитиме період посиленої 

перевірки, у тому числі відвідування експертною комісією з представників 

інших закладів освіти (peer review) з подальшими регулярними 

відвідуваннями впродовж 4 років, а також виконання плану невідкладних дій 

для усунення недоліків, що викликали особливе занепокоєння); 

ґ) не відповідає базовим регуляторним вимогам (виключення закладу 

освіти з Реєстру закладів вищої освіти Сполученого Королівства Великої 

Британії та Північної Ірландії) [302]. 

Інструментарій зовнішнього забезпечення якості освіти в закладах 

вищої освіти, що застосовується до закладів вищої освіти Сполученого 

Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, які не фінансуються за 

рахунок публічних коштів, значно відрізняється від того, який передбачений 

для бюджетних закладів вищої освіти. Основною відмінною рисою є 
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спрямування відповідних заходів і процедур лише на акредитацію освітніх 

програм із метою інформування здобувачів вищої освіти (дійсних чи 

потенційних) про те, чи виконує заклад освіти такі дії: 

 встановлює й підтримує академічні стандарти кваліфікацій у 

відповідних галузях знань і рівнях вищої освіти (якщо це заклад освіти, який 

видає диплом); 

 забезпечує можливості для навчання, які дають змогу здобувачам 

освіти отримати компетентності відповідно до стандартів вищої освіти та 

відповідають очікуванням, викладеним у Кодексі якості освіти Сполученого 

Королівства Великої Британії та Північної Ірландії; 

 надає інформацію, яка відповідає цілям, є доступною й надійною 

для широкої громадськості, майбутніх студентів, дійсних студентів, 

студентів після завершення навчання та суб’єктів, які відповідають за 

дотримання академічних стандартів і вимог до якості освіти; 

 планує ефективно підвищити якість надання вищої освіти [303, 

c. 2–3]. 

Результати всіх заходів оцінювання якості освіти в закладах вищої 

освіти незалежно від джерел фінансування оприлюднюються в Реєстрі 

закладів вищої освіти Сполученого Королівства Великої Британії та 

Північної Ірландії [302]. 

З огляду на викладене маємо підстави констатувати, що згідно із 

законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної 

Ірландії одержання закладом вищої освіти бюджетних коштів для 

фінансування його освітньої діяльності є підставою для застосування до 

такого закладу вищої освіти посилених контрольно-діагностичних заходів, 

під час здійснення яких перевіряється забезпечення системою внутрішнього 

управління надання освітніх послуг з оптимальними результатами навчання 

здобувачів освіти та якісним освітнім процесом (одноразово), механізм 

внутрішнього забезпечення якості освіти в закладах вищої освіти (раз на 5 
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років), а також проводиться щорічне тотальне зовнішнє дослідження 

освітнього процесу закладу вищої освіти для з’ясування того, чи відповідає 

його організація та здійснення державним вимогам про якість освіти, 

управління вищою освітою, управління публічними коштами, вимогам про 

дотримання законодавства про захист прав споживачів, кращим практикам 

опрацювання академічних заяв і скарг. Натомість небюджетний заклад вищої 

освіти зобов’язаний лише акредитувати його освітні програми. Також 

безумовно позитивним кроком є оприлюднення результатів усіх заходів 

оцінювання якості освіти в закладах вищої освіти. 

Поряд із зазначеними обов’язковими заходами (процедурами) 

забезпечення якості освіти не менший інтерес викликають заходи 

стимулювання, найбільш виразним із яких є програма сприяння викладацькій 

майстерності (Teaching Excellence Framework). За її умовами заклади освіти, 

які за підсумками перевірки експертною комісією з представників інших 

закладів освіти, комерційних організацій та студентів підтвердили високу 

якість викладання своїми науково-педагогічними працівниками, можуть 

підвищувати розмір плати за навчання з огляду на показник інфляції чи на 

певний відсоток, що залежить від конкретних результатів перевірки в межах 

програми сприяння викладацькій майстерності, або запровадити 

диференційовані ставки плати за навчання [302]. Схожим чином організовано 

та врегульовано наслідки сертифікації педагогічних працівників. Подібний 

підхід, в основі якого лежить надання університету, академії, інституту 

особливого статусу національного закладу вищої освіти, а також 

організаційно-економічних переваг дослідницькому університету 

(наприклад, отримання на пріоритетних засадах бюджетного фінансування, 

підготовка фахівців із вищою освітою за власними експериментальними 

освітніми програмами й навчальними планами, самостійне визначення статей 

та обсягу витрат власних надходжень) за досягнення високих показників 

педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, 

передбачений статтями 29–30 Закону України «Про вищу освіту» від 01 
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липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) [25]. 

Однак матеріально-економічне стимулювання коледжів за працевлаштування 

сертифікованих педагогічних працівників освітнє законодавство України не 

передбачає, що ставить їх у нерівне становище із закладами вищої освіти 

інших типів. 

Іншою безумовно позитивною практикою є зовнішня атестація 

здобувачів освіти, яка визнається як невід’ємна й досить давня частина 

системи зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, що діє за 

законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної 

Ірландії. Так, передбачається, що кожний заклад вищої освіти з правом 

присудження ступенів вищої освіти зобов’язаний підтвердити дотримання 

академічних стандартів під час атестації здобувачів освіти шляхом залучення 

зовнішніх екзаменаторів до внутрішніх контрольних процедур, за 

підсумками яких приймається рішення про присудження ступенів вищої 

освіти. Зовнішніми експертами-екзаменаторами є науково-педагогічні 

працівники закладів вищої освіти з відповідними кваліфікаціями та 

професійним досвідом. Виконуючи роль зовнішнього експерта-екзаменатора, 

науково-педагогічний працівник зазвичай знайомиться з методичним 

підґрунтям оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, 

безпосередньо вивчає матеріали внутрішніх екзаменів (листи з відповідями 

тощо) та/або кваліфікаційні роботи здобувачів освіти (дипломні роботи, 

дисертації тощо), бере участь у формальних зустрічах із внутрішніми 

екзаменаційними комісіями [302]. 

Взявши до уваги зазначений підхід до атестації здобувачів освіти із 

залученням зовнішніх експертів-екзаменаторів, схиляємося до думки про те, 

що його може бути вдосконалено. Більш прогресивною видається модель, що 

передбачає атестацію навчальних досягнень здобувачів освіти в коледжах із 

зовнішнім елементом і безпосереднім впливом на дохід науково-

педагогічних працівників коледжів. Оцінювання позитивних знань 

здобувачів освіти має здійснюватися шляхом виконання електронних 
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тестових завдань, причому різниця (у відсотках) між оцінкою за екзамен 

викладача та оцінкою, визначеною за підсумками екзамену, є відсотком 

премії, якої позбавляється викладач (якщо різниця є незначною (до 10 %), 

дораховується премія за справедливе оцінювання в розмірі, що залежить від 

відхилення). Так само встановлення наукового й мистецького рівня творчих 

робіт може здійснюватися шляхом відправлення їх зашифрованими на 

електронний майданчик, утворений коледжами, з подальшим випадковим 

розподілом між декількома науково-педагогічними працівниками коледжів 

для перевірки з виставленням оцінки, яка є середнім арифметичним оцінок 

членів групи науково-педагогічних працівників. Зазначена модель має 

підвищити об’єктивність і неупередженість, а також справедливість 

оцінювання з одночасною мінімізацією корупційних ризиків. 

Наступним кроком у межах дослідження зарубіжних зовнішніх систем 

забезпечення якості освіти є огляд відповідних положень освітнього 

законодавства Французької Республіки. За його результатами вдалося 

з’ясувати, що на Агентство з питань оцінювання наукової діяльності та вищої 

освіти Французької Республіки (L’Agence d’évaluation de la recherche et de 

l’enseignement supérieur) покладаються такі завдання: 

 оцінювання закладів вищої освіти щодо всіх питань їх організації й 

функціонування; 

 оцінювання освітніх програм і дипломів закладів вищої освіти; 

 перевірка процедур атестації науково-педагогічних та педагогічних 

працівників із висловленням рекомендацій щодо умов для їх застосування 

[304]. 

Завдяки вказаним заходам (процедурам) Агентство з питань 

оцінювання наукової діяльності та вищої освіти Французької Республіки 

з’ясовує спроможність закладу вищої освіти визначати й виконувати 

завдання, які відповідають цілям освітнього законодавства, а також виявляє 

недоліки та вказує на рішення, що є необхідними для усунення недоліків і 
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подальшого покращення освітнього процесу й результатів навчання 

здобувачів освіти. Особливий наголос робиться на заходах, які вживаються в 

закладах освіти щодо студентів і студентського життя [304]. 

Зазначений висновок підтверджується більш детальним розглядом 

процедури інституційного оцінювання, яке за законодавством Французької 

Республіки складається зі стадій підготовки (подання й перевірки звіту про 

результати самооцінювання); відвідання експертною групою закладу вищої 

освіти для з’ясування обставин, що становлять предмет оцінювання; 

рецензування доповіді фахівцями Агентства з питань оцінювання наукової 

діяльності та вищої освіти Французької Республіки, їх надсилання закладу 

вищої освіти та висловлення зауважень; розміщення доповіді експертів і 

зауважень, поданих до неї закладом освіти [304]. 

Таким чином, французька система зовнішнього забезпечення якості 

освіти передбачає оцінювання закладів вищої освіти щодо всіх питань їх 

організації й функціонування (інституційна акредитація), оцінювання їхніх 

освітніх програм (акредитація освітніх програм), а також процедур атестації 

науково-педагогічних і педагогічних працівників (акредитація системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти). Зазначене вказує на прагнення 

держави максимально гарантувати якість освіти та освітньої діяльності 

шляхом контролю щодо засвідчення відповідності державним вимогам 

багатьох складників освітнього процесу закладів вищої освіти. Більше того, 

паралельно з Агентством з питань оцінювання наукової діяльності та вищої 

освіти Французької Республіки в структурі органів зовнішнього забезпечення 

якості освіти в коледжах, згідно із законодавством цієї країни, діє 

Національний комітет з оцінювання публічних наукових, культурних та 

професійних установ (Comité national d'évaluation des établissements publics à 

caractère scientifique, culturel et professionnel), сфера відання якого охоплює 

діяльність державних закладів вищої освіти. Зазначений комітет 

уповноважений вивчати та встановлювати відповідність державним 

стандартам усіх заходів і засобів, що використовуються публічними 
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закладами вищої освіти як частина їхньої освітньої діяльності [304]. Отже, 

державний контроль за публічними закладами вищої освіти є безперервним і 

всеохопним. 

Водночас заслуговує на схвалення гласність і відкритість зовнішнього 

забезпечення якості освіти, що забезпечується завдяки оприлюдненню 

результатів здійснення заходів (процедур) зовнішнього забезпечення якості 

освіти з пов’язаними з ним міркуваннями відповідних закладів вищої освіти. 

Продовжуючи дослідження зарубіжних систем зовнішнього 

забезпечення якості освіти, звернемо увагу на відповідний досвід 

Фінляндської Республіки. 

Аналіз наукових праць та аналітичних досліджень дав змогу 

встановити, що в цій державі національна зовнішня система забезпечення 

якості вищої освіти включає два взаємопов’язані складники – Міністерство 

освіти Фінляндської Республіки, яке забезпечує загальне керівництво, 

прийняття рішень і визначення критеріїв оцінювання якості, та Національну 

раду з оцінювання вищої освіти Фінляндської Республіки (Finnish Higher 

Education Evaluation Council), яка на рівні держави несе відповідальність та 

здійснює оцінювання якості освіти [305, с. 81]. 

При цьому Національна рада з оцінювання вищої освіти Фінляндської 

Республіки забезпечує такі заходи: 

 безпосереднє обов’язкове оцінювання діяльності закладів вищої 

освіти раз на 6 років за допомогою таких процедур, як аудит внутрішніх 

систем забезпечення якості (акредитація систем внутрішнього забезпечення 

якості освіти) та акредитація освітніх програм, насамперед у тих галузях, які 

вважаються особливо актуальними чи критичними для розвитку суспільства, 

або такими, що дуже динамічно розвиваються, або проблемними галузями (з 

можливістю присвоєння звання «Центр досконалості»); 

 вивчення й поширення кращого досвіду щодо забезпечення якості у 

сфері вищої освіти; 
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 публікацію звітів про проведені оцінювання на веб-сайті органу 

[305, с. 82; 306, с. 18]. 

Експертна комісія, яка безпосередньо здійснює акредитацію систем 

внутрішнього забезпечення якості освіти, включає представників 

студентства, академічного персоналу та роботодавців [307, c. 18]. Робота 

комісії починається з вивчення звіту закладу вищої освіти про результати 

самооцінювання. Крім зазначеного звіту, комісія може запитувати додаткові 

відомості в сторони, що перевіряється. Після цього відбувається дводенний 

огляд, який включає співбесіди з керівництвом, викладачами та студентами, 

перевірку займаних факультетом приміщень і технічного устаткування [307, 

c. 101]. При цьому привертає увагу факт, що в ході аудиту оцінюються 

комплексність, продуктивність та ефективність системи забезпечення якості 

освіти, а також зосереджується увага на двох аспектах – системі забезпечення 

якості системи вищої освіти загалом та в частині, що пов’язана з основною 

місією закладів вищої освіти (освіта, дослідження, розроблення, взаємодія та 

вплив на суспільство й регіональний розвиток) [308]. На третьому етапі 

відбувається впровадження в практику результатів внутрішньої та зовнішньої 

оцінки. На основі підсумкового звіту експертної комісії між факультетом і 

керівництвом закладу вищої освіти укладається спільна угода про 

проведення заходів щодо усунення виявлених недоліків, а також про 

закріплення й подальше посилення позитивних сторін діяльності підрозділу. 

За угодою обидві сторони зобов’язуються досягти певних зрушень і надати 

підтвердження цього відповідно до плану дій [308, c. 101]. 

Підсумовуючи наведене, зауважимо, що фінська система зовнішнього 

забезпечення якості освіти передбачає обов’язкове проходження закладами 

вищої освіти акредитації освітніх програм та акредитації системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти. Також її прикметною рисою є те, 

що за особливі досягнення у сфері вищої освіти закладам освіти 

присвоюється звання «Центр досконалості». Водночас яскраво виражена 

орієнтація заходів (процедур) зовнішнього забезпечення якості освіти на 
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оптимізацію освітнього процесу в закладах вищої освіти та створення 

можливостей для задоволення потреб учасників освітнього процесу й 

роботодавців шляхом включення їх представників до складу експертних 

комісій. 

Звернувшись до положень законодавства Республіки Австрія про 

заходи (процедури) зовнішнього забезпечення якості освіти, маємо 

можливість вказати на те, що якість освіти та якість освітньої діяльності в 

закладах вищої освіти Республіки Австрія забезпечуються такими шляхами: 

а) сертифікації (аудиту) систем внутрішнього забезпечення якості 

освіти закладів освіти з подальшою підтримкою її належного 

функціонування – для публічних університетів (кожні 7 років) та 

університетів прикладних наук (universities of applied sciences); 

б) акредитації освітніх програм – для приватних закладів вищої освіти 

та в окремих випадках для університетів прикладних наук; 

в) акредитації закладів вищої освіти – для приватних закладів вищої 

освіти (є обов’язковою та здійснюється кожні 6 років виключно 

Австрійським агентством з оцінювання якості освіти та акредитації) та 

університетів прикладних наук (здійснюється Австрійським агентством з 

оцінювання якості освіти та акредитації одноразово з необмеженим строком 

дії акредитації); 

г) нагляду за акредитованими закладами освіти та реалізацією 

акредитованих освітніх програм [309]. 

При цьому публічний університет може обрати організацію, яка 

здійснюватиме аудит його системи внутрішнього забезпечення якості освіти, 

з Австрійського агентства з оцінювання якості освіти та акредитації (Agency 

for Quality Assurance and Accreditation Austria), будь-якого іншого агентства з 

оцінювання якості освіти, внесеного в Європейський реєстр оцінювання 

якості вищої освіти (European Quality Assurance Register for Higher Education), 

або такого, що є незалежним і має міжнародне визнання [309]. 
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Безпосередніми виконавцями заходів у межах акредитації освітніх 

програм та закладів вищої освіти є експерти із зовнішнього оцінювання 

якості вищої освіти, які працюють при Австрійському агентстві з оцінювання 

якості освіти та акредитації. Підсумкове рішення про акредитацію приймає 

зазначене агентство, чинності воно набирає за умови його схвалення 

Федеральним міністерством освіти, науки та досліджень Республіки Австрія 

[309]. 

Узагальнюючи викладене, зазначимо, що система зовнішнього 

забезпечення якості освіти, передбачена законодавством Республіки Австрія 

у сфері вищої освіти, відображає диференційований підхід до застосування 

повного спектру заходів (процедур) зовнішнього забезпечення якості освіти. 

Зокрема, приватні заклади вищої освіти зобов’язані регулярно проходити 

інституційну акредитацію та забезпечувати акредитацію всіх освітніх 

програм, однак не мають звертатися за сертифікацією систем внутрішнього 

забезпечення якості. Публічні університети запроваджують та реалізують 

освітні програми без їх попередньої акредитації, а також не підлягають 

інституційній акредитації, натомість мають пройти сертифікацію (аудит) 

систем внутрішнього забезпечення якості. Більше того, публічним 

університетам надається право обрати організацію, що здійснюватиме аудит 

їхньої системи внутрішнього забезпечення якості освіти, з-поміж 

національного державного агентства, будь-якого іншого агентства з 

оцінювання якості освіти, внесеного в Європейський реєстр оцінювання 

якості вищої освіти, або такого, що є незалежним і має міжнародне визнання. 

Завершуючи огляд зарубіжних адміністративно-правових засад та 

практик зовнішнього забезпечення якості освіти дослідженням відповідного 

законодавства Королівства Нідерландів, зазначимо, що згідно із Законом 

Королівства Нідерландів «Про вищу освіту та наукову діяльність» нагляд за 

освітньою діяльністю у сфері вищої освіти покладається на Освітню 

інспекцію (Education Inspectorate), яка підпорядковується Міністерству 
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освіти, культури та науки Королівства Нідерландів та уповноважується на 

такі заходи: 

а) оцінювати продуктивність, результативність та економність 

використання бюджетних коштів закладами вищої освіти, що фінансуються 

урядом; 

б) проводити перевірки окремих закладів вищої освіти за 

спостереженнями (у тому числі під час загального вивчення системи вищої 

освіти або тематичних досліджень освіти), повідомленнями, що свідчать про 

недостатню якість освіти в них або недотримання ними освітнього 

законодавства, а також за особливими дорученнями міністра освіти, культури 

та науки Королівства Нідерландів; 

в) наглядати за акредитаційною системою без безпосереднього 

втручання в її функціонування та видавати рекомендації щодо її 

оптимізації [310]. 

Під час виконання зазначених завдань Освітня інспекція Міністерства 

освіти, культури та науки Королівства Нідерландів контролює дотримання 

закладами вищої освіти положень освітніх нормативно-правових актів із 

різних питань, насамперед таких: 

 реєстрації, прийому та інформування учасників освітнього процесу; 

 викладання та проведення екзаменів; 

 навчального навантаження; 

 присудження ступенів вищої освіти; 

 управління закладом вищої освіти (при цьому особлива увага 

приділяється способам, за допомогою яких виконавчий і наглядовий орган 

закладу вищої освіти забезпечують дотримання законодавства); 

 участі в прийнятті рішень закладу вищої освіти та їх правового 

захисту; 

 річної звітності закладу вищої освіти [310]. 
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Крім зазначеного, варто мати на увазі, що поряд з Освітньою 

інспекцією Міністерства освіти, культури та науки Королівства Нідерландів 

функціонування системи забезпечення якості вищої освіти регулює 

Організація Королівства Нідерландів та Фламандського регіону з питань 

акредитації (Netherlands-Flanders Accreditation Organisation). При цьому 

Освітня інспекція Міністерства освіти, культури та науки Королівства 

Нідерландів контролює дотримання закладами вищої освіти положень 

освітніх нормативно-правових актів, зосереджуючись переважно на питаннях 

фінансового «здоров’я» цих закладів освіти, тоді як основними й 

виключними функціями Організації Королівства Нідерландів та 

Фламандського регіону з питань акредитації є оцінка окремих освітніх 

програм і систем внутрішнього забезпечення якості в закладах вищої освіти. 

Прикметним позитивним фактом, пов’язаним зі співіснуванням зазначених 

організацій у межах системи забезпечення якості освіти, є те, що між ними 

укладена угода про співпрацю, яка забезпечує чітке розмежування сфер 

відання та взаємодоповнюючий характер відповідних заходів і процедур 

внутрішнього забезпечення якості [310]. 

Розглядаючи змістове наповнення заходів (процедур) зовнішнього 

забезпечення якості освіти за нідерландським законодавством у світлі 

завдань нашого дослідження на прикладі акредитації закладу вищої освіти, 

необхідно взяти до уваги певні її особливості. 

Так, акредитація закладу вищої освіти за законодавством Королівства 

Нідерландів визначається як формальне й незалежне рішення, що вказує на 

відповідність закладу вищої освіти певним заздалегідь встановленим 

стандартам якості освіти. Заслуговує на увагу той факт, що акредитація 

освітніх програм є добровільною та здійснюється за ініціативою органів 

управління закладу освіти для отримання визнання та/або фінансування від 

уряду держави. Безпосереднє збирання відомостей із питань, що підлягають 

з’ясуванню для прийняття рішення про акредитацію, покладається на 

незалежну установу оцінювання якості освіти, яка обрана самим закладом 
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освіти та акредитована Організацією Королівства Нідерландів та 

Фламандського регіону з питань акредитації. Серед інших передбачених 

освітньою програмою складників освітнього процесу, що обов’язково 

перевіряються, виокремлюються системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти. Результати проведених діагностичних заходів подаються на 

затвердження Організації Королівства Нідерландів та Фламандського регіону 

з питань акредитації, яка перед прийняттям остаточного рішення має 

ознайомитися з матеріалами та перевірити їх на відповідність визначеним 

правилам оцінювання [310]. 

Також у питаннях щодо зовнішнього забезпечення якості освіти в 

Королівстві Нідерландів привертає увагу закріплена законом можливість 

закладів вищої освіти зменшити адміністративне навантаження під час 

акредитації (спрощена акредитація) за умови попереднього добровільного 

звернення до Організації Королівства Нідерландів та Фламандського регіону 

з питань акредитації за аудитом їх систем внутрішнього забезпечення якості 

освіти для визначення спроможності закладів освіти самостійно гарантувати 

якість освіти за їхніми освітніми програмами [311, с. 21]. 

Рішення за підсумками контрольно-аналітичних заходів у сфері вищої 

освіти, а також доповіді органів забезпечення якості вищої освіти, на підставі 

яких ці рішення прийняті, є загальнодоступними завдяки їх оприлюдненню в 

загальнодержавних реєстрах, серед яких, зокрема, – Центральний реєстр 

освітніх програм вищої освіти та база даних Організації Королівства 

Нідерландів та Фламандського регіону з питань акредитації [310]. 

Крім того, у Королівстві Нідерландів широко практикується 

неформальна сертифікація науково-педагогічних працівників закладів вищої 

освіти. Так, Асоціація університетів у Королівстві Нідерландів встановила 

базовий стандарт викладання для вищої освіти. Сертифікат, який може бути 

отриманий викладацьким складом університетів, свідчить про дидактичну 

компетенцію та супроводжується значними репутаційними перевагами для 

закладу освіти [310]. 
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Таким чином, системи зовнішнього забезпечення якості освіти, що 

діють згідно з положеннями законодавств Сполученого Королівства Великої 

Британії та Північної Ірландії, Французької Республіки, Фінляндської 

Республіки, Республіки Австрія та Королівства Нідерландів, передбачають 

здебільшого обов’язкове застосування щодо закладів вищої освіти, у тому 

числі приватних закладів вищої освіти, для їх визнання державою та/або 

отримання фінансування від держави всіх або більшості заходів (процедур) 

зовнішнього забезпечення якості освіти, таких як інституційна акредитація, 

акредитація освітніх програм та акредитація системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти. Основним завданням компетентних органів 

держави є максимальне гарантування якості освіти в закладах вищої освіти 

насамперед шляхом сприяння формуванню та належному функціонуванню 

внутрішніх систем контролю якості освіти, а також шляхом забезпечення 

відповідності освітніх програм цих закладів освіти державним вимогам. 

Також широко застосовуються заходи позитивного стимулювання, 

дотримується значна відкритість і прозорість щодо рішень за підсумками 

здійснення заходів (процедур) зовнішнього забезпечення якості освіти та 

підстав для їх прийняття. 

Підбиваючи підсумки дослідження адміністративно-правових засад 

зовнішнього складника системи забезпечення якості освіти в коледжах, 

зазначимо, що сьогодні відповідно до положень вітчизняного освітнього 

законодавства заходи й процедури системи зовнішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності закладів вищої освіти та якості вищої освіти 

застосовуються до коледжів без будь-яких особливостей. Достатній науково-

педагогічний і матеріально-технічний потенціал коледжів для забезпечення 

здобуття освіти відповідного рівня гарантує ліцензування освітньої 

діяльності, відповідність освітніх програм коледжів державним освітнім 

стандартам – державна акредитація освітніх програм, відповідність систем 

внутрішнього забезпечення якості в коледжах вимогам до системи 

забезпечення якості вищої освіти – інституційна акредитація. Постійне 
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спостереження за динамікою змін кількісних і якісних показників, що 

відображають якість освіти в коледжах, з одночасним їх зіставленням із 

плановими показниками та визначенням причин відхилень від них 

відбувається в межах моніторингу якості освіти. 

Також заслуговує на увагу факт, що участь коледжів у всіх зазначених 

заходах і процедурах зовнішнього забезпечення якості освіти, крім 

ліцензування освітньої діяльності, є добровільною та заохочується тим, що 

законодавство передбачає надання коледжам, які дотримуються державних 

освітніх стандартів і підтвердили це, одержавши позитивний висновок за 

підсумками відповідних добровільних заходів та процедур зовнішнього 

забезпечення якості освіти, значних організаційних і фінансових переваг, 

пов’язаних із виданням документів про освіту державного зразка та 

виконанням державного замовлення. Водночас держава, керуючись 

формальними кадровими й організаційно-технологічними критеріями 

незалежно від волевиявлення коледжів, гарантує лише спроможність 

коледжів належним чином здійснювати освітній процес із наданням 

здобувачам освіти якісних освітніх послуг. 

Крім того, держава примусово, зобов’язавши педагогічних працівників 

коледжів проходити атестацію, прагне гарантувати їх безперервний 

професійний розвиток. При цьому законодавство встановлює альтернативний 

шлях підтвердження вдосконалення компетентностей педагогічних 

працівників із їх одночасним матеріальним заохоченням та підвищенням 

їхнього професійного статусу – сертифікацію педагогічних працівників. 

Водночас знаковим є створення нормативно-правового поля для 

залучення до оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів вищої 

освіти, зокрема й коледжів, представників експертного середовища поза 

штатом працівників компетентних органів держави (громадська акредитація 

закладу освіти). Більше того, запровадження правових підстав і процедур 

діяльності незалежних установ оцінювання якості освіти (суб’єктів 

громадської акредитації) супроводжується законодавчим встановленням 
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квазіюридичних (урахування) і реальних юридичних наслідків висновків та 

підсумкових рішень цих установ, не обмежуючись констатацією тих їх 

наслідків, які є природними й неформальними (наприклад, репутаційні, 

опосередковані внутрішньоорганізаційні (добровільне використання 

рекомендацій) тощо). 

При цьому прогресивним зарубіжними досвідом, запозичення якого 

приведе до вдосконалення вітчизняних адміністративно-правових засад і 

практик зовнішнього забезпечення якості освіти, є такі заходи: 

1) організаційно-економічне стимулювання коледжів за 

працевлаштування сертифікованих педагогічних працівників із високим 

рівнем професійної кваліфікації та великим досвідом практичної роботи, а 

також за досягнення інших високих результатів педагогічної й науково-

педагогічної діяльності; 

2) оцінювання позитивних знань здобувачів освіти шляхом виконання 

електронних тестових завдань, причому різниця (у відсотках) між оцінкою за 

екзамен викладача та оцінкою, визначеною за підсумками екзамену, є 

відсотком премії, якої позбавляється викладач (якщо різниця є незначною (до 

10 %), дораховується премія за справедливе оцінювання в розмірі, що 

залежить від відхилення); 

3) встановлення наукового й мистецького рівня творчих робіт може 

відбуватися шляхом відправлення їх зашифрованими на електронний 

майданчик, утворений коледжами, з подальшим випадковим розподілом між 

декількома науково-педагогічними працівниками коледжів для перевірки з 

виставленням оцінки, яка є середнім арифметичним оцінок членів групи 

науково-педагогічних працівників; 

4) оприлюднення результатів здійснення заходів (процедур) 

зовнішнього забезпечення якості освіти з пов’язаними з ним міркуваннями 

відповідних закладів вищої освіти; 

5) встановлення права закладів вищої освіти в особливих випадках 

обирати організацію, яка здійснюватиме щодо них заходи (процедури) 
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зовнішнього забезпечення якості освіти, з-поміж національного державного 

агентства (Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти) або 

будь-якого іншого агентства з оцінювання якості освіти, внесеного в 

Європейський реєстр оцінювання якості вищої освіти чи такого, що є 

незалежним і має міжнародне визнання; 

6) зменшення адміністративного навантаження на заклади освіти під 

час проходження здійснення щодо них певних зовнішніх заходів (процедур) 

забезпечення якості освіти, якщо за підсумками інших зовнішніх заходів 

(процедур) забезпечення якості освіти було прийняте позитивне рішення з 

акцентуванням на спроможності гарантувати якість освітнього процесу без 

державного втручання. 

 

 

3.4 Адміністративно-правові засади фінансування та матеріально-

технічного забезпечення функціонування коледжів 

 

 

Дослідження адміністративно-правових засад правового регулювання 

організації та функціонування коледжів видається неповним, якщо осторонь 

залишаються аспекти фінансово-економічних відносин між органами 

зовнішнього управління освітньою діяльністю коледжів та коледжами, а 

також фінансово-економічних відносин, що виникають під час взаємодії 

коледжів зі здобувачами освіти. Зважаючи на це, для досягнення мети даного 

дослідження детального опрацювання потребує адміністративно-правова 

складова фінансування та матеріально-технічного забезпечення освітньої 

діяльності коледжів. 

Першочерговим заходом для належного виконання вищевикладеного 

завдання вважаємо висвітлення та розмежування визначень фінансування та 

матеріально-технічного забезпечення. 



252 

 

Насамперед, зазначимо, що у рамках даного дослідження видається 

оптимальним керуватись розумінням фінансування як безповоротного 

надання грошових коштів з метою проведення певних заходів [312, с. 249–

250]. Ключовою сутнісною ознакою зазначеного поняття є надання грошових 

коштів, а не будь-яких інших матеріальних ресурсів та/або фактичних чи 

юридичних можливостей. При цьому, із поняттям «фінансування» 

нерозривно пов’язаним є поняття «бюджетне фінансування», яке, до того ж, 

має декілька особливих кваліфікаційних ознак, серед яких: 

 бюджетне фінансування передбачає фінансування видатків 

бюджету відповідного рівня; 

 надання бюджетних коштів здійснюється на проведення заходів, 

передбачених бюджетом;  

 перелік зазначених заходів повинен відповідати функціям 

держави [312, с. 250].  

Водночас, на противагу до фінансування, у тому числі бюджетного, 

матеріально-технічне забезпечення здійснюється шляхом вжиття інших 

заходів. 

Так, М. С. Ільницький, визначаючи зміст поняття «матеріально-

технічне забезпечення органів внутрішніх справ» вказав на те, що під 

зазначеним поняттям належить розуміти організований державою та її 

органами процес обігу матеріальних благ (засобів виробництва та предметів 

споживання) та найбільш раціональне їх доставлення від виробників до 

споживачів Міністерства внутрішніх справ України [313, с. 225]. 

Вважаючи наведене визначення поняття про матеріально-технічне 

забезпечення правильним у загальних рисах, спробуємо пристосувати його 

до контексту організації та функціонування коледжів. Схиляємось до думки 

про те, що матеріально-технічне забезпечення має визначатись як 

організований процес надання засобів виробництва та предметів споживання 

як майнового підґрунтя для тої чи іншої діяльності, а матеріально-технічне 
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забезпечення освітньої діяльності коледжів як організоване за положеннями 

освітнього законодавства надання коледжами засобів виробництва та 

предметів споживання, що, поруч із тим, охоплює контроль за їх 

використанням. 

Отже, ключовими відмінностями між фінансуванням та матеріально-

технічним забезпеченням є:  

1) предмет: грошові кошти у рамках фінансування; засоби виробництва 

або предмети споживання у рамках матеріально-технічного забезпечення;  

2) процедура, за якою здійснюється забезпечення: бюджетний процес у 

випадку бюджетного фінансування коледжів, а також фінансування із джерел 

приватноправового походження поза бюджетним процесом; розпорядження 

публічним майном у випадку матеріально-технічного забезпечення, а також 

розпорядження приватним майном для матеріально-технічного забезпечення 

коледжів.  

Розуміння зазначених відмінностей є важливим для належного 

розуміння функціонування системи, яка забезпечує коледжі фінансовими та 

матеріальними ресурсами. 

Беручи до уваги вищевикладене, вважаємо за необхідне окреслити 

структуру подальшого дослідження в межах цього розділу. Як і щодо питань 

зовнішнього управління організацією та діяльністю коледжів, у питаннях 

фінансування вважаємо правильним, насамперед визначити не лише 

адміністративно-правовий інструментарій, що для цього використовується, 

але й осмислити та висловити міркування щодо концепції, яка покладена в 

основу фінансування коледжів. 

Зазначене обумовлює, перш за все, приділити належну увагу нинішнім 

адміністративно-правовим засадам фінансування та матеріально-технічного 

забезпечення функціонування коледжів, а також політико-правовим 

передумовам її запровадження. Наступним кроком має бути вивчення 

зарубіжного досвіду фінансування та матеріально-технічного забезпечення 

функціонування коледжів на прикладі країн, в яких було здійснено 
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дослідження системи зовнішнього управління закладами вищої освіти (у 

зв’язку із тісним зв’язком між зазначеними питаннями і з метою 

забезпечення більш комплексного і системного дослідження), а також 

визначення причин утвердження відповідних практик. Насамкінець, на 

основі найкращого зарубіжного досвіду слід спробувати виробити 

осучаснену та прогресивну концепцію адміністративно-правового 

регулювання фінансування та матеріально-технічного забезпечення коледжів 

для її використання в умовах сучасних реалій та покращення за рахунок 

цього показників освітньої діяльності коледжів. 

Переходячи безпосередньо до дослідження у зазначених напрямах, 

розпочнемо із розгляду відповідних положень Конституції України як 

основоположного джерела адміністративно-правових засад фінансування та 

матеріально-технічного забезпечення функціонування закладів освіти. 

Так, відповідно до частини 2 статті 53 Конституції України держава 

забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної 

середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних 

навчальних закладах [314]. Розглянувши ці положення, Конституційний Суд 

України зазначив, що положення частини 3 статті 53 Конституції України 

«держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної 

загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і 

комунальних навчальних закладах» у контексті частин 1, 2, 4 статті 53 

Конституції України необхідно розуміти так: 

 доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на 

освіту на принципах рівності, визначених у статті 24 Конституції України, 

означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має 

створити можливості для реалізації цього права; 

 безоплатність освіти як конституційна гарантія реалізації права 

на освіту означає можливість здобуття освіти в державних і комунальних 

навчальних закладах без внесення плати у будь-якій формі за освітні послуги 
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визначених законодавством рівня, змісту, обсягу і в межах тих видів освіти, 

безоплатність яких передбачена частиною 3 статті 53 Конституції України 

[315].  

Зазначене рішення слід розуміти як встановлення обов’язку для 

держави фінансувати вищу освіту в певному обсязі, однак такий обсяг 

обмежений потребами суспільства і конкурсною основою безоплатного 

надання послуг у сфері вищої освіти, що є проявом прагнення забезпечити 

справедливий баланс між інтересами суспільства та приватних осіб. 

Як зазначено у рішенні Конституційного Суду України, безоплатність 

вищої освіти означає, що громадянин має право здобути її відповідно до 

стандартів вищої освіти без внесення плати в державних і комунальних 

навчальних закладах на конкурсній основі (частина 4 статті 53 Конституції 

України в межах обсягу підготовки фахівців для загальносуспільних потреб 

(державного замовлення) [315]. 

Вважаємо за необхідне врахувати вищевикладене у ході дослідження 

адміністративно-правових засад фінансування та матеріально-технічного 

забезпечення діяльності коледжів з огляду на те, що саме конституційні 

положення визначають загальний контекст тлумачення галузевого 

законодавства. Разом з тим, слід мати на увазі те, що приватні заклади вищої 

освіти мають значні відмінності щодо порядку їх фінансування, у зв’язку із 

чим їх належить розглядати окремо від державних та комунальних освітніх 

закладів. 

Щодо державних і комунальних навчальних закладів, Закон України 

«Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII встановлює такі правила 

їх фінансування: 

 фінансування закладів, установ і організацій системи освіти 

здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також інших 

джерел, не заборонених законом (частина 2 статті 78 Закону України «Про 

освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII); 
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 держава створює умови для забезпечення фінансування здобуття 

освіти в обсязі, необхідному для досягнення результатів навчання, 

передбачених стандартами освіти (частина 4 статті 78 Закону України «Про 

освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII); 

 фінансування вищої і післядипломної освіти здійснюється за 

рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та інших джерел, не 

заборонених законодавством (частина 8 статті 78 Закону України «Про 

освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII); 

 джерелами фінансування суб’єктів освітньої діяльності 

відповідно до законодавства можуть бути: державний бюджет; місцеві 

бюджети; плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених 

договорів; плата за науково-дослідні роботи та інші роботи, виконані на 

замовлення підприємств, установ, організацій, інших юридичних та фізичних 

осіб; доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, 

підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, 

обладнання; гранти вітчизняних і міжнародних організацій; дивіденди від 

цінних паперів, відсотки від депозитів і розміщення коштів спеціального 

фонду на поточних рахунках банків державного сектору; добровільні внески 

у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, 

одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб; інші 

джерела, не заборонені законодавством [119]. 

У цілому, наведене не дозволяє цілісно уявити порядок фінансування 

закладів освіти. Йдеться про те, що таке фінансування може відбуватись 

будь-яким чином, не забороненим законодавством. Також, вказується на те, 

що фінансування закладів освіти охоплює не лише надання грошових коштів, 

але й деяких інших економічних благ. 

При цьому, слід звернути увагу, що відповідно до положень статті 80 

Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII заклади 

освіти можуть володіти майном на будь-якій встановленій законом підставі і 
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що зазначене майно має використовуватись із дотриманням законодавчих 

обмежень, зокрема виключно для виконання статутних завдань закладу 

освіти. Так само, положення частин 6, 7 статті 80 Закону України «Про 

освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII накладають суттєві обмеження 

на використання майна освітніх закладів в межах державно-приватного 

партнерства.  

Водночас, Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року 

№ 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) дещо деталізує 

особливості фінансування діяльності закладів вищої освіти. Зокрема, 

відповідно до законодавства та з урахуванням організаційно-правової форми 

закладу вищої освіти з метою забезпечення його статутної діяльності 

засновником закріплюються на основі права господарського відання або 

передаються у власність будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, 

обладнання, транспортні засоби, інше майно (абзац 2 частини 1 статті 70 

Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з 

наступними змінами та доповненнями); повноваження засновника закладу 

вищої освіти щодо розпорядження державним майном у системі вищої освіти 

здійснюються відповідно до законодавства (абзац 4 частини 1 статті 70 

Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII 

(з наступними змінами та доповненнями); майно закріплюється за державним 

або комунальним закладом вищої освіти на праві господарського відання і не 

може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у 

власність юридичним і фізичним особам без згоди засновників закладу вищої 

освіти та вищого колегіального органу самоврядування закладу вищої освіти 

(абзац 1 частини 2 статті 70 Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 

2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) [25]. 

Із зазначеного випливає, що матеріально-технічне забезпечення 

закладів вищої освіти здійснюється шляхом закріплення за ними основних 

засобів та інших активів на праві господарського відання або передачі майна 
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у власність, проте із обмеженими повноваженнями щодо його 

розпорядження.  

Розглядаючи правила фінансування закладів вищої освіти, зауважимо, 

що відповідно до статті 71 Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 

2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями): 

 фінансування державних закладів вищої освіти здійснюється за 

рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення на 

оплату послуг з підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів 

та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням 

принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та 

прозорості у прийнятті рішень; 

 місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування 

можуть здійснювати фінансування державних закладів вищої освіти у 

встановленому законодавством порядку; 

 фінансування комунальних закладів вищої освіти здійснюється за 

рахунок коштів місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу 

України та інших джерел, не заборонених законодавством; 

 фінансування приватних закладів вищої освіти здійснюється їх 

засновниками та з інших джерел, не заборонених законом; 

 залученні кошти спрямовуються на провадження статутної 

діяльності закладу вищої освіти в порядку і на умовах, визначених 

законодавством та статутом закладу вищої освіти; 

 залученні кошти спрямовуються на провадження статутної 

діяльності закладу вищої освіти в порядку і на умовах, визначених 

законодавством та статутом закладу вищої освіти (кошти, отриманні 

закладом вищої освіти як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, 

підвищення кваліфікації кадрів або за надання освітніх послуг, не можуть 

бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів); 
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 до фінансового плану закладу вищої освіти обов’язково 

включаються витрати, пов’язані з розвитком матеріально-технічної і 

лабораторної бази, із забезпеченням ліцензованими програмними продуктами 

для провадження освітньої і наукової діяльності, а також з проходженням 

виробничих і переддипломних практик здобувачами вищої освіти [25]. 

Аналіз зазначених положень дозволяє виокремити такі 

адміністративно-правові засади фінансування закладів вищої освіти: 

а) законодавець послідовно включає до поняття «фінансування» 

матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти; 

б) основними джерелами фінансування закладів вищої освіти є 

надання коштів засновниками (у випадку публічних закладів вищої освіти – 

державою або відповідним органом місцевого самоврядування) та кошти від 

господарської діяльності; 

в) фінансування здійснюється за цільовим принципом; 

г) держава і органи місцевого самоврядування не можуть 

отримувати в дохід відповідного бюджету кошти, отриманні від послуг, що 

надаються закладами освіти, відносно яких вони є засновниками, що свідчить 

про визнання пріоритету освітньої діяльності в державній політиці; 

д) основним інструментом державного фінансування закладів вищої 

освіти є державне замовлення на підготовку певної категорії фахівців. 

Сам по собі порядок формування державного замовлення, визначений у 

статті 72 Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-

VII (з наступними змінами та доповненнями) не входить до предмету цього 

дослідження, але варто звернути увагу на положення абзац 2-4 частини 1 

статті 72 Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-

VII (з наступними змінами та доповненнями), відповідно до яких: 

 загальний обсяг державного замовлення для підготовки фахівців 

ступенів молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, 

фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на поточний рік становить 
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не менш як 51 % кількості випускників загальноосвітніх навчальних закладів, 

які у поточному році здобули повну загальну середню освіту 

 загальний обсяг державного замовлення на підготовку фахівців 

ступеня магістра на поточний рік становить не менш як 50 % кількості осіб, 

які у поточному році здобудуть ступінь бакалавра за державним замовленням 

 загальний обсяг державного замовлення на підготовку фахівців 

ступеня доктора філософії на поточний рік становить не менш як 5 % 

кількості осіб, які у поточному році здобудуть ступінь магістра за державним 

замовленням [25].  

Аналіз зазначених положень вказує, що держава дотримується 

політики, згідно із якою не менше ніж 50 % осіб, які отримали середню 

освіту, мають право на безоплатну вищу освіту ступеня бакалавра; не менше 

50 % осіб, які безоплатно отримали вищу освіту на рівні бакалавра, мають 

право безоплатно отримати ступінь магістра; із зазначених осіб 5 % мають 

право безкоштовно отримати ступінь доктора філософії. 

З урахуванням того, що середня освіта в Україні є обов’язковою, 

зазначені вище положення означають, що держава взяла на себе обов’язок із 

безоплатного забезпечення вищою освітою ступеня бакалавра половини 

населення відповідного віку; забезпечення чверті населення вищою освітою 

ступеня магістра; 1 % населення вищою освітою освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії. 

Зазначені кількісні показники державного замовлення, з урахуванням 

позиції Конституційного Суду України про конкурсний порядок доступу до 

вищої освіти, у випадку їх належного фінансового забезпечення, юридично 

означають належне фінансування державою системи вищої освіти в Україні 

із забезпеченням кожному права на доступ до неї на відповідних умовах. 

Обмірковуючи питання про причини встановлення саме такої системи 

фінансування вищої освіти в Україні можемо зробити такі узагальнення: 
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а) держава, виконуючи свій конституційний обов’язок, прийняла 

політичне рішення про забезпечення значній частині населення доступу до 

вищої освіти; 

б) з метою забезпечення централізації ресурсів, кадрового та 

наукового потенціалу, а також із метою направлення ресурсів не по всім 

закладам вищої освіти в рівній частині, а до найбільш значущих, спроможних 

і завантажених закладів вищої освіти, держава застосовує систему 

державного замовлення на підготовку фахівців; водночас, така система 

спричиняє централізацію освіти в обласних центрах та великих містах з 

огляду на інші, не пов’язані із освітою безпосередньо, умови (зокрема, 

наявність більшої кількості робочих місць, соціальних структур та іншої 

інфраструктури тощо). 

Разом з тим, вітчизняні вчені неодноразово звертали уваги як на 

недоліки системи фінансування закладів вищої освіти в цілому, і коледжів 

зокрема, так і пропонувати шляхи вдосконалення цієї системи. 

Вартим уваги у цьому зв’язку є праця Т. В. Рижої, яка, вивчаючи 

механізм управління фінансово-господарською діяльністю закладу вищої 

освіти у забезпечені економічного розвитку, висвітлила такі міркування: 

1) фінансова нестабільність освітніх установ, невідповідність цілей і 

завдань навчальних закладів їхнім можливостям негативно впливають на 

економічний розвиток закладів вищої освіти; 

2) основними факторами, які зумовлюють необхідність економічного 

розвитку навчального закладу, є: нестабільність зовнішнього середовища 

функціонування; посилення конкурентної боротьби на ринку освітніх послуг; 

підвищення вимог до закладу вищої освіти з боку споживачів послуг; 

3) визначальними ознаками для економічного розвитку закладу вищої 

освіти є: фактори внутрішнього та зовнішнього середовища, які знаходяться 

в постійному взаємозв’язку; 

4) запорукою економічного розвитку є зміни умов функціонування, які 

впливають на внутрішню структуру управління; економічний розвиток 
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зорієнтовано на довгострокову перспективу; оцінка економічного розвитку 

проводиться відповідно до показників, що характеризують якісні та кількісні 

зміни в економічних процесах; 

5) діяльність закладів вищої освіти здійснюється на основі бюджетного 

фінансування та власних надходжень, не залучаючи запозичених (позик та 

кредитів) [316].  

Таким чином, зауваження вченого зводиться до того, що система 

фінансування та матеріально-технічного забезпечення діяльності закладів 

вищої освіти, що діє на теперішній час, має два критичних недоліки: 

1) створює фінансову нестабільність кожного окремого закладу вищої 

освіти; 

2) позбавляє неприватні заклади вищої освіти можливості залучити 

зовнішнє фінансування, обмежуючи джерела забезпечення діяльності до 

бюджетних коштів та доходів від надання освітніх послуг. 

Також вважаємо за необхідне окремо звернутись до теоретичних 

положень та спостережень, викладених О. В. Тимошенко, яка, досліджуючи 

фінансовий механізм фінансування та розвитку системи вищої освіти в 

Україні, звернула увагу на таке: 

 на сьогоднішній день на розвиток системи освіти негативний 

вплив мають такі фактори: незадовільний стан фінансування; брак 

суспільних видатків на оновлення матеріально-технічної бази навчальних 

закладів; надвиробництво фахівців за певними спеціальностями; зниження 

якості навчання і безробіття серед випускників закладів вищої освіти; 

 необхідною умовою формування ефективного фінансового 

механізму закладів вищої освіти є визначення оптимального обсягу, 

структури та спрямування фінансових ресурсів, що виступають основою 

фінансового забезпечення процесу надання освітніх послуг; 
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 в порівнянні з міжнародною практикою в Україні недостатній 

розвиток має така форма фінансування як кредитування отримання освіти 

[317, с. 178]. 

Вчена звертає увагу на ті самі проблеми, що окреслюються у раніше 

викладених міркуваннях та обумовлюються особливостями функціонування 

діючої системи матеріально-технічного забезпечення та фінансування освіти. 

Так само, громадська організація VoxUkraine, аналізуючи дійсний стан 

освіти в Україні і визначаючи зміни, які мають бути здійснені, вказує на те, 

що, по-перше, варто змінити підхід до формування бюджетних програм; по-

друге, потрібна не лише фіксація коротко- та середньострокових планів 

уряду, але й відображення цих планів та цільових показників їх виконання у 

документах; по-третє, потрібні функціональний перегляд та повноцінне 

впровадження програмно-цільового методу бюджетування. Фахівці 

громадської організації наголошують на тому, що на папері цей метод є, але 

результати далекі від бажаних. Більше того, в бюджетних програмах взагалі 

не передбачено, що витрачені гроші повинні слугувати досягненню 

суспільно-важливого результату [318]. 

Вважаємо за необхідне погодитись із наведеним висновком, оскільки 

будь-яка програма без належного її адміністрування і без виконання 

передбачених чинним законодавством засад щодо прозорості й ефективності 

використання публічних коштів, не може забезпечити досягнення 

прогнозованого результату. 

На доповнення до того, представниками VoxUkraine вказується на таке:  

 закладам вищої освіти заважають розвиватися надмірна 

бюрократизація і залежність від центру у прийнятті найменших рішень, 

наприклад, з оплати праці викладачів, розміру стипендій, купівлі обладнання; 

 поточні бюджетні програми, спрямовані на виконання 

державного замовлення, не можуть дати відповідь на те, якою повинна бути 

вища освіта майбутнього, як українські заклади вищої освіти можуть 
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конкурувати за студентів із закордонними і надавати якісну освіту, що виведе 

людський капітал в Україні на конкурентоспроможний у світі рівень; нема 

розуміння, як взаємодіє освітній ринок з ринком праці; 

 вищій освіті необхідна радикальна та комплексна реформа; якщо 

підхід «гроші ходять за студентом» вже частково реалізований, то до 

автономії закладів вищої освіти та справді конкурентного ринку надання 

освітніх послуг ще далеко; 

 можна розглянути варіанти корпоратизації закладів вищої освіти: 

створення наглядових рад за принципом державних підприємств, надання 

широкої фінансової автономії з встановленням жорсткого контролю за 

використанням державних коштів; 

 стипендії повинні надаватися коштом самих закладів освіти 

найбільш талановитим студентам у рамках власних програм мотивації; 

 стосовно витрат на гуртожитки, поліклініки, проїзд, то рішення 

про ці витрати може ухвалювати закладів вищої освіти на базі вивчення 

мотивації студентів та вироблення власної стратегії на ринку освітніх послуг; 

 слід реформувати державне замовлення, забезпечити 

конкуренцію державних та приватних закладів на ринку з можливістю для 

студента витратити державний грант на навчання як у приватному закладі, 

так і в державному [318]. 

Зазначені вище зауваження до системи фінансування діяльності 

закладів вищої освіти можуть бути фактично згруповані таким чином: 

1) зауваження до меж та ступеня державного втручання в 

операційну (господарську) діяльність закладів вищої освіти (розподіл 

грошових коштів, використання майна, надання стипендій тощо); 

2) зауваження до організації управлінням закладами вищої освіти в 

частині контролю за ефективністю використання коштів (шляхом передачі 

відповідних повноважень до наглядових рад); 
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3) зауваження до порядку формування бюджетних програм і 

державного замовлення. 

Врешті решт, VoxUkraine зазначає, що переведення в рамках 

децентралізації повноважень та фінансування на місця мусить стати 

приводом для місцевої влади оновити матеріальну базу [318]. 

Взявши до уваги вищевикладене, схиляємось до думки про те, що слід 

погодитись із ідеєю про необхідність децентралізації повноважень, ресурсів 

та відповідальності у сфері вищої освіти, оскільки це є сумісним із загальним 

курсом реформи державного управління. Однак, вважаємо за необхідне 

зробити застереження щодо децентралізації системи коледжів, оскільки 

утримання коледжів однією територіальною громадою і, відповідно, значний 

вплив цієї громади на діяльність цього коледжу може позбавити жителів 

сусідньої громади можливості отримати освіту в найближчому коледжі. На 

нашу думку, на перехідному етапі свого розвитку і до формування 

нормативно-правової бази для функціонування комунальних коледжів у 

спільній власності громад або спільного використання державних видатків на 

освіту, коледжі, що перебувають у державній власності, мають продовжити 

перебувати під наглядом і регулюванням держави. Зазначене уточнення, 

однак, актуальне виключно для закладів вищої освіти. 

Принагідно зауважимо, що подібне бачення зазначених проблем 

знайшло своє відображення у робочих документах вітчизняних 

парламентських слухань. Так, в Рекомендаціях парламентських слухань на 

тему: «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні», 

схвалених Постановою Верховної Ради України від 12 липня 2017 року 

№ 2133-VIII, зазначено таке: 

 cеред основних причин, що негативно впливають на розвиток 

системи освіти і науки в Україні, учасники парламентських слухань 

відзначають низький рівень виконання законів та відсутність цілісної та 

скоординованої політики розвитку науково-технічної та освітньої сфер; 
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 за відсутності належного правового забезпечення у 2015 році 

були розпочаті процеси бюджетної децентралізації, спрямовані на зменшення 

питомої ваги видатків на освіту з державного бюджету України та 

збільшення видатків з місцевих бюджетів, що негативно позначилося на 

фінансовому забезпеченні освітньої сфери; 

 назріла потреба розробити ефективну систему фінансування 

вищої освіти, спрямовану на забезпечення належної якості підготовки 

фахівців, яка передбачатиме: створення прозорого ринку надання освітніх 

послуг; залучення значних додаткових фінансових інструментів, у тому числі 

кредитних ресурсів, під гарантії держави; перехід від ідеології дотацій до 

ідеології інвестування в освіту; стимулювання постійної мотивації студентів 

до якісного навчання; залучення коштів банківського сектору до пільгового 

студентського кредитування [319]. 

Фактично законодавець визнає проблеми, наведені вище, проте 

розглядає дещо інші шляхи їх усунення.  

Так, парламентарі рекомендують докорінні зміни в системі освіти, 

шляхом залучення приватного капіталу до надання освітніх послуг, що в 

свою чергу має призвести до підвищення їх вартості і покращення 

матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів вищої освіти. 

Водночас, слушно була звернена увага на складність належної організації 

процесу децентралізації освіти, оскільки така децентралізація може 

призвести до відсутності у органів місцевого самоврядування необхідних 

фінансово-матеріальних можливостей для утримання закладів вищої освіти, 

що в свою чергу призведе до порушення державою обов’язку із забезпечення 

доступу до освіти всіх рівнів, встановленого Конституцією України. 

Водночас, Міністерство освіти і науки України пропонує дещо інший 

підхід до зміни діючої системи фінансування коледжів.  
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Так, в Концепції реалізації державної політики у сфері професійної 

освіти «Сучасна професійна освіта» на період до 2027 року, Міністерство 

освіти і науки України пропонує: 

1) оптимізацію мережі закладів професійної освіти, яка забезпечить 

можливість та доступність навчання впродовж життя для здобуття 

професійних кваліфікацій з урахуванням гендерної рівності та інклюзії; 

2) багатоканальне фінансування закладів професійної освіти та 

реалізацію інвестиційних проектів для модернізації сфери професійної 

освіти, що передбачає перехід від методології «утримання закладів 

професійної освіти» до «оплати здобуття професійних кваліфікацій 

здобувачем освіти упродовж життя», фінансування освітніх послуг у сфері 

професійної освіти відповідно до вимог освітніх стандартів та буде сприяти 

модернізації матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів 

освіти; 

3) реформування системи фінансового забезпечення професійної освіти 

здійснюється шляхом запровадження багатоканального фінансування, що 

забезпечить обґрунтоване і прозоре формування та використання бюджетних 

асигнувань на підготовку кваліфікованих кадрів на рівні держави 

(національний, регіональний та місцевий бюджети), у поєднанні з коштами 

соціальних партнерів, роботодавців, інвестиційних фондів та здобувачів 

професійної освіти [275, с. 4].  

Маємо підстави стверджувати про те, що Міністерство освіти і науки 

України пропонує забезпечити конкуренцію між освітніми закладами за 

студентів і фінансові ресурси із тим, щоб ті заклади, які обираються 

студентами, отримували відповідно більше фінансування. Крім того, 

міністерство пропонує часткове перекладення відповідальності за 

фінансування та матеріально-технічне забезпечення освіти з держави на 

органи місцевого самоврядування та приватні інституції. 

При цьому планується досягнути таких результатів: 
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1) створення системи прозорого розподілу публічних фінансів 

(заклади освіти будуть зобов’язані оприлюднювати дані про всі кошти, які 

надходять з бюджету та з інших джерел); 

2) покриття видатків на забезпечення педагогічної складової 

освітнього процесу (заробітна плата педагогічних працівників закладів 

професійної освіти) за рахунок освітньої субвенції та коштів місцевих 

бюджетів; 

3) удосконалення формули розрахунку освітньої субвенції з метою 

вирівнювання можливостей доступу до якісної професійної освіти в різних 

регіонах і населених пунктах; 

4) створення нових можливостей для розширення публічно-

громадського та соціального партнерства на засадах співфінансування і 

спільного управління закладами професійної освіти; 

5) запровадження принципу «гроші слідують за здобувачем освіти», 

зокрема для підтримки осіб з особливими освітніми потребами, які можуть 

здобувати професійну освіту на засадах інклюзії; 

6) запровадження диференційованого фінансування, що відповідає 

складності професії та кваліфікаційних рівнів; 

7) запровадження рівного доступу до бюджетного фінансування 

закладів освіти усіх форм власності [275, с. 5]. 

Тобто, Концепція реалізації державної політики у сфері професійної 

освіти зводиться до наступного: 

1) залучення приватних коштів до освітнього процесу; 

2) припинення прямого фінансування закладів вищої освіти і перехід на 

фінансування освітньої послуги. 

Зазначені зміни в адміністративно-правових засадах адміністративно-

правового регулювання системи вищої освіти в Україні слід визнати 

ґрунтовними та такими, що мають тягнути за собою повну перебудову не 

лише системи фінансування та матеріально-технічного забезпечення 
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функціонування коледжів, але і зміни в системі державного регулювання 

освітньої діяльності і, частково, управління освітніми послугами. 

Таким чином, проаналізувавши положення освітнього законодавства 

законодавство та зміни, запропоновані до нього, вважаємо за необхідне дійти 

висновку, що виходячи із положень Конституції України держава обмежена в 

можливості уникнути належного фінансування вищої освіти і забезпечення 

доступу до неї, оскільки це є її прямим обов’язком. 

Разом із тим, рішення Конституційного суду України забезпечує 

державі можливість гнучким чином визнати, якою саме є потреба суспільства 

у фахівцях із вищою освітою, що потенційно дозволяє скоротити охоплення 

населення безоплатною вищою освітою на глобальному рівні, в той же час 

стимулюючи приватні механізми її фінансування для осіб, які не 

відповідають конкурсним вимогам. 

Водночас, для більш глибокого розуміння можливостей України в 

сфері зміни адміністративно-правових засад регулювання вищої освіти, 

належить дослідити такі засади в інших зарубіжних країнах. 

Як найбільш контрастний приклад наведемо підхід до фінансування та 

матеріально-технічного забезпечення закладів вищої освіти, якого 

дотримуються у Сполучених Штатах Америки, які відомі своєю переважно 

приватною системою освіти і які, як зазначалось вище, мають бути 

дослідженні з метою комплексного розуміння регулювання вищої освіти як 

цілісної системи, важливим структурним елементом якої є коледжі. 

В якості загального описового джерела системи фінансування коледжів 

у Сполучених Штатах Америки вважаємо за належне звернутись до праці 

А. Н. Козиріна, який охарактеризував цю систему наступним чином: 

1) основний масив законодавства Сполучених Штатів Америки 

(федерального) про освіту представлений у вигляді федеральних програм 

заходів, які можуть проводитись органами різних рівнів влади; зазначені 

федеральні освітні програми характеризуються тим, що джерелом їх 

фінансування є завжди федеральний бюджет та що органом, який здійснює 
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переважний контроль за їх виконанням, є Департамент освіти Сполучених 

Штатів Америки; 

2) федеральне законодавство в цілому не втручається в регулювання 

діяльності закладів вищої освіти, за виключенням обмежень, пов’язаних із 

державною підтримкою закладів вищої освіти; 

3) в федеративній системі регулювання освіта відноситься 

переважно до сфери відання штатів та місцевих освітніх округів (або інших 

відповідних адміністративно-територіальних одиниць, визначених штатом) 

[320]. 

Отже, участь федерального уряду є обмеженою і субсидіарною, тоді як 

діяльність урядів окремих штатів є вирішальним фактором в організації 

вищої освіти в Сполучених Штатах Америки. 

Зазначені положення підтверджуються і роз’яснювальними 

матеріалами Департаменту освіти Сполучених Штатів Америки, який, 

характеризуючи роль федерального уряду в фінансуванні освіти, зазначає, 

що роль федерального уряду в сфері фінансуванні освіти зводиться до 

адміністрування федеральних асигнувань на освітні програми, прийняті і 

визначені Конгресом [285]. 

Зважаючи на зазначене, вважаємо, що такий підхід зумовлений такими 

передумовами: 

1) загальною концепцією конституційного права Сполучених 

Штатів Америки, яке відносить до повноважень і відповідальності окремих 

штатів усі питання, які не віднесені Конституцією Сполучених Штатів 

Америки на федеральний рівень; 

2) загальними географічним, культурним та економічним 

масштабом Сполучених Штатів Америки, які, будучи великою та, при цьому, 

культурно неоднорідною країною, змушені тримати будь-яку систему на 

рівні, який є керованим; 

3) особливістю освіти як питання відносно місцевого значення, 

вирішення якого є можливим і доцільним, як з управлінської точки зору, так і 
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з політичних міркувань, на рівні штатів або навіть окремих округів із тим, 

щоб виборці мали максимально широкий вплив у зазначених питаннях; 

4) водночас, федеральний уряд в межах своїх ресурсів як окремим 

закладами вищої освіти чи окремим штатам, так і системі в цілому, шляхом 

адресного фінансування в межах асигнувань конгресу з метою підтримання 

функціональності системи у випадку неспроможності окремих штатів 

забезпечити реалізацію певної програми або у випадку, якщо центральний 

уряд вважає проблему достатньо важливою для прямого фінансування (що 

відноситься скоріше до політичних рішень, аніж до існуючої системи). 

Зазначена система збалансована і дозволяє окремим штатам 

побудувати оптимальну структуру фінансування закладів вищої освіти 

відповідно до їх потреб, без шкоди для права федерального уряду 

реалізовувати освітні програми, які він вважає за необхідне. 

Щодо повноважень місцевої (на рівні окремих населених пунктів) 

влади у Сполучених Штатах Америки, слід зазначити, що вона 

сконцентрована на управлінні закладами середньої освіти і повноважень 

стосовно закладів вищої освіти зазвичай не має, вступаючи із останніми 

виключно в цивільно-правові відносини [287]. 

Розглядаючи ж роль окремих штатів у фінансуванні та матеріально-

технічному забезпеченні діяльності закладів вищої освіти, слід звернути 

увагу на таке: 

 як приватні, так і публічні заклади вищої освіти можуть бути 

зареєстровані і як прибуткові, і як неприбуткові організації; 

 публічні заклади вищої освіти щорічно отримують фінансування 

із бюджету штату; 

 частина майна публічних закладів вищої освіти може належати 

штату; 
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 як публічні, так і приватні заклади вищої освіти мають право 

надавати платні освітні послуги; отримувати подарунки і пожертвування; 

здійснювати інвестиційну діяльність; 

 водночас, публічні інституції, з огляду на їх часткове 

фінансування із бюджету штату, можуть бути обмежені в розмірі оплати за 

навчання студентів [15]. 

У цьому зв’язку варто звернути увагу на принципово інший підхід 

штатів до фінансування закладів вищої освіти, аніж в Україні чи в країнах 

Європейського Союзу. Так, в штатах фінансується заклад вищої освіти як 

освітня інституція, розмір фінансування визначається бюджетом штату і 

надається на щорічній основі, що забезпечує фінансову стабільність та 

економічну спроможність закладів вищої освіти і, водночас, надає коледжам 

можливість здійснювати довгострокове бюджетне планування і матеріально-

технічне забезпечення.  

Також, слід звернути увагу на те, що окремо від фінансування самого 

закладу вищої освіти, штати можуть надавати фінансову допомогу окремим 

студентам і що така допомога надається відповідно до програм, 

затверджених штатом, в межах його видатків, і контролюється відповідною 

посадовою особою штату [286]. 

Такий підхід, на нашу думку, дозволяє надавати фінансову допомогу 

студентам, які її потребують, із більш вираженим адресним характером. 

Разом з тим, слід мати на увазі, що ані Конституція Сполучених Штатів 

Америки, ані конституції окремих штатів, не встановлюють обов’язку щодо 

надання безкоштовної вищої освіти, у зв’язку із чим регулятори є більш 

гнучкими, аніж вітчизняний законодавець, у визначені свого підходу до 

фінансування освіти. 

Крім того, необхідно зважати на той факт, що адміністрування освітніх 

програм може лежати у межах повноважень одночасно декількох публічних 
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організацій. Наприклад, в Каліфорнії адмініструванням фінансової допомоги 

студентам займається одночасно 4 інституції: 

а) Департамент освіти штату; 

б) Агентство вищої освіти штату; 

в) Агентство спеціальної освіти штату; 

г) Агентство освіти для дорослих штату [321]. 

Хоча зазначена система може здаватись громіздкою, її організація 

обумовлена стратегічним баченням політичних діячів штату Каліфорнія того, 

яким саме чином має фінансуватись вища освіта на території штату. 

Так, в 1960 році було прийнято Стратегію з питань вищої освіти в 

Каліфорнії на 1960-1975 роки, яка, із змінами і уточненнями, залишається в 

силі станом на сьогодні. 

Зазначена стратегія варта уваги з огляду на такі її положення: 

1) в якості вихідних засад автори стратегії виходять із того, що 

незалежні коледжі та університети будуть продовжувати забезпечувати 

переважну частину послуг із надання вищої освіти; відсоток вартості, яку 

мають сплачувати студенти, залишатиметься незмінним; 

2) витрати на освіту мають бути розподілені на дві категорії: 

поточні витрати, під якими належить розуміти витрати, пов’язані із 

придбанням послуг та матеріалів, які споживаються під час здійснення 

освітньої діяльності у відповідний період; і капітальні витрати, які 

покривають вартість капітальних активів – землі, будівель та обладнання, які 

необхідні для забезпечення діяльності установи; 

3) бюджет штату забезпечує близько 50 % від витрат на вищу 

освіту; 

4) автори стратегії аналізують ефективність використання коштів за 

методом вартості однієї години навчання одного студента [322]. 

Варто відзначити, що підхід Каліфорнії до фінансування вищої освіти 

зводиться до забезпечення закладів вищої освіти певним відсотком від обсягу 

необхідних фінансових та матеріально-технічних активів, в той час як 
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студенти мають забезпечити іншу частину доходів закладів вищої освіти, або 

за власний рахунок (в тому числі за кредитні кошти за програмами штату чи 

федерального уряду; приватні освітні кредити), або за рахунок грантів чи 

державних (федеральних і штату) програм. 

Зазначений підхід має принципові відмінності під підходу покладеного 

в основу освітнього законодавства України, оскільки фактично в Каліфорнії 

заклади вищої освіти є самостійними і автономними у своїй діяльності, їх 

забезпечення фінансовим ресурсом визначається на підставі прозорих, 

конкретних і зрозумілих критеріїв (в частині щорічних асигнувань із 

бюджету штату), і вони не вирішують питання про надання студентам 

стипендій, грантів тощо, або їх безоплатної освіти, оскільки кошти, не 

покриті бюджетними асигнуваннями, покриваються або студентами 

самостійно, або за рахунок профільних урядових програм. 

Подібний підхід дозволяє вирішити питання фінансової спроможності 

закладів вищої освіти, водночас створюючи конкуренцію між коледжами, які 

зацікавлені у збільшені розміру асигнувань на їх освітні послуги, і 

заінтересовані в забезпеченні належної якості освіти з тим, щоб випускники 

мали можливість розрахуватись за освітніми кредитами. 

При цьому, такий підхід має декілька важливих сторонніх переваг, 

пов’язаних із вмотивованістю студентів на навчання у зв’язку із оплатою 

ними частини вартості освітньої послуги; адресною стипендіальною та 

грантовою допомогою, оскільки така допомога не надається закладам вищої 

освіти безпосередньо і вони не заінтересовані в кількості таких грантів, а 

надається профільною публічною інституцією на конкурсній основі. 

Слід окремо звернути увагу на те, що як приватні, так і публічні 

заклади вищої освіти в Сполучених Штатах Америки мають право 

здійснювати інвестиційну діяльність на фондову ринку, що в цілому 

дозволило в 2017 році 25 найбільшим коледжам отримати сукупний 

додатковий дохід у розмірі 26 мільярдів доларів Сполучених Штатів 

Америки [323]. 
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Вважаємо за необхідне звернути увагу також на те, що такий 

додатковий ресурс забезпечує не тільки прямі надходження до освітніх 

фондів найбільших американських коледжів, але і збільшує їх 

інституціональну стабільність та кредитоспроможність, що дозволяє 

залучити значні приватні кошти до фінансування публічних закладів вищої 

освіти в кредитній формі. 

Крім того, оскільки заклади вищої освіти в Сполучених Штатах 

Америки володіють більшою частиною основоположних активів на праві 

власності, такі активи можуть бути використані у вигляді забезпечення 

кредитних зобов’язань, що, нажаль, є неможливим в Україні. 

Важливість інвестиційної діяльності можна яскраво проілюструвати на 

прикладі Йельського університету, інвестиційних рахунок якого зріз із 

розміру в 1 мільярд доларів Сполучених Штатів Америки в 1950 році до 27 

мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки в 2017 році [324], 

забезпечуючи цьому закладу вищої освіти повну фінансову незалежність. 

Підсумовуючи викладене, вважаємо за необхідне навести такі ключові 

засади фінансування вищої освіти в Сполучених Штатах Америки: 

1) публічне фінансування закладів вищої освіти в порядку щорічних 

асигнувань здійснюється із бюджетів штату залежно від вартості одного 

кредиту на одного студента і забезпечує значний відсоток від вартості 

освітньої послуги; 

2) за загальним правилом, студенти зобов’язані самостійно покрити 

вартість свого навчання (за виключенням частини, що фінансується за 

рахунок бюджетних асигнувань); 

3) як на федеральному рівні, так і на рівні штатів передбачені 

стипендіальні і грантові програми, які дозволяють найбільш талановитим або 

малозабезпеченим студентам отримати фінансову допомогу для здобуття 

вищої освіти; 
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4) заклади вищої освіти в Сполучених Штатах Америки не 

розподіляють публічні стипендії (хоча можуть надавати власні) і в цілому є 

фінансово автономними; 

5) найбільші коледжі Сполучених Штатів Америки активно 

здійснюють інвестиційну діяльність, що дозволяє їм як бути фінансово 

стабільними, так і кредитоспроможними; крім того, матеріально-технічна 

база зазвичай належить коледжам на праві власності. 

Така система в Сполучених Штатах Америки виходить із декількох 

ключових засад: 

1) суспільство в найширшому розумінні має інтерес в розвитку 

вищої освіти, у зв’язку із чим покриває частину витрат на її якість; 

2) заклад вищої освіти має право витрачати бюджетні асигнування 

виключно безпосередньо на освітню діяльність, проте не обмежений в 

інвестуванні коштів, що надходять з інших джерел і в цілому є автономним в 

розпорядженні власними фінансовими ресурсами та матеріально-технічною 

базою; 

3) заклад вищої освіти не здійснює функцій держави (штату) щодо 

розподілу коштів освітніх програм підтримки, оскільки такі функції 

природно належать публічній владі, яка має, здійснивши їх, перерахувати 

закладу вищої освіти кошти за навчання конкретного студента; 

4) вища освіта в Сполучених Штатах Америки здебільшого не є 

безкоштовною, однак для соціально незахищених та найбільш талановитих 

студентів існують окремі програми фінансової допомоги. 

У наслідку запровадження подібного підходу коледжі в Сполучених 

Штатах Америки є економічно спроможними, мають належну матеріально-

технічну базу. Водночас, відсоток осіб із вищою освітою є порівняно 

невисоким з огляду на її високу вартість і необхідність самостійно нести 

частину витрат на оплату освітніх послуг. 
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Далі, з окреслених вище причин, вважаємо за необхідне звернути увагу 

на підхід Французької Республіки щодо фінансування діяльності закладів 

вищої освіти. 

Перш за все вважаємо за необхідне вказати, що Міністерство освіти і 

науки Французької Республіки є ключовим розпорядником коштів в системі 

публічної освіти в цілому, оскільки забезпечення безоплатної освіти є 

обов’язком держави відповідно до Конституції Французької Республіки 

[288]. 

Централізація фінансування освітніх послуг у Французькій Республіці 

склалась історично з огляду на особливості формування та еволюції 

французької системи вищої освіти. 

Насамперед, слід звернути увагу на те, що система вищої освіти у 

Французькій Республіці характеризується співіснуванням двох підсистем: 

публічних університетів, які мають відкриту політику вступу, і «не 

університетського» сектору, які є більш вимогливими в процесі відбору 

студентів [289]. 

Водночас, вища освіта для студента, якого було прийнято до закладу 

вищої освіти у Французькій Республіці, є повністю безкоштовною, оскільки, 

на відміну від Сполучених Штатів Америки, французькі коледжі на 100 % 

фінансуються із державного бюджету. 

Зазначений підхід зумовлений не стільки особливостями підходу 

французького законодавця до фінансування коледжів, як зумовлений його 

підходом до регулювання освіти в цілому. Оскільки переважна частина 

освітніх установ Французької Республіки є державними, а працівники освіти 

мають статус державних службовців, очевидним є повне державне 

фінансування освітніх установ і, відповідно, контроль за використанням 

таких коштів. 

Водночас, слід мати на увазі, що оскільки частина закладів вищої 

освіти у Французькій Республіці перебувають в управління окремих 

центральних органів виконавчої влади (Міністерства оборони, Міністерства 
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сільського господарства тощо), асигнування на відповідні заклади вищої 

освіти здійснюються такими міністерствами і саме вони є розпорядниками 

коштів [324]. 

Зазначені вище положення дозволяють дійти висновку, що за системою 

фінансування закладів вищої освіти у Французькій Республіці подібні до 

будь-яких інших державних установ і мають особливості, пов’язані із 

формуванням їх бюджету в рамках бюджетного процесу, проте не мають 

особливостей в частині управління майном чи грошовими коштами. 

Фактично, таку систему можна визнати подібною до радянського 

підходу до фінансування вищої освіти. 

Підсумовуючи викладене, вважаємо за необхідне перш за все 

зазначити, що система фінансування вищої освіти не існує ізольовано від 

загального підходу держави до управління публічними фінансами в країні. 

Так, оскільки в Сполучних Штатах Америки за загальним правилом 

бюджети розподіляються у вигляді певних програм, саме таким чином і 

здійснюється фінансування освіти на федеральному рівні, а публічні коледжі 

як незалежні установи отримують щорічні асигнування від штатів в якості 

покриття частини від вартості освітніх послуг. 

Водночас, у Французькій Республіці підхід до управління освітою 

принципово відрізняється, оскільки держава відіграє роль не тільки 

регулятора, але і має конституційні зобов’язання із забезпечення повністю 

безкоштовної вищої освіти, що зумовлює структурне об’єднання закладів 

вищої освіти в єдину систему із єдиним центром управління. Таким чином, 

фінансування закладів вищої освіти у Французькій Республіці відбувається 

на таких самих засадах, як і фінансування інших публічних інституцій. 

Проаналізувавши відповідний зарубіжний досвід, а також матеріали 

наукових праць та аналітичних досліджень щодо проблемних питань системи 

фінансування і матеріально-технічного забезпечення діяльності коледжів за 

чинним законодавством України, можна зробити такі висновки: 
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 беручи до уваги тлумачення Конституційним Судом України 

положень статті 53 Конституції України, держава має визначити, що право на 

безкоштовну вищу освіту мають дві категорії осіб: соціально незахищені 

особи та, на конкурсній основі, особи із виключними здібностями; 

 бюджетне фінансування здобуття освіти соціально незахищеними 

особами та особами із виключними здібностями має відбуватись із наданням 

цим особам права самостійно обрати коледж або інший заклад вищої освіти, 

до якого вони мають бажання вступити, що відповідає принципу «гроші 

йдуть за студентом»; 

 позитивним кроком видається започаткування співробітництва 

компетентних органів держави та місцевого самоврядування із банками для 

пільгового кредитування абітурієнтів коледжів або інших закладах вищої 

освіти або прямого бюджетного фінансування навчання в них на поворотній 

основі з метою збалансування системи вищої освіти і подолання двох 

взаємопов’язаних проблем: надзвичайно великого відсотка населення з 

вищою освітою і незадовільною якістю вищої освіти; 

 коледж має користуватись максимально можливою фінансовою 

автономію та бути найбільшою мірою економічно спроможним, для чого 

необхідно:  

1) закріпити майно за коледжами на праві власності із правом передачі 

в заставу за умовами цивільно-правових договорів, пов’язаних із тими чи 

іншими фінансовими інструментами;  

2) розширити межі фінансової самостійності тих коледжів, які є 

структурними підрозділами університетів, академій та інститутів, з 

встановленням правила про першочергове спрямування доходів від надання 

коледжами освітніх послуг на задоволення їхніх власних потреб;  

3) дозволити коледжам за рахунок коштів, отриманих від їх 

господарської діяльності, здійснювати інвестиційну діяльність, у тому числі 

на фондових ринках,  
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 держава має належним чином контролювати використання 

публічних коштів, які надаються як адресна допомога окремим коледжам, без 

права контролювати витрачання коледжем власних коштів за умови 

забезпечення належної якості освіти та освітньої діяльності [325]. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

1. Адміністративно-правовими засадами організації та 

функціонування коледжів є сукупність визначених відповідно до принципів 

права фундаментальних ідей та цінностей, цілей адміністративно-правового 

регулювання суспільних відносин, що виникають під час організації та 

функціонування коледжів, а також пристосованих для досягнення цих цілей 

найбільш істотних положень освітнього законодавства, відображених у них 

ключових форм та методів, відповідно до яких здійснюється організація та 

функціонування коледжів. 

2. Система зовнішнього управління організацією та діяльністю 

коледжів має бути повністю перебудована із такими фундаментальними 

(засадничими) змінами:  

1) Міністерство освіти і науки України має втратити функції із 

управління закладами вищої освіти і перейти до моделі функціонування в 

якості регулятора сфери освіти, встановлюючи освітні стандарти, 

здійснюючи ліцензування тощо;  

2) орган контролю за освітньою діяльністю закладів освіти має бути 

відокремлений від Міністерства освіти і науки України (хоча і 

координуватись саме міністром освіти і науки України); на Міністерство 

освіти і науки України має бути покладений обов’язок щодо фінансування 

державних закладів вищої освіти, здійснення державного нагляду за їх 
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фінансово-господарською діяльністю і якістю освітніх послуг (без 

закріплення за ним повноважень щодо втручання в поточну господарську 

діяльність коледжів або щодо її оперативного контролю);  

3) центральні органи виконавчої влади, в управлінні яких перебувають 

заклади вищої освіти, мають виконувати щодо цих закладів вищої освіти 

вищенаведені функції, крім тих що належать виключно Міністерству освіти і 

науки України як регулятору освітнього сектору;  

4) належить відділити наукову діяльність від освітньої і, таким чином, 

усунути вплив Національної академії наук України чи галузевих академій 

наук на освітню складову в діяльності закладів вищої освіти. 

Зарубіжний досвід свідчить про те, що громадський контроль в 

діяльності закладів вищої освіти присутній з огляду на відкритість 

інформації, наявність органів студентського самоврядування і значної 

кількості різних громадських організацій у цій сфері, проте законодавчо 

органам громадського самоврядування та громадським організаціям не 

надається право впливати на діяльність закладів вищої освіти (в Сполучених 

Штатах Америки з огляду на їх повну автономію з моменту призначення 

керівного органу закладу вищої освіти, у Французькій Республіці з огляду на 

повну відповідальність держави за зазначену діяльність). Вважаємо 

зазначити, що такий підхід є правильним, оскільки наділення певними 

повноваженнями осіб та органів, які не несуть відповідальності за власні 

рішення, є грубим порушенням принципів державного управління. 

Також, слід мати на увазі те, що на шляху реформування системи 

управління коледжами Україні належить застосовувати як американський 

досвід із наданням закладам вищої освіти максимально можливої академічної 

свободи, так і французький досвід щодо активного державного нагляду за 

діяльністю коледжів, які фінансуються і утримуються за рахунок коштів 

платників податків та публічних коштів із інших джерел із метою 

забезпечення належної ефективності використання цих коштів. При цьому, 

ключовими принципами в організації зазначеного аспекту державного 
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управління має бути розділення повноважень щодо вироблення політики 

(регуляторних) і щодо її реалізації, а також відсутність втручання в 

господарську діяльність закладів вищої освіти, а лише здійснення нагляду за 

такою діяльністю, що є фактично синтезом двох досліджених вище моделей 

організації управлінням коледжами закордоном. 

3. Прогресивним зарубіжними досвідом, запозичення якого 

призведе до вдосконалення вітчизняних адміністративно-правових засад та 

практик зовнішнього забезпечення якості освіти є:  

1) організаційно-економічне стимулювання коледжів за 

працевлаштування сертифікованих педагогічних працівників з високим 

рівнем професійної кваліфікації та великим досвідом практичної роботи, а 

також за досягнення інших високих результатів педагогічної та науково-

педагогічної діяльності;  

2) оцінювання позитивних знань здобувачів освіти шляхом виконання 

електронних тестових завдань при тому, що різниця (у відсотках) між 

оцінкою за екзамен викладача та оцінкою, визначеною за підсумками 

екзамену, є відсотком премії, якої позбавляється викладач (якщо різниця є 

незначною (до 10 %), дораховується премія за справедливе оцінювання в 

розмірі, що залежить від відхилення);  

3) встановлення наукового й мистецького рівня творчих робіт може 

шляхом відправлення їх зашифрованими на електронний майданчик, 

утворений коледжами, з подальшим випадковим розподілом між декількома 

науково-педагогічними працівниками коледжів для перевірки з виставленням 

оцінки, яка є середнім арифметичним оцінок членів групи науково-

педагогічних працівників;  

4) оприлюднення результатів здійснення заходів (процедур) 

зовнішнього забезпечення якості освіти із пов’язаними із ним міркуваннями 

відповідних закладів вищої освіти;  

5) встановлення права закладів вищої освіти у особливих випадках 

обирати організацію, що здійснюватиме щодо них заходи (процедури) 
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зовнішнього забезпечення якості освіти, з національного державного 

агентства, будь-якого іншого агентства з оцінювання якості освіти, внесеного 

у Європейський реєстр оцінювання якості вищої освіти, або такого, що є 

незалежним та має міжнародне визнання; 

6) зменшення адміністративного навантаження на заклади освіти під 

час проходження здійснення щодо них певних зовнішніх заходів (процедур) 

забезпечення якості освіти, якщо за підсумками інших зовнішніх заходів 

(процедур) забезпечення якості освіти було прийняте позитивне рішення із 

відзначенням спроможності гарантувати якість освітнього процесу без 

державного втручання. 

4. Беручи до уваги тлумачення Конституційним Судом України 

положень статті 53 Конституції України, держава має визначити, що право на 

безкоштовну вищу освіту мають дві категорії осіб: соціально незахищені 

особи та, на конкурсній основі, особи із виключними здібностями. 

Бюджетне фінансування здобуття освіти соціально незахищеними 

особами та особами із виключними здібностями має відбуватись із наданням 

цим особам права самостійно обрати коледж або інший заклад вищої освіти, 

до якого вони мають бажання вступити, що відповідає принципу «гроші 

йдуть за студентом». 

Позитивним кроком видається започаткування співробітництва 

компетентних органів держави та місцевого самоврядування із банками для 

пільгового кредитування абітурієнтів коледжів або інших закладах вищої 

освіти або прямого бюджетного фінансування навчання в них на поворотній 

основі з метою збалансування системи вищої освіти і подолання двох 

взаємопов’язаних проблем: надзвичайно великого відсотка населення з 

вищою освітою і незадовільною якістю вищої освіти. 

Коледж має користуватись максимально можливою фінансовою 

автономію та бути найбільшою мірою економічно спроможним, для чого 

необхідно:  
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1) закріпити майно за коледжами на праві власності із правом передачі 

в заставу за умовами цивільно-правових договорів, пов’язаних із тими чи 

іншими фінансовими інструментами;  

2) розширити межі фінансової самостійності тих коледжів, які є 

структурними підрозділами університетів, академій та інститутів, з 

встановленням правила про першочергове спрямування доходів від надання 

коледжами освітніх послуг на задоволення їхніх власних потреб;  

3) дозволити коледжам за рахунок коштів, отриманих від їх 

господарської діяльності, здійснювати інвестиційну діяльність, у тому числі 

на фондових ринках. 

Держава має належним чином контролювати використання публічних 

коштів, які надаються як адресна допомога окремим коледжам без права 

контролювати витрачання коледжем власних коштів за умови забезпечення 

належної якості освіти та освітньої діяльності. 
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РОЗДІЛ 4  

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНІХ 

УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН У КОЛЕДЖАХ 

 

 

4.1 Характеристика адміністративно-правових засад внутрішніх 

управлінських відносин у коледжах 

 

 

З огляду на особливість суспільних відносин, які будуть предметом 

дослідження в цьому розділі, вважаємо за доцільне підтримати позицію 

С. Г. Стеценка, який акцентує увагу на тому, що невипадково сьогодні 

актуальною є думка Ю. М. Козлова, який ще в 1967 році зазначав, що 

питання щодо предмета правового регулювання належать до найбільш 

дискусійних стосовно адміністративного права [326, c. 21; 327, с. 5]. Як 

бачимо, з того моменту минуло вже півстоліття, а думка Ю. М. Козлова 

залишається актуальною й у сучасній науці адміністративного права України. 

Пропонуємо саме крізь призму різних позицій представників 

адміністративно-правової науки щодо адміністративного права 

охарактеризувати внутрішні управлінські відносини в коледжах та довести, 

що вони є складовою частиною предмета адміністративного права. 

На користь думки про те, що внутрішні управлінські відносини в 

коледжах є складником предмета адміністративного права, свідчать наукові 

позиції авторитетних і відомих представників науки адміністративного 

права. В академічному курсі з адміністративного права України за редакцією 

В. Б. Авер’янова до предмета адміністративного права автори відносять 

суспільні взаємозв’язки, що складаються також під час 

внутрішньоорганізаційної діяльності апаратів усіх державних органів, 

адміністрацій державних підприємств, установ та організацій [328, c. 71]. У 
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свою чергу схожу наукову думку висловлюють автори підручника 

«Адміністративне право» за загальною редакцією Ю. П. Битяка, 

В. М. Гаращука, В. В. Зуй, які зазначають, що предмет адміністративного 

права становлять також відносини, пов’язані з внутрішньоорганізаційною 

діяльністю державних органів, підприємств, установ, організацій [329, с. 28]. 

Таку ж позицію підтримує С. Г. Стеценко в навчальному посібнику 

«Адміністративне право України» 2011 року, де зазначає, що предмет 

адміністративного права – це суспільні відносини, що виникають у процесі 

внутрішньоорганізаційної управлінської діяльності апаратів усіх органів 

публічної адміністрації та адміністрацій державних підприємств, установ та 

організацій [330, c. 19]. У результаті аналізу наведених думок можна зробити 

висновок, що вчені використовують однакові терміни для визначення 

окресленого сегмента предмета адміністративного права, а саме «відносини, 

що виникають під час внутрішньоорганізаційної діяльності». Лише 

С. Г. Стеценко уточнює, що внутрішньоорганізаційна діяльність має 

управлінський характер. 

Для розуміння сутності окресленого сегмента предмета 

адміністративного права вважаємо за доцільне зупинитися на поняттях 

«внутрішньоорганізаційна діяльність» та «внутрішньоорганізаційна 

управлінська діяльність». В академічному курсі «Адміністративне право 

України» за редакцією В. Б. Авер’янова зазначається, що 

внутрішньоорганізаційна діяльність виникає всередині апаратів органів 

державної влади в ході керівництва роботою державних службовців, 

усередині державних підприємств, установ та організацій у ході керівництва 

роботою персоналу їх адміністрацій [328, c. 73]. На переконання 

С. Г. Стеценка, внутрішньоорганізаційна управлінська діяльність апаратів 

усіх органів публічної адміністрації та адміністрацій державних підприємств, 

установ та організацій є суспільними відносинами, що виникають усередині 

цих органів (наприклад, Адміністрації Президента України, Генеральної 

прокуратури України, адміністрації державного підприємства тощо) під час 
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розподілу повноважень між керівником, його заступниками й структурними 

підрозділами, внесення змін до штатного розпису, забезпечення службової 

діяльності працівників, проходження державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування тощо. Учений підкреслює, що вказана діяльність 

забезпечує стабільний стан, оптимальне функціонування органів держави та 

підприємств, установ та організацій, які їй належать [326, c. 24]. З огляду на 

зазначену позицію С. Г. Стеценка та на предмет дослідження цього 

підрозділу можемо згрупувати суспільні відносини, які виникають під час 

внутрішньоорганізаційної управлінської діяльності, у такі групи: 

1) відносини, які виникають під час розподілу повноважень між 

керівними органами закладу; 

2) відносини, які виникають під час розподілу повноважень між 

структурними підрозділами закладу; 

3) відносини, які виникають під час затвердження та внесення змін до 

штатного розпису закладу; 

4) відносини, які виникають під час забезпечення професійної 

діяльності працівників закладу. 

Наведені позиції щодо внутрішньоорганізаційного сегмента предмета 

адміністративного права дають підстави стверджувати, що внутрішні 

управлінські відносини в коледжах державної форми власності є, безумовно, 

предметом адміністративного права, проте виникає необхідність здійснення 

додаткової аргументації віднесення до предмета адміністративного права 

внутрішніх управлінських відносини у коледжах комунальної та приватної 

форм власності. Як уже зазначалося, станом на 01 вересня 2018 року в 

Україні функціонує 611 коледжів, серед яких – 356 закладів державної форми 

власності, 131 – комунальної форми власності, 124 – приватної форми 

власності. 

Наведену додаткову аргументацію вважаємо за доцільне здійснити з 

використанням відносно нових положень адміністративно-правової науки 

про публічний інтерес і його роль у визначенні предмета адміністративного 
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права. У навчальному посібнику «Адміністративне право. Загальне частина 

(альбом схем)» за загальною редакцією вченого-адміністративіста 

О. В. Кузьменко зазначається, що предмет адміністративного права 

складається з відносин щодо виконання адміністративних зобов’язань 

публічної адміністрації перед суспільством, а також стверджується, що 

предмет адміністративного права об’єднує чотири типи відносин, одним із 

яких є відносини публічного управління [331, c. 14]. Під публічним 

управлінням у цьому навчальному посібнику розуміється діяльність із 

керівництва, яка здійснюється відповідними суб’єктами щодо відповідних 

об’єктів (суб’єкт цілеспрямовано керує об’єктом) та з метою публічних 

(загальних) інтересів [331, c. 14]. На підставі аналізу наведеної позиції можна 

зробити висновок, що предмет адміністративного права охоплює всі 

суспільні відносини, які виникають під час управління, що здійснюється в 

публічних (загальних) інтересах [332, c. 181]. 

На думку С. Т. Гончарука, публічний інтерес – це не лише інтерес 

соціальної спільності, а й такий інтерес, що визнаний і задоволений 

державою. Визнання публічності інтересу здійснюється шляхом його 

правового (юридичного) забезпечення (фіксації в нормах та встановлення 

механізму реалізації) [333, c. 32–33]. У свою чергу В. В. Галунько розвиває 

позицію С. Т. Гончарука щодо необхідності визнання державою публічного 

інтересу та стверджує, що саме державна влада визначає, як публічний 

інтерес залежить від рівня правової культури й правосвідомості суб’єктів 

правотворчості. На його думку, навіть те, у чому влада бачить загальне благо, 

може насправді не співпасти з інтересами значної частини населення. Однак 

у будь-якому разі вимоги, що висуваються до об’єктів публічного 

управління, повинні забезпечувати загальне благо народу України та не 

можуть виражати приватний інтерес суб’єктів публічної адміністрації [334, c. 

180–181]. 

Безперечно, управління у сфері вищої освіти здійснюється в публічних 

інтересах як суб’єктів публічної адміністрації у сфері вищої освіти, так і всіх 
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інших суб’єктів, які формують українське суспільство, та має відповідне 

нормативно-правове закріплення. На думку польських дослідників проблем 

правового регулювання вищої освіти Е. Мичельскої-Давьялло, Т. Станкевич, 

Я. Доманскі, вища освіта є передумовою для виживання та зростання 

суспільства, об’єднуючи людей, для обміну певним обсягом 

фундаментальних цінностей, які передаються здобувачам вищої освіти. На 

переконання авторів, стан суспільства безпосередньо залежить від стану 

вищої освіти [335]. Подібна думка міститься в Стратегічній програмі 

розвитку вищої освіти та досліджень Королівства Нідерландів на 2015–2025 

роки. Зокрема, у її вступі зазначається, що університети та коледжі не просто 

пов’язані із суспільством, вони є самі частиною суспільства, оскільки дуже 

важливо, щоб різноманіття суспільства відображалося в педагогічному й 

студентському середовищі [336]. Бразильський учений Зілдо Посвар де 

Арайо, досліджуючи історичний процес розвитку вищої освіти Федеративної 

Республіки Бразилія, стверджує, що вища освіта є місцем вишуканості 

взаємозв’язку, де переважають політичні, економічні та соціальні аспекти 

суспільства загалом, пронизуючи політичні й ідеологічні перспективи 

найрізноманітніших груп у ньому [337]. Вказані три позиції свідчать про те, 

що управління вищою освітою здійснюється в усьому світі з метою 

задоволення публічних інтересів усього суспільства відповідної країни. 

Отже, на підставі аналізу сутності предмета адміністративного права, 

сучасних поглядів учених-адміністративістів на сутність публічного 

управління та публічного інтересу, а також ролі сучасної вищої освіти у 

світовому суспільстві вважаємо, що внутрішні управлінські відносини в 

коледжах приватної та комунальної форм власності варто вважати такими, 

що формують предмет адміністративного права, оскільки керівництво та 

засновники коледжів здійснюють управлінську діяльність, спрямовану на 

задоволення не лише своїх приватних, а й публічних інтересів. Внутрішня 

управлінська діяльність у коледжах приватної та комунальної форм власності 

спрямована на виконання державних програм у сфері вищої освіти, певних 
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місцевих програм регіонального розвитку. Саме така спрямованість 

внутрішнього управління в коледжах приватної й комунальної форм 

власності дає змогу стверджувати, що воно становить інтерес для 

дисертаційної роботи та не виходить за межі адміністративно-правової 

науки. У подальшому внутрішні управлінські відносини в коледжах 

приватної й комунальної форм власності будуть розглядатися крізь призму їх 

спрямованості на реалізацію державних програм у сфері вищої освіти, що є 

умовою розвитку українського суспільства завдяки розвитку педагогічного та 

студентського середовища всіх коледжів України. 

З огляду на незначну поширеність підходу щодо визнання внутрішніх 

управлінських відносин юридичних осіб приватної та комунальної форм 

власності такими, що мають публічний інтерес, на предмет 

адміністративного права та невелику кількість робіт учених-

адміністративістів, присвячених дослідженню внутрішньоорганізаційної 

управлінської діяльності суб’єктів адміністративного права, можна 

констатувати відсутність єдиного бачення кола адміністративно-правових 

засад внутрішніх управлінських відносин суб’єктів права. У зв’язку із цим 

можна стверджувати, що незалежно від того, як той чи інший автор 

підходить до визначення переліку адміністративно-правових засад 

внутрішніх управлінських відносин у коледжах, у більшості випадків вони 

стосуються таких основних питань: а) мети, завдань і напрямів діяльності; 

б) внутрішньої організаційної структури суб’єктів, які здійснюють певну 

діяльність, та компетенцій їхніх окремих структурних ланок; в) порядку 

підготовки та здійснення діяльності за основними напрямами; г) проведення 

кадрової роботи; ґ) розподілу фінансів усередині коледжів, формування й 

використання матеріально-технічної бази. 

З огляду на окреслені групи основних питань, яких стосуються 

адміністративно-правові засади внутрішніх управлінських відносин у 

коледжах, розглянемо детально кожну групу, використовуючи внутрішні 
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нормативно-правові документи коледжів України та досвід інших країн у цій 

сфері. 

Розпочнемо з адміністративно-правових засад внутрішніх 

управлінських відносин у коледжах, які стосуються визначення мети, завдань 

і напрямів діяльності коледжів, що визначені в статутах коледжів з 

урахуванням положень статті 26 Закону України «Про вищу освіту» від 01 

липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями), у якій 

міститься такий перелік завдань діяльності закладів вищої освіти: 

1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними 

спеціальностями; 

2) провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових 

досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, 

підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та використання отриманих 

результатів в освітньому процесі; 

3) участь у забезпеченні суспільного й економічного розвитку держави 

через формування людського капіталу; 

4) формування особистості шляхом патріотичного, правового, 

екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 

моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції й 

відповідальності, здорового способу життя, уміння вільно мислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

5) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності; 

6) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 

процесу їхніх здібностей і талантів; 

7) збереження та примноження моральних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства; 

8) поширення знань серед населення, підвищення освітнього й 

культурного рівня громадян; 
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9) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 

діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва й культури; 

10) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та 

сприяння працевлаштуванню випускників [25]. 

З метою, завданнями та напрямами діяльності коледжів можна 

ознайомитися в статутах коледжів усіх форм власності. При цьому, 

розпочинаючи аналіз статутів коледжів, варто підтримати позицію 

дослідника адміністративно-правових питань вищої освіти Н. Л. Губерської, 

яка зазначає, що статут вищого навчального закладу є головним локальним 

нормативним актом, на підставі якого формуються всі інші документи, що 

регламентують діяльність освітньої установи (накази, розпорядження, 

правила, положення, інструкції тощо) [338, c. 120]. Так, наприклад, 

відповідно до Статуту Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький коледж дизайну та економіки», затверджено окремим 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2017 року № 493, 

основні напрями діяльності Чернівецького коледжу дизайну та економіки є 

такими: 

1) підготовка згідно з державним замовленням і договірними 

зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців відповідно до отриманих у 

встановленому порядку ліцензії та сертифікатів про акредитацію; 

2) подальше реформування й модернізація вищої освіти відповідно до 

сучасних вимог і досягнень вітчизняної та міжнародної педагогічної науки, 

організація навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців за 

напрямами, визначеними Міністерством освіти і науки України; 

3) підготовка громадян України до вступу до вищих навчальних 

закладів; 

4) видавництво навчально-методичної літератури; 

5) співпраця з іноземними навчальними закладами, міжнародними 

організаціями, іншими іноземними партнерами; 
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6) організація та проведення семінарів, конференцій, симпозіумів, 

лекторіїв, виставок, тренінгів; 

7) курсова первинна професійна підготовка, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого 

робітника відповідно до отриманих в установленому порядку ліцензій. 

Основні завдання діяльності Чернівецького коледжу дизайну та 

економіки є такими: 

1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними 

спеціальностями; 

2) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності; 

3) налагодження міжнародних зв’язків і провадження міжнародної 

діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва й культури; 

4) формування особистості шляхом патріотичного, правового, 

екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 

моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції й 

відповідальності, здорового способу життя, уміння вільно мислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

5) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 

процесу їхніх здібностей і талантів; 

6) забезпечення виконання державного замовлення та угод на 

підготовку фахівців із вищою освітою; 

7) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння 

працевлаштуванню випускників; 

8) збереження й примноження моральних, культурних цінностей і 

досягнень суспільства; 

9) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 

через формування людського капіталу; 
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10) поширення знань серед населення, підвищення освітнього й 

культурного рівня громадян; 

11) інші завдання, що не суперечать законодавству [339]. 

Для порівняння розглянемо мету, завдання та напрями діяльності ще 

декількох коледжів державної форми власності за допомогою аналізу їхніх 

статутів. Відповідно до Статуту Державного вищого навчального закладу 

«Олександрійський політехнічний коледж», затвердженого Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 09 червня 2017 року № 826, 

основною метою діяльності коледжу є підготовка фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» на основі базової та повної 

загальної середньої освіти, створення навчально-методичних, виховних, 

організаційних, матеріальних та інших умов для здобуття громадянами вищої 

освіти, забезпечення потреб суспільства й держави у висококваліфікованих 

фахівцях. Основні завдання Державного вищого навчального закладу 

«Олександрійський політехнічний коледж», відповідно до його статуту, є 

такими: 

1) здійснення освітньої діяльності, що включає навчальну, виховну, 

культурну, методичну діяльність; 

2) забезпечення виконання умов державного замовлення та інших угод 

щодо підготовки фахівців із вищою освітою; 

3) забезпечення набуття студентами знань для задоволення потреб 

промислової, транспортної галузей України та економічного й правового 

забезпечення діяльності підприємств, організацій та установ різних форм 

власності; 

4) забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, 

природу й суспільство; формування соціально зрілої, творчої особистості; 

виховання морально, психічно та фізично здорового покоління громадян; 

формування громадянської позиції, патріотизму, почуття власної гідності, 

готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, а також 

долю суспільства, держави й людства загалом; 
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5) підготовка абітурієнтів до вступу до закладів вищої освіти; 

6) співпраця зі спеціалізованими школами, гімназіями, ліцеями та 

закладами вищої освіти; 

7) успадкування та розвиток національних традицій українського 

народу, створення у своїй діяльності умов для цього; 

8) забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та 

взаємної поваги в стосунках між працівниками, викладачами та студентами; 

9) інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на 

ринку праці; 

10) просвітницька діяльність; 

11) виконання інших завдань відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та 

доповненнями) [340]. 

Відповідно до Статуту Державного вищого навчального закладу 

«Мелітопольський промислово-економічний коледж», затвердженого 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 09 червня 2017 року № 834, 

основні напрями діяльності коледжу є такими: 

1) підготовка згідно з державним замовленням і договірними 

зобов’язаннями здобувачів вищої освіти; 

2) перепідготовка кадрів для підприємств легкої, машинобудівної, 

харчової та переробної промисловості, для органів фінансово-кредитної 

системи, інших галузей господарства; 

3) підготовка кваліфікованих робітників; 

4) надання повної загальної середньої освіти відповідно до 

законодавства; 

5) атестація педагогічних працівників; 

6) культурно-освітня, навчально-методична, видавнича, фінансово-

господарська, виробничо-комерційна діяльність; 

7) надання платних освітніх та інших послуг відповідно до 

законодавства України; 
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8) діяльність позашкільних навчальних закладів у вільний від навчання 

в загальноосвітніх та інших навчальних закладах час (діяльність гуртків, 

секцій, клубів, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих закладів тощо). 

Відповідно до Статуту Державного вищого навчального закладу 

«Мелітопольський промислово-економічний коледж» основні завдання 

коледжу є такими: 

1) здійснення освітньої діяльності з ліцензованих галузей знань і 

спеціальностей, яка забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти 

відповідно до стандартів вищої освіти; 

2) здійснення освітньої діяльності з надання повної та базової загальної 

середньої освіти, професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 

підготовки робочих професій; 

3) перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів; 

4) здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та 

оздоровчої діяльності; 

5) забезпечення виконання державного замовлення та угод на 

підготовку фахівців із вищою освітою; 

6) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння 

працевлаштуванню випускників; 

7) формування особистості завдяки патріотичному, правовому, 

екологічному вихованню, формування соціальної активності, громадянської 

позиції й відповідальності, здорового способу життя, уміння вільно мислити 

та самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

8) забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та 

взаємної поваги в стосунках між працівниками, викладачами та студентами; 

9) створення відповідних умов для практичного навчання студентів; 

10) забезпечення набуття студентами професійних знань і практичних 

умінь відповідно до освітніх стандартів, підготовка їх до професійної 

діяльності; 
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11) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі 

освітньої, науково-дослідницької та інноваційної діяльності; 

12) підвищення освітньо-культурного рівня громадян [341]. 

Перейдемо до розгляду специфіки адміністративно-правових засад 

визначення мети й завдань діяльності коледжів комунальної форми 

власності. Відповідно до Статуту Черкаського медичного коледжу, 

затвердженого Розпорядженням голови Черкаської обласної ради від 

14 березня 2016 року № 67-р, основні завдання цього коледжу комунальної 

форми власності є такими: 

1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними 

спеціальностями; 

2) участь у забезпеченні суспільного й економічного розвитку 

держави через формування людського капіталу; 

3) формування особистості шляхом патріотичного, правового, 

екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 

моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та 

відповідальності, здорового способу життя, уміння вільно мислити й 

самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

4) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності; 

5) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 

процесу їхніх здібностей і талантів; 

6) збереження та примноження моральних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства; 

7) поширення знань серед населення, підвищення освітнього й 

культурного рівня громадян; 

8) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 

діяльності в галузі освіти й науки, медицини та фармації; 

9) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці [342]. 
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Статути приватних коледжів не потребують затвердження суб’єктами 

публічної адміністрації, оскільки вони затверджуються, відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII 

(з наступними змінами та доповненнями), приватними засновниками. 

Розглянемо для порівняння статути декількох коледжів приватної форми 

власності. 

Відповідно до Статуту Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово-правовий коледж», прийнятого на загальних зборах трудового 

колективу 20 лютого 2015 року (протокол № 01/15), коледж створено з 

метою ефективного використання творчого потенціалу вчених і спеціалістів 

науки, освіти й підприємництва в сприянні адаптації громадян України до 

ринкових відносин, допомоги населенню в набутті нових знань у галузі 

економіки та права, наукового обґрунтування шляхів економічного, 

політичного, соціального й духовного розвитку України, підготовки кадрів 

для підприємств та організацій усіх форм власності, надання науково-

консультаційних послуг. Відповідно до Статуту Приватного вищого 

навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» основні завдання 

коледжу є такими: 

1) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 

через формування людського капіталу; 

2) формування особистості шляхом патріотичного, правового, 

екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 

моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції й 

відповідальності, здорового способу життя, уміння вільно мислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

3) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності; 

4) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 

процесу їхніх здібностей і талантів; 



299 

 

5) збереження та примноження моральних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства; 

6) поширення знань серед населення, підвищення освітнього й 

культурного рівня громадян; 

7) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 

діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва й культури; 

8) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці [343]. 

Різновидом коледжів приватної форми власності є кооперативні 

коледжі. Прикладом такого коледжу є Рівненський кооперативний 

економіко-правовий коледж. Згідно з його Статутом, який затверджений 

Постановою правління Рівненської обласної спілки споживчих товариств від 

06 жовтня 2016 року та Постановою правління Всеукраїнської центральної 

спілки споживчих товариств України від 20 жовтня 2016 року, метою 

коледжу є забезпечення конкурентоспроможності освітніх послуг із 

підготовки фахівців усіх ступенів і рівнів, виконання якої потребує 

системного підходу до координації напрямів діяльності підрозділів, 

персоналу, ресурсів, технологій навчання, інформації на всіх етапах (від 

вивчення вимог споживачів щодо якості освітніх послуг до випуску фахівців, 

їх працевлаштування та післядипломної підготовки). Згідно зі Статутом 

Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу основні напрями 

його діяльності є такими: 

1) підготовка фахівців із вищою освітою за відповідними освітньо-

професійними програмами на початковому (короткий цикл), першому 

(бакалаврський) рівнях вищої освіти, успішне виконання яких є підставою 

для присудження відповідних ступенів вищої освіти – «молодший бакалавр» 

та «бакалавр»; 

2) науково-дослідна, науково-технічна, науково-виробнича, 

інноваційна, природоохоронна, проектно-пошукова, конструкторсько-

технологічна діяльність, а також популяризація науки; 
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3) проектно-пошукові, науково-технічні та інші експертизи; надання 

консультацій і послуг; 

4) організація та проведення науково-технічних, науково-методичних 

конференцій, симпозіумів, семінарів, шкіл та олімпіад, у тому числі 

міжнародних; 

5) атестація осіб, які здобувають ступінь молодшого бакалавра; 

6) атестація педагогічних і науково-педагогічних працівників; 

7) підвищення педагогічної кваліфікації фахівців та післядипломна 

освіта; 

8) підготовка громадян України, іноземних громадян та осіб без 

громадянства до вступу до закладів вищої освіти; 

9) науково-методична, культурно-освітня та культурно-просвітницька, 

інформаційна, консультаційна, видавнича, спортивно-оздоровча, туристично-

рекреаційна діяльність, надання медичних послуг студентам та 

співробітникам коледжу; 

10) надання платних освітніх та інших послуг, фінансово-господарська, 

соціально-економічна, торговельно-закупівельна діяльність; 

11) міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічна діяльність у 

сфері вищої освіти, науки, культури; 

12) інші напрями діяльності, які не суперечать чинному законодавству. 

У свою чергу в Статуті Рівненського кооперативного економіко-

правового коледжу визначаються такі завдання його діяльності: 

1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними 

спеціальностями (у тому числі здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст»), професійно-технічної освіти за обраними ними 

професіями, повної загальної середньої освіти; 

2) провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових 

досліджень та забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу; 
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3) участь у забезпеченні суспільного й економічного розвитку держави 

через формування людського капіталу; 

4) формування особистості шляхом патріотичного, правового, 

екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 

моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції й 

відповідальності, здорового способу життя, уміння вільно мислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

5) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої 

та інноваційної діяльності; 

6) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 

процесу їхніх здібностей і талантів; 

7) збереження та примноження моральних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства; 

8) поширення знань серед населення, підвищення освітнього й 

культурного рівня громадян; 

9) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 

діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва й культури; 

10) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці [344]. 

З метою забезпечення розуміння особливостей адміністративно-

правових засад внутрішніх управлінських відносин у коледжах, які 

стосуються визначення мети, завдань і напрямів діяльності коледжів, після 

аналізу вітчизняних статутів коледжів вважаємо за доцільне розглянути 

досвід іноземних коледжів у цій сфері. 

Так, відповідно до Статуту австралійського коледжу Університету 

Сонячного Узбережжя в м. Брісбен (University of the Sunshine Coast) 

основною метою коледжу є виховання самодостатніх спеціалістів із високим 

потенціалом для розвитку суспільства шляхом розвитку їхніх творчих 

здібностей. 

Згідно зі Статутом австралійського коледжу Університету Сонячного 

Узбережжя цей навчальний заклад ставить за мету такі види діяльності: 
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1) забезпечувати освітні послуги згідно з освітніми стандартами; 

2) забезпечувати можливості для проведення навчання й досліджень; 

3) заохочувати просування та розвиток знань і їх застосування у сфері 

діяльності уряду, у промисловості й торгівлі; 

4) вивчати попит на ринку праці, інформувати студентів про ситуацію 

на ринку зайнятості; 

5) поширювати знання та сприяти освіченості членів суспільства; 

6) надавати ресурси для забезпечення добробуту співробітників, 

студентів та інших осіб, які долучені до діяльності коледжу; 

7) виконувати інші функції, що покладаються на коледж відповідно до 

статуту [345]. 

У Республіці Польща, на відміну від України, напрями діяльності 

коледжів закріплені на рівні законодавства. Так, Закон Республіки Польща 

«Про освіту» 2005 року визначає такі основні напрями діяльності коледжів: 

1) виховання студентів у дусі відповідальності за Польську державу, 

консолідація демократичних принципів і повага прав людини; 

2) проведення дослідницьких та технічних розробок, а також надання 

дослідницьких послуг; 

3) навчання й просування науково-дослідного персоналу; 

4) поширення наукових досягнень національної культури та 

технологій; 

5) проведення тренінгів із метою отримання та розвитку знань; 

6) створення умов для фізичного розвитку студентів; 

7) проведення заходів, що вигідні для місцевих і регіональних громад 

[346]. 

На підставі аналізу статутів українських та деяких зарубіжних коледжів 

різних форм власності, законодавства України й зарубіжних країн у сфері 

діяльності коледжів можна встановити такі особливості внутрішніх 

управлінських відносин у коледжах, що стосуються визначення мети, завдань 

і напрямів діяльності коледжів України: 
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1) мета, завдання та напрями діяльності коледжів України 

визначаються керівництвом (адміністрацією) коледжів у проекті статуту 

коледжу, який приймається загальними зборами трудового колективу 

коледжу як вищого колегіального органу громадського самоврядування 

закладу вищої освіти; 

2) статут коледжу, згідно зі статтею 15 Закону України «Про вищу 

освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та 

доповненнями), затверджується засновником, який також вносить до нього 

зміни або затверджує нову редакцію; 

3) статути коледжів затверджують як засновники такі особи чи органи: 

а) Міністерство освіти і науки України шляхом видання відповідного наказу 

(щодо коледжів державної форми власності); б) місцеві ради шляхом 

прийняття розпорядження голови відповідної ради (щодо коледжів 

комунальної форми власності); в) фізичні особи своїм особистим підписом 

(щодо коледжів приватної форми власності); г) юридичні особи шляхом 

прийняття рішення їхніми керівними органами (щодо коледжів приватної 

форми власності); 

4) перелік завдань і напрямів діяльності коледжів України, який 

закріплений у їхніх статутах, досить часто переобтяжений зайвими пунктами, 

які на практиці взагалі ніколи не реалізуються, оскільки не мають 

безпосереднього відношення до освітньої діяльності коледжів, яка є 

безумовно головною їх функцією; 

5) згідно зі статтею 27 Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 

2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) мета, 

завдання й напрями діяльності коледжів не входять до обов’язкового 

переліку складових елементів статутів закладів вищої освіти; 

6) статути коледжів України в більшості випадків не містять одночасно 

мету, завдання та напрями діяльності. 

З метою підвищення рівня адміністративно-правового регулювання 

внутрішніх управлінських відносин у коледжах, які стосуються визначення 
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мети, завдань і напрямів, з огляду на відповідний зарубіжний досвід 

вважаємо за доцільне здійснити такі заходи: 

 передбачити на рівні Закону України «Про вищу освіту» від 01 

липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) такі 

обов’язкові елементи статутів закладів вищої освіти, як мета й завдання 

діяльності; 

 Міністерству освіти і науки України розробити типовий статут 

коледжу, щоб у ньому було визначено найбільш важливі завдання діяльності 

коледжів України з метою досягнення ними в тісній співпраці з 

Міністерством освіти і науки України стратегічних цілей держави в 

освітянській сфері; 

 коледжам України під час розроблення статутів звертати увагу на 

необхідність закріплення основних напрямів діяльності, завдань і мети, 

пов’язаних саме з освітньою діяльністю та з необхідністю забезпечувати 

насамперед високий рівень якості освіти її здобувачів. 

Далі в переліку адміністративно-правових засад внутрішніх 

управлінських відносин у коледжах необхідно розглянути ті, що стосуються 

внутрішньої організаційної структури суб’єктів, які здійснюють певну 

діяльність, та компетенцій окремих структурних ланок коледжів. 

Варто зазначити, що важливими офіційними документами, які 

регламентують внутрішні управлінські відносини в коледжах, що стосуються 

внутрішньої організаційної структури суб’єктів, окрім статутів, є локальні 

нормативно-правові акти, які видаються керівником коледжу в межах своєї 

компетенції. Так, наприклад, у Приватному вищому навчальному закладі 

«Фінансово-правовий коледж» такими документами є Положення про Вчену 

раду коледжу, Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти, Положення про організацію навчального процесу, 

Положення про студентське самоврядування, Концепція виховної роботи на 

2012–2017 роки тощо [276; 277; 278; 279; 280]. 
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Безперечно, такі документи приймаються в чіткій відповідності з 

нормами чинного законодавства України у сфері освіти з метою більш 

детальної організації внутрішніх управлінських відносин у коледжах. 

Окрему увагу в Законі України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 

року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) приділено 

питанню про керівництво коледжу. Відповідно до статті 34 Закону України 

«Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними 

змінами та доповненнями) безпосереднє управління діяльністю закладом 

вищої освіти здійснює його керівник (ректор, президент, начальник, директор 

тощо) [25]. Його права, обов’язки та відповідальність визначаються 

законодавством і статутом закладу вищої освіти. Варто зауважити, що Закон 

України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII 

(з наступними змінами та доповненнями) відводить виняткову роль у 

функціонуванні закладу вищої освіти, зокрема й коледжу, та в організації 

його внутрішніх управлінських відносин саме керівнику закладу вищої 

освіти. Так, з одного боку, керівник коледжу є представником закладу вищої 

освіти у відносинах із державними органами, органами місцевого 

самоврядування, юридичними й фізичними особами та діє без довіреності в 

межах повноважень, передбачених законодавством і статутом закладу вищої 

освіти. З іншого боку, на керівника коледжу покладено виконання значної 

кількості функцій. Так, відповідно до частини 3 статті 34 Закону України 

«Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними 

змінами та доповненнями) керівник закладу вищої освіти в межах наданих 

йому повноважень здійснює такі функції: 

1) організовує діяльність закладу вищої освіти; 

2) вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу вищої 

освіти, затверджує його структуру та штатний розпис; 

3) видає накази й розпорядження; 

4) дає обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу 

та структурними підрозділами коледжу доручення; 
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5) відповідає за результати діяльності закладу вищої освіти перед 

засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом 

(особою); 

6) є розпорядником майна та коштів; 

7) забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає 

договори; 

8) призначає на посаду та звільняє з посади працівників; 

9) забезпечує охорону праці, дотримання законності й порядку; 

10) визначає функціональні обов’язки працівників; 

11) формує контингент осіб, які навчаються в закладі вищої освіти; 

12) відраховує з коледжу та поновлює на навчанні в ньому здобувачів 

вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування та 

первинними профспілковими організаціями осіб, які навчаються (якщо ця 

особа є членом профспілки), з підстав, встановлених чинним законодавством 

України; 

13) забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням 

навчальних планів і програм навчальних дисциплін; 

14) контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової 

дисципліни; 

15) здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-

педагогічних, наукових та інших працівників [25]. 

Незважаючи на здобутки Закону України «Про вищу освіту» від 01 

липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями), на 

практиці існують певні критичні погляди стосовно положень цього 

нормативно-правового акту та тієї новизни, яка ним запроваджена. Так, 

бурхливу дискусію в освітній сфері викликала пропозиція щодо прив’язки 

статусу закладу вищої освіти до кількості студентів, які в ньому навчаються. 

При цьому в основу прийняття такого рішення було покладено практику 

функціонування закладів вищої освіти в Європі. 
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Справді, якщо звернутися до практики функціонування закладу вищої 

освіти, наприклад, Королівства Іспанія, то можна побачити, що там 

функціонують 48 університетів. При цьому кожен із них має не менше 15 

тис. студентів денної форми навчання. Так, зокрема, у Мадриді 

функціонують два університети, у кожному з них навчаються 23–24 тис. 

студентів [347]. На сьогодні ця вимога не закріплена на законодавчому рівні. 

На наше переконання, вона не враховує специфіку функціонування окремих 

закладів вищої освіти в Україні. Так, урахування кількісного критерію під час 

визначення статусу закладів вищої освіти призвело б до пониження статусу 

таких закладів вищої освіти, як, наприклад, Львівська національна академія 

мистецтв, Український католицький університет, Львівська національна 

музична академія імені Миколи Лисенка та інші [347]. 

З метою здійснення кращої характеристики адміністративно-правових 

засад внутрішніх управлінських відносин у коледжах, що стосуються 

внутрішньої організаційної структури суб’єктів, які здійснюють певну 

діяльність, та компетенцій окремих структурних ланок коледжів вважаємо за 

доцільне детально проаналізувати досвід зарубіжних країн у цій сфері. 

У більшості країн Європи коледжі можуть вільно визначати свою 

внутрішню академічну структуру, лише третина з них підлягають різним 

обмеженням із позиції їх внутрішньої структури. Наприклад, у Турецькій 

Республіці, Великому Герцогстві Люксембург та Республіці Кіпр факультети 

перелічуються за назвою на рівні законодавства. У Турецькій Республіці 

закон визначає кількість, назву та навчальні дисципліни кожного факультету. 

Кафедри можуть засновуватися коледжами, проте лише за узгодженням із 

Радою вищої освіти Турецької Республіки. У таких європейських країнах, як 

Королівство Бельгія, Французька Республіка, Чеська Республіка, Королівство 

Данія, коледжі повинні дотримуватися правових положень для їхньої 

академічної структури. Однак у цих випадках закон не встановлює вимоги 

щодо кількості й назви академічних підрозділів. На Західних Балканах, 

зокрема в Республіці Словенія, Республіці Сербія та Республіці Хорватія, 
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факультети та інші підрозділи мають автономію й високий рівень 

незалежності від коледжу, який ефективно діє як всебічна вільна організація. 

У Республіці Хорватія самі факультети були здатні приймати рішення щодо 

власних внутрішніх структур незалежно від коледжу, однак із січня 2007 

року вони не мають статусу юридичних осіб. Право коледжів приймати 

рішення щодо їхніх внутрішніх адміністративних структур регулюється 

законом у меншості країн Європи, що мають особливі обмеження. Республіка 

Болгарія, наприклад, визначає структуру адміністрації коледжів за законом, а 

у Швейцарській Конфедерації коледжі підпадають під обмеження, які 

варіюються між кантонами [348]. 

У більшості європейських країн основну структуру керівних органів 

коледжів майже завжди передбачено відповідним законом або указом. Однак 

коледжі можуть мати певну автономію в реалізації таких структур. 

Наприклад, частка керівництва коледжу може визначатися законом, проте 

коледжі можуть приймати рішення щодо фактичної кількості керівних 

кадрів. Цей факт може бути підтверджений прикладом Італійської 

Республіки, де закон лише констатує, що всі факультети коледжу повинні 

бути представлені у вченій раді, а всі категорії персоналу – в 

адміністративній раді, однак коледжі не обмежені в праві створювати свої 

нові органи. У федеральних системах, таких як Федеративна Республіка 

Німеччина та Швейцарська Конфедерація, ситуація може змінюватися 

залежно від штату (кантону) [349]. 

Особливу ситуацію можна спостерігати в досвіді Сполученого 

Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, де керівні структури 

визначаються в законах про вищу освіту після 1992 року, тоді як більш старі 

положення містяться в хартіях і статутах коледжів. У більшості випадків 

національне законодавство містить певні керівні напрями для формування 

структури керівних органів, а також груп, які в них представлені, або для 

вибору членів, проте право розподілу завдань і методів відбору закріплене за 

самими коледжами [349]. 
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У коледжах європейських держав є два основні типи структурного 

управління – подвійне та унітарне. У більшості країн коледжі мають 

подвійну структуру, що складається з комітету або ради (досить обмеженої за 

розміром) і сенату (хоча термінологія значно відрізняється, зазвичай це більш 

широкий та більш представницький орган, що включає академічну спільноту 

й деякою мірою інші категорії персоналу) з певним розподілом влади між 

ними. Це стосується таких держав, як Італійська Республіка, Угорщина, 

Естонська Республіка тощо, хоча в декількох країнах один із двох органів має 

переважно консультативну роль. Основну роль у прийнятті рішень 

відіграють рада або комітет у Республіці Хорватія, Ісландії та Великому 

Герцогстві Люксембург, сенат (або інший головний орган) – у Чеській 

Республіці, Естонській Республіці та Королівстві Нідерландів. У 

Федеративній Республіці Німеччина в одних регіонах повноваження з 

прийняття рішень належать сенату, а в інших – радам (комітетам). 

Португальська та латиська системи відрізняються від інших, оскільки 

коледжі самі можуть вирішити питання про те, чи мати лише один керівний 

орган або ж створити ще й консультативний орган [349]. 

У подвійній структурі рада (комітет) часто несе відповідальність за 

більш довгострокові стратегічні рішення (наприклад, рішення про статути, 

стратегічні плани, вибори керівництва й розподіл бюджету). Сенат досить 

часто регулює академічні питання, такі як навчальна програма, наукові 

ступені та підвищення кваліфікації персоналу. Сенат у цих випадках 

складається переважно з внутрішніх членів академічної спільноти, іноді це 

лише професори, проте в більшості випадків також представники інших 

категорій викладацького складу, адміністративного персонал й студентів 

[10]. Крім того, у деяких країнах Європи коледжі мають унітарну систему з 

єдиним головним виконавчим органом, який має назву «сенат», «рада» тощо. 

Цей єдиний орган уповноважений приймати рішення, нести за них 

відповідальність. Унітарна система використовується в Королівстві Бельгія, 

Королівстві Данія, Фінляндській Республіці, Французькій Республіці, 
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Грецькій Республіці, Угорщині, Королівстві Норвегія, Республіці Польща, 

Румунії та Королівстві Швеція. У Республіці Польща державні коледжі 

також можуть створити консультативний орган під назвою «конвент», тоді як 

приватні коледжі можуть мати піклувальну раду. У Турецькій Республіці 

приватні коледжі мають піклувальну раду й сенат, тоді як публічні навчальні 

заклади – лише сенат [350]. 

Ще одним важливим елементом у структурі керівних органів коледжів 

Європи є питання про те, чи є вони зовнішніми членами та як обираються. 

Вибір може здійснюватися самим коледжем та/або зовнішнім орган 

(представником). 28 навчальних європейських систем мають зовнішніх 

представників в управлінських структурах коледжів, з них 22 країни мають 

подвійну структуру, а 6 держав (Королівство Бельгія, Королівство Данія, 

Фінляндська Республіка, Французька Республіка, Королівство Норвегія, 

Королівство Швеція) – унітарну структуру. Наприклад, португальські 

коледжі можуть приймати рішення про те, яке управління мати (унітарне чи 

подвійне), однак у більшості випадків коледжі обрали подвійну модель, до 

якої певною мірою залучені сторонні члени. У Турецькій Республіці є 

приватні коледжі, що мають подвійну структуру із зовнішніми членами та 

державні коледжі з унітарною структурою без залучення зовнішніх членів. У 

деяких випадках зовнішні члени можуть складати більшість в одному з 

керівних органів або навіть усі члени можуть бути зовнішніми (наприклад, у 

раді коледжів у Республіці Австрія, у піклувальному комітеті в Чеській 

Республіці, у консультативній раді в Естонській Республіці, у керівній раді у 

Великому Герцогстві Люксембург, у контролюючому органі в Королівстві 

Нідерландів, а також у деяких швейцарських кантонах). Зовнішні члени 

управлінських органів коледжів, як правило, мають право брати участь у 

вирішенні найважливіших завдань [345]. Однак у деяких країнах головні 

повноваження щодо прийняття рішень залишаються за керівним органом, у 
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складі якого перебувають тільки внутрішні члени, тоді як керівний орган із 

зовнішніми членами має суто консультативну роль. Це стосується Республіки 

Хорватія, Чеської Республіки, Естонської Республіки та Італійської 

Республіки. Латвійська Республіка може також бути віднесена до цієї 

категорії держав, оскільки має лише консультативну раду, яку коледжі 

можуть незалежно створювати, а також ефективно включати до неї зовнішніх 

учасників. 

На підставі аналізу наявної інформації про призначення зовнішніх 

членів можна виділити два різновиди процедур відбору, які формують дві 

основні моделі: а) контролюються самим коледжем (наприклад, у 

Королівстві Данія, Фінляндській Республіці, Французькій Республіці та 

Португальській Республіці); б) контролюються вищим органом влади, таким 

як міністерство освіти (наприклад, у Чеській Республіці, Естонській 

Республіці, Ісландії, Великому Герцогстві Люксембург, Республіці Мальта, 

Королівстві Нідерландів, Королівстві Іспанія, Швейцарській Конфедерації). 

У Республіці Австрія, Республіці Ірландія, Литовській Республіці та 

Словацькій Республіці деякі із зовнішніх членів призначаються самим 

коледжем та іншими призначеними зовнішніми органами влади. У Турецькій 

Республіці засновники приватних коледжів можуть призначати зовнішніх 

членів [350]. 

Можливість коледжів приймати рішення щодо своєї виконавчої влади є 

ще одним ключовим показником їхньої організаційної автономії. 

Керівництво коледжу часто складається з декількох ключових співробітників 

у навчальному закладі, таких як ректор, віце-ректори, голова адміністрації та 

декани факультетів. У деяких випадках закон визначає склад і компетенцію 

такої групи. Проте більш цікаво, на нашу думку, розглянути питання 

виконавчого керівника коледжу, який згадується в законодавстві як «ректор» 

(еквівалентами терміна «ректор» можуть бути назви «президент» у 
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Французькій Республіці, Республіці Ірландія, Португальській Республіці, 

«віце-канцлер» у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної 

Ірландії, Королівстві Швеція або «керівник» у Шотландії), оскільки це 

найпоширеніша назва, яка використовується на території всієї Європи. Тому 

вирішено більш детально розглянути діапазон процедур, які існують у Європі 

для вибору ректора та його відношення до інших керівних органів [351]. 

Адміністративні процедури відбору поділяються на чотири основні 

категорії: 

1) ректор може бути обраний конкретним виборчим органом, який 

зазвичай є великим за своєю структурою та представляє (безпосередньо чи 

опосередковано) різні групи університетської спільноти (науково-

викладацький персонал, інший персонал, студентів), чиї голоси можуть бути 

вирішальними; 

2) ректор може бути обраний керівним органом, обирається 

демократичним шляхом у межах університетської спільноти (зазвичай 

сенатом, тобто органом, який приймає рішення щодо академічних питань); 

3) ректор може бути обраний радою коледжу (тобто керівним органом, 

який приймає рішення щодо питань стратегічного характеру); 

4) ректор може бути обраний через двоетапний відбір, у якому беруть 

участь як сенат, так і рада (комітет). 

Перша процедура, за якої ректор обирається великим структурним 

органом, що може бути спеціально створений для цієї мети та представляє 

різні групи спільноти коледжу, є найпоширенішою (наприклад, в Італійській 

Республіці, Республіці Польща, Латвійській Республіці). Ця група 

складається з країн, де безпосередньо все товариство коледжу бере участь у 

виборах ректора (наприклад, у Грецькій Республіці) або де створюється 

виборчий орган (зокрема, в Естонській Республіці чи Фінляндській 

Республіці). У деяких країнах коледжі обирають ректора через меншу групу 
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(наприклад, сенат) або завдяки співпраці двох основних керівних органів 

[351]. Інший підхід представлений у коледжах насамперед країн Західної 

Європи, де ректор призначається органом управління коледжу. У 

Федеративній Республіці Німеччина процедура змінюється залежно від 

федеральних земель: ректор обирається членами громади коледжу або 

призначається Міністерством освіти Федеративної Республіки Німеччина. У 

Королівстві Норвегія коледжі самі обирають ректора, а тому в деяких 

навчальних закладах ректор або обирається, або призначається засновниками 

[351]. 

Вибори ректора в країнах також повинні підтверджуватися (переважно 

формально) вищим органом влади у сфері освіти. Так, в Ісландії (для деяких 

коледжів), Румунії, Королівстві Швеція та деяких швейцарських кантонах 

призначення ректора має підтверджуватися або урядом, або відповідним 

міністерством. У Чеській Республіці, Угорщині, Словацькій Республіці та 

Турецькій Республіці призначення підтверджується президентом республіки, 

у Великому Герцогстві Люксембург – великим герцогом [352]. 

Положення стосовно необхідної кваліфікації ректора коледжу в країнах 

Європи часто визначаються законом. У більшості випадків необхідно, щоб 

ректор мав звання професора або доцента. У деяких випадках він має 

попередньо працювати в університеті, у якому обирається на посаду. Лише в 

декількох випадках (переважно в північно-західних європейських країнах, 

таких як Республіка Ірландія, Королівство Данія, Королівство Швеція) 

ректор може бути обраний не з академічної сфери коледжу. Це характерно 

для тих систем, де ректор є головним виконавчим директором коледжу. У 

низці країн, таких як Республіка Австрія, Фінляндська Республіка, 

Королівство Данія або Литовська Республіка, увага акцентується насамперед 

на управлінських навичках кандидата на посаду ректора коледжу [353]. 
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Термін повноважень ректора, як правило, зазначається в законі або як 

фіксований термін, що є обов’язковим, або як максимальний період 

(наприклад, у Латвійській Республіці коледжі мають право встановлювати 

більш короткі терміни у своїх статутах). Найбільш поширений строк 

повноважень ректора – чотири роки (принаймні в половині європейських 

країн). Проте цікаво зауважити, що ректор не завжди має фіксований термін 

повноважень. В Англії, наприклад, ректор може бути призначений на 

невизначений період, що відображає більш управлінський підхід до його 

функцій, ніж у більшості європейських країн. Важливо зазначити, що 

відсутня велика кореляція між способом обрання ректора та видом терміну 

його повноважень (наприклад, призначений міністерством ректор коледжу 

також може мати фіксований строк перебування на посаді). У двох третинах 

країн Європи термін повноважень ректора коледжу відновлюється принаймні 

один раз, іноді через різні модальності (продовження терміну на 50 %, 

непряму відновлюваність, можливість перевиборів колишніх ректорів тощо) 

[353]. 

Звільнення є ключовим показником оцінки відповідальності ректора 

перед коледжем. У більшості випадків один і той же орган обирає та звільняє 

ректора, проте є, звичайно, і винятки. У Королівстві Іспанія ректор коледжу 

обирається виборчою радою, проте звільняє його сенат. У Республіці 

Болгарія ректора коледжу обирає загальна рада, а звільняють його в тому 

разі, якщо 50 % персоналу вимагають нових виборів. У деяких країнах 

Європи відставка ректора повинна бути підтверджена вищим органом влади 

(наприклад, у Чеській Республіці або в Грецькій Республіці), тоді як в інших 

звільнення може бути ініційоване відповідним вищим органом, зазвичай 

міністерством, на підставі випадків неправомірної поведінки (зокрема, в 

Угорщині, Республіці Польща, Португальській Республіці, Королівстві 

Швеція, Турецькій Республіці). В Італійській Республіці ректора не можна 



315 

 

звільнити з посади впродовж терміну його повноважень. У Литовській 

Республіці ректор представляє доповідь раді та сенату, які потім повинні 

провести вотум довіри. Після двох голосувань «проти» ректор коледжу 

зобов’язаний піти у відставку [353]. 

З огляду на досліджені вище найкращі зарубіжні практики внутрішньої 

організації коледжів як одну з найважливіших адміністративно-правових 

засад внутрішніх управлінських відносин у коледжах варто визначити 

організацію їх структурної побудови, наголосити на тому, що структура 

коледжів визначається в їхніх статутах, а також зробити висновок про те, що 

головна особливість адміністративно-правових засад внутрішніх 

управлінських відносин полягає в тому, що вони запроваджуються й 

реалізуються не ззовні щодо коледжів, а всередині їх системи. Якщо 

адміністративно-правові засади взаємодії коледжів із зовнішніми суб’єктами 

освітнього процесу призначені для створення сприятливих для 

функціонування всіх коледжів політико-правових, економічних та 

управлінських умов, то адміністративно-правові засади внутрішніх 

управлінських відносин призначені для вирішення навчально-виховних, 

організаційно-управлінських, кадрових, господарських та матеріально-

технічних питань на рівні окремих коледжів. 

Підсумовуючи розглянутий матеріал у цьому підрозділі можна зробити 

висновок, що адміністративно-правові засади внутрішніх управлінських 

відносин у коледжах – це комплекс цінностей, завдань, форм і методів, на 

підставі та відповідно до яких здійснюється налагодження й реалізація 

управління всередині організаційної структури коледжів. Їх метою є 

запровадження такого механізму внутрішньоорганізаційного управління, 

який має забезпечувати максимально ефективне функціонування коледжів та 

гарантувати належне виконання ними всіх без винятку функцій. 
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4.2 Адміністративно-правовий аспект внутрішнього складника 

системи забезпечення якості освіти в коледжах 

 

 

Гострою проблемою вищої освіти в Україні залишається проблема 

якості тих знань, що надаються студентам. Такі знання в переважній своїй 

більшості базуються на застарілій радянській науково-теоретичній базі. Вони 

відірвані від реалій та вимог сьогодення як України, так і Європи. 

Безсумнівно, така ситуація є неприпустимою для сфери вищої освіти в 

європейській країні. Адже, на наше глибоке переконання, головним 

завданням функціонування системи вищої освіти в Україні є підготовка 

висококваліфікованих фахівців, здатних адекватно та ефективно вирішувати 

поставлені роботодавцем завдання. У цьому підрозділі увагу буде 

акцентована на огляді вітчизняних і зарубіжних наукових праць та 

аналітичних досліджень щодо можливостей для вдосконалення 

адміністративно-правових засад внутрішнього контролю за якістю вищої 

освіти та якістю освітньої діяльності в коледжах. 

Слід відзначити те, що Україна вже зробила певні кроки, спрямовані на 

європеїзацію вітчизняної системи вищої освіти. Так, зокрема, хотілося б 

згадати, що Україна вже певний час перебуває у міжнародному, а, зокрема, й 

європейському освітньому просторі. Входження України до міжнародного 

освітнього простору закріплено у низці офіційних міжнародних документів. 

Серед основних міжнародних документів у цій сфері, в першу чергу, можна 

зазначити Конвенцію «Про визнання кваліфікацій з вищої освіти в 

європейському регіоні», підписану у Лісабоні 11 квітня 1997 року, яку 

Україна ратифікувала у 1999 році [354]. Варто зауважити, що в межах цієї 

Конвенції вища освіта розглядається як така, що відіграє визначну роль у 

здобутті та поглибленні знань і є культурним та науковим надбанням як 

окремих осіб, так і суспільства в цілому. Саме тому громадянам держав-

учасниць цієї Конвенції надаються широкі можливості доступу до освітніх 
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ресурсів цих держав, та, зокрема, можливість продовження освіти чи 

закінчення певного періоду навчання у закладах вищої освіти на території 

держав-учасниць цієї Конвенції. Таким чином, студенти українських закладів 

вищої освіти отримали можливість здобувати вищу освіту не тільки у 

вітчизняних закладах вищої освіти, але й у закордонних, зокрема 

європейських закладах вищої освіти. На сьогодні розроблено та впроваджено 

низку програм обміну стажування та навчання для студентів, у європейських 

закладах вищої освіти. 

Наступним важливим кроком у наближенні вищої освіти до світових 

стандартів є приєднання України до Болонського процесу, що відбулося у 

травні 2005 року на Конференції Міністрів країн Європи, відповідальних за 

сферу вищої освіти «Загальноєвропейський простір вищої освіти – 

Досягнення цілей» [355]. 

Окрему увагу питанню про вищу освіту приділено в ключовому 

документі – Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони [356]. У зазначеній Угоді 

закріплено зобов’язання України та ЄС активізувати співробітництво у галузі 

вищої освіти, зокрема, з метою:  

1) реформування та модернізації системи вищої освіти;  

2) сприяння зближенню у сфері вищої освіти, яке відбувається в рамках 

Болонського процесу;  

3) підвищення якості та важливості вищої освіти; 

 4) поглиблення співробітництва між закладами вищої освіти тощо.  

Фактично ця Угода юридично закріпила європейський вибір України, а 

отже і необхідність побудови в Україні системи вищої освіти європейського 

рівня. Крім того, зазначена Угода визначила пріоритетні напрями розвитку 

вищої освіти в Україні на найближчі роки. 

На наш погляд, європеїзація вищої освіти в Україні має, в першу чергу, 

знаходити своє відображення у національному законодавстві України. 
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Ключовим нормативно-правовим актом у сфері вищої освіти поряд із 

Конституцією України та Законом України «Про освіту» від 05 вересня 2017 

року № 2145-VIII є Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року 

№ 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) [314; 119; 25]. 

Безперечно, він закріпив значну кількість позитивних змін у сфері 

функціонування коледжів в Україні, у тому числі у сфері внутрішнього 

контролю за якістю вищої освіти в коледжах, та визначив європейську 

спрямованість вищої освіти. Зокрема, мова йде, про: 

1) створення Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти як постійно діючого, колегіального органу, що займається реалізацією 

державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти; 

2) надання академічної автономії закладам вищої освіти, що полягає у 

наданні кожному закладу вищої освіти права впроваджувати власні освітні та 

наукові програми; 

3) закріплення фінансової та господарської автономії, шляхом 

забезпечення самостійності при відкритті власних рахунків, отриманні 

кредитів, розпорядженні майном та землею; 

4) закріплення права засновувати наукові парки та підприємства, що 

займаються науково-дослідницькою діяльністю, розробкою перспективних 

напрямків наукових досліджень; 

5) значне посилення ролі студентського самоврядування, що має 

можливості активно відстоювати права та інтереси студентів, а також брати 

участь у виборів ректорів та деканів; 

6) прозорість функціонування закладів вищої освіти, що полягає у 

тому, що кожен заклад вищої освіти зобов’язаний опублікувати на власному 

сайті документи про результати фінансової діяльності, у тому числі 

кошториси, звіти про їх виконання тощо; 

7) встановлення обов’язку закладів вищої освіти оприлюднювати в 

мережі Інтернет підсумки щорічного внутрішнього моніторингу якості 

освіти;  
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8) закріплення нової процедури обрання ректорів, деканів та 

завідувачів кафедр та визначення строки їх повноважень; 

9) впровадження європейської системи ступенів вищої освіти 

(молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук); 

10) запровадження нової системи типів закладам вищої освіти: 

університетів (універсальні навчальні заклади), інститутів та академій 

(галузевих навчальних закладів) та коледжів (де готують спеціалістів до 

рівня молодшого бакалавра та/або бакалавра); 

11) закріплення конкурентної системи державного замовлення. 

Таким чином, як видно із вище зазначеного, чинний Закон України 

«Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними 

змінами та доповненнями) закріпив багато прогресивних ідей, необхідних 

для подальшого розвитку системи вищої освіти в Україні та наближення до 

європейських стандартів. 

Окремо хотілося б звернути увагу на те, що Закон України «Про вищу 

освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та 

доповненнями) чітко сформулював завдання, що ставляться перед будь-яким 

закладом вищої освіти в Україні, у відповідності до статті 26. 

Окрему увагу в Законі України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 

року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) приділено 

питанню про керівництво закладу вищої освіти. Незважаючи на здобутки 

Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з 

наступними змінами та доповненнями), очевидним є те, що не можна 

зупинятися на досягнутому. Отже, необхідні подальші кроки, спрямовані на 

вдосконалення якості вищої освіти в Україні. На наш погляд, подальші 

перспективи реформування вищої освіти в Україні, у тому числі у сфері 

внутрішнього контролю за якістю вищої освіти в коледжах, не можна 

розглядати відірвано від програмних документів, що визначають основні 

напрями такого реформування, а також конкретизують цілі, завдання та 

основні етапи реформування системи вищої освіти в Україні. Варто 



320 

 

відзначити те, що за роки незалежності України було створено досить багато 

різних програмних документів (концепцій, стратегій), спрямованих на 

реформування системи вищої освіти в Україні. Сьогодні окремі з таких 

програмних документів називаються «Біла книга». Ця назва запозичена з 

практики Європейського Союзу. Як правило, білою книгою (англійською 

«White Papers») називають розроблений експертами та офіційними службами 

програмний документ (програму дій), що закріплює основні напрямки 

діяльності Європейського Союзу у певній сфері. Інколи створенню Білої 

книги передує створення Зеленої книги, що фактично використовується як 

фундамент або база для створення Білої книги. Функціональне призначення 

Зеленої книги зводиться до започаткування консультативної роботи, а також 

узгодження різних позицій щодо того питання, з якого в майбутньому 

планується створити Білу книгу. 

На сьогодні у сфері вищої освіти України проектів Білих книг існує 

декілька. Це, наприклад, Біла книга національної освіти України 2009 року, 

або галузева Біла книга − Біла книга з реформування української юридичної 

освіти 2014 року [357; 358]. Крім того, існує проект Стратегії реформування 

вищої освіти в Україні до 2020 року [228]. Хоча мова йде лише про проект 

стратегії, разом із тим, цей документ чітко визначив стан вищої освіти в 

Україні, у тому числі у сфері внутрішнього контролю за якістю вищої освіти 

в коледжах, на теперішньому етапі її розвитку, сформулював мету освітньої 

реформи, її основні завдання, принципи та механізми здійснення тощо. 

Безперечно, ці програмні документи мають важливе значення, оскільки 

вони мають визначити «дорожню карту» подальшого реформування сфери 

вищої освіти в Україні. Ми переконані у тому, що має бути прийнятий 

офіційний програмний документ подальшого реформування сфери вищої 

освіти в Україні, який буде включати питання щодо вдосконалення 

внутрішнього контролю за якістю вищої освіти в коледжах. Такий документ 

може називатися як «Білою книгою», так і «стратегією». Його основне 

призначення, на наш погляд, має полягати у комплексному підході до 
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реформування вищої освіти в Україні, її європеїзації, відповіді на ті актуальні 

питання, що постали у цій сфері. Зокрема, мова йде про проблеми:  

а) недостатньої практичної складової у навчальному процесі коледжів;  

б) недостатньої орієнтації навчального процесу на європейській досвід 

та практику;  

в) об’єктивну потребу у збільшенні кількості студентів та викладачів, 

які б володіли європейськими мовами та ін. 

 Разом із тим, на наш погляд, цей програмний документ має закріпити 

лише базові положення, що мають стати фундаментом для розробки більш 

детальних програм реформування вищої освіти у межах окремих галузей 

освіти і науки. Це, насамперед, обумовлене тим, що існує певна галузева 

специфіка, яку досить складно врегулювати в межах якогось одного 

загального документа.  

Таким чином, поряд із загальною стратегією, або концепцією, 

реформування вищої освіти в Україні, у тому числі у сфері внутрішнього 

контролю за якістю вищої освіти в коледжах, мають бути розроблені галузеві 

стратегії, або концепції, реформування окремих галузей освіти та науки. 

Вони мають виходити з загальних орієнтирів, що мають бути сформульовані 

на рівні загального програмного документа. Проте, перевагою таких 

галузевих концепцій є те, що вони дають можливість більш детально 

визначити напрями реформування окремих галузей освіти і науки, що не 

можливо зробити в межах одного загального документа.  

Таким чином, підсумовуючи все вище зазначене, можна зробити такі 

висновки. Європеїзація вищої освіти в Україні є об’єктивно необхідною. Цей 

напрямок реформування вітчизняної вищої освіти дозволить підняти її на 

якісно новий рівень, привести її у відповідність до світових та, зокрема, 

європейських стандартів. У минуле має відійти негативна радянська 

спадщина та проблеми, що виникли у сфері вищої освіти за доби 

незалежності України. Немає сумнівів у тому, що сьогодні заклади вищої 

освіти в Україні мають готувати фахівців високого рівня з тих 
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спеціальностей, що є об’єктивно необхідними для українського суспільства 

та держави. 

Підґрунтям європейського вектору розвитку вітчизняної вищої освіти 

є, перш за все, міжнародні договори, підписані Україною, в яких юридично 

закріплено європейський вибір України та необхідність виконання низки 

обов’язків, в тому числі і у сфері вищої освіти.  

Очевидно, що положення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами мають бути реалізовані на практиці у 

діяльності закладів вищої освіти в Україні. Європеїзація вищої освіти в 

Україні має знайти своє відображення, в першу чергу, на рівні національного 

законодавства України у цій сфері. Так, Закон України «Про вищу освіту» від 

01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) 

комплексно врегулював правові, організаційні, фінансові засади 

функціонування системи вищої освіти в Україні. Закріпив низку позитивних 

зрушень.  

Подальша європеїзація вищої освіти в Україні має ґрунтуватися на 

прийнятті низки офіційних програмних документів, які мають визначити 

«дорожню карту» реформування вищої освіти в Україні, у тому числі у сфері 

внутрішнього контролю за якістю вищої освіти в коледжах. На наш погляд, 

необхідно прийняти базовий програмний документ – «Білу книгу 

реформування вищої освіти в Україні». 

Належне забезпечення адміністративно-правового регулювання 

внутрішніх управлінських відносин у коледжах, пов’язаних з організацією 

наукової роботи, є важливим елементом процесу надання освітніх послуг та 

якісної підготовки майбутніх фахівців, що обґрунтовує необхідність 

зупинити окрему увагу на цих питання в рамках цього підрозділу.  

Варто наголосити на думці Д. Я. Малешина про те, що вища школа 

сьогодні – це не стільки генерування нових знань, скільки наукове 

середовище, яке забезпечує зайнятість мільйонів людей [359]. Отож формула 
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«нові знання – наукове середовище – зайнятість населення» відображає 

необхідність якісного адміністративно-правового забезпечення надання 

освітньої послуги, саме через активізацію наукової роботи студентів, 

професорсько-викладацького персоналу закладу вищої освіти, вдосконалення 

самої адміністративно-правової процедури його організації. Остання якраз і 

замикає коло належного процесу виникнення правовідносин щодо реалізації 

права на освіту, на наукову діяльність між студентом та викладачем, 

коледжем та іншими установами, організаціями тощо.  

Варто проаналізувати детальніше стан вітчизняного законодавства у 

сфері забезпечення наукової роботи у закладах вищої освіти у розрізі з 

можливістю її проведення саме в коледжах. 

Так, відповідно до статті 1 Законі України «Про вищу освіту» від 01 

липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) 

визначено, що «…якість освітньої діяльності – рівень організації освітнього 

процесу у закладі вищої освіти, що відповідає стандартам вищої освіти, 

забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових 

знань...». Така якість очевидно прив’язується до термінології компетентність, 

під якою розуміється «динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти» [25]. 

Треба погодитись із думкою деяких дослідників у тому, що вивчення 

фахових дисциплін формує у студентів системне уявлення про суспільні 

процеси, забезпечує глибоку підготовку студентів. З метою досягнення 

високої ефективності навчання необхідно враховувати такі принципи, як 

системність, цілісність, поєднання різних форм підготовки студентів [360, 

с. 37]. 

Однак одна справа – отримання освітньо-кваліфікаційного рівня в 

коледжах «молодший бакалавр», «бакалавр», й інша, коли вимога освітнього 
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закону постає в положенні про можливість (потребу) реалізації здобутої 

освіти в «наступності процесу здобуття вищої освіти» (стаття 3 Закону 

України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з 

наступними змінами та доповненнями). Мається на увазі, що така (що?) 

реалізується через продовження студентом здобуття освітніх ступенів 

складанням вступних тестів у профільну магістратуру, вступні програми у 

тестових завданнях, які, до речі, як правило, містять положення про 

перевірку якостей знань абітурієнта за чотирма критеріями. Тут і постає 

очевидна потреба в адміністративно-правовому забезпеченні організації 

наукової роботи серед студентів та структурних підрозділів у цьому процесі, 

адже йдеться про не тільки звичайний рівень («а» знає матеріал…), а й про 

вищий («в» знає матеріал, уміє аналізувати та застосовувати…). 

З наступного сегмента сфери адміністративно-правового забезпечення 

наукової роботи в коледжах варто дослухатись до думки В. М. Коссака, який 

відмічає, що підготовка фахівця включає різні форми проведення занять та 

підсумкового контролю за рівнем підготовки студента. З цієї позиції, 

класичними є лекційні та семінарські заняття, а загалом підсумковий 

контроль знань студентів може бути в таких формах: усній, письмовій, 

тестовій, комплексній [360, с. 38]. Зростає роль і інтерактивних занять та їх 

різновидів – тренінгів [360, с. 36]. Однак, на нашу думку, такий підхід не 

зовсім є виправданим, оскільки є неповним, бо потребує врахування 

наступного критерію. Адже щонайменше не враховано положення Закону 

України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з 

наступними змінами та доповненнями) про науковий підхід у досягненні 

якості освітньої діяльності, формування компетентності майбутніх фахівців. 

Це ж означає, що адміністративно-правове забезпечення коледжів із 

підготовки студентів, крім забезпечення контролю усного та письмового, 

лекцій чи семінарів, має обов’язково включати ще й організаційно-правове 

забезпечення організації співпраці із фаховими науковими установами, 
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фаховими громадськими організаціями, бізнес-проектами, підприємствами з 

надання практичних навичок студентам коледжів. 

Тому, аналізуючи законодавство, слід звернути увагу на те, що 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 

1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) формування й реалізація 

державної політики у сфері вищої освіти забезпечуються насамперед 

гармонійною взаємодію національної системи освіти, науки, бізнесу та 

держави з метою забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку 

нашої країни. Це означає, що адміністративно-правове забезпечення 

внутрішнього складника системи забезпечення якості освіти в коледжах в 

науковій діяльності має визначатися механізмом вибудовування відносин 

коледжу з урахуванням не тільки політики держави, а й співпраці із бізнес-

структурами та проектами, науковими установами тощо. Особливої 

актуальності набуває процес укладення різного роду договорів про 

співпрацю [25]. 

Варто відмітити позицію Н. С. Кузнєцової в тому, що крім підручників 

і посібників, якими сьогодні в цілому забезпечені не тільки нормативні курси 

основних навчальних дисциплін, а й більшість спеціальних курсів, значну 

роль мають виконувати й інші методичні матеріали [360, с. 24–25]. На думку 

вченої, неймовірно складне, але водночас і вкрай необхідне завдання, яке 

стоїть перед викладачем, – передати студентові весь арсенал засобів для 

самостійного пізнання, навчити ефективно ним користуватися, закласти 

підвалини логіки і професійного мислення. Саме на досягнення цього 

результату має бути націлене аудиторне й позааудиторне спілкування 

викладача і студента. Мабуть, це є найскладніший виклик сьогодення в 

навчанні [360, с. 24], тому за таких обставин ми солідарні з позицією 

Н. С. Кузнєцової і вважаємо, що цей процес може забезпечити якраз 

налагодження відповідної наукової роботи в коледжах. 
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Отож з огляду на вищевикладене пропонуємо виділити такі напрями й 

особливості адміністративно-правового регулювання діяльності коледжів у 

науковій сфері:  

1) організація підготовки й видачі методичних рекомендацій із фахових 

дисциплін, посібників тощо;  

2) проведення конференцій, круглих столів, симпозіумів та інших 

наукових заходів;  

3) практика публічних виступів на конференціях;  

4) написання й захист наукових робіт студентами;  

5) забезпечення проведення тренінгів із користування базами даних 

закордонних бібліотек, дисертаційних реєстрів і реєстрів судових рішень;  

6) контроль академічної доброчесності та виявлення плагіату. 

У рамках інституту стандартизації надання освітніх послуг треба 

відмітити, що відповідно до статті 10 Закону України «Про вищу освіту» від 

01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) 

стандарт вищої освіти визначає вимоги щодо освітніх програм, серед: 

 1) обсягу кредитів європейської системи трансферу оцінок, 

необхідного для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; 

 2) переліку компетентностей випускника; 

 3) нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульованого в термінах результатів навчання;  

4) форми атестації здобувачів вищої освіти;  

5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти; 

 6) вимоги професійних стандартів у разі їх наявності [25].  

Виникає питання, як саме забезпечити стандарт у здійсненні наукової 

роботи студентом, проведення, а відповідно й адміністративного 

забезпечення її коледжем як головним суб’єктом надання освітніх послуг? 

Адже відповідно до цієї самої статті Закону України «Про вищу освіту» від 

01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) 
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заклад вищої освіти повинен розробити щонайменше «…на підставі освітньо-

професійної (освітньо-наукової) програми за кожною спеціальністю 

розробляє навчальний план, який визначає перелік та обсяг навчальних 

дисциплін у кредитах європейської системи трансферу оцінок, послідовність 

вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік 

навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю». І це при 

цьому, що стандарт вищої освіти як сукупність вимог до змісту та 

результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за 

кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності «розробляє 

центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки з урахуванням 

пропозицій галузевих державних органів» відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними 

змінами та доповненнями) [25]. 

Очевидно, освітянська політика в Україні зводиться до того, що 

сьогодні Міністерство освіти і науки України займає таку позицію, згідно з 

якою держзамовлення варто надавати приватним вишам, що 

забезпечуватимуть саме якісну освіту [361]. Отже, для коледжів, як закладів 

вищої освіти, які забезпечують здобуття початкового (короткого циклу) та 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а зокрема серед таких треба 

відмітити «приватні», потрібно посилити мотивацію забезпечення ними 

якісних освітніх послуг. З іншого боку, коледжі хоч і позбавлені можливості 

надавати пропозиції в ключі забезпечення удосконалення стандарту вищої 

освіти щодо наукової роботи, забезпечення її як особливого правового 

інституту адміністративно-правового регулювання освітньої діяльності з 

надання освітніх послуг, проте цю прогалину, на нашу думку, наразі можна 

заповнити іншими критеріями, хоча доволі превентивними. 

Так, відповідно до статті 34 Закону України «Про вищу освіту» від 01 

липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) 

безпосереднє управління діяльністю закладу вищої освіти здійснює його 

керівник (директор коледжу), який у межах наданих йому повноважень: 
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«…12) забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням 

навчальних планів і програм навчальних дисциплін; … 14) здійснює 

контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та 

інших працівників; 16) сприяє та створює умови для діяльності органів 

студентського самоврядування, … у закладі вищої освіти…». Водночас 

керівник зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на 

офіційному веб-сайті вищого навчального закладу. Вважаємо, що щорічний 

звіт повинен містити відповідний розділ щодо наукової діяльності, яка 

проводиться в коледжах. 

Однак діяльність керівника закладу вищої освіти в забезпеченні 

науковою роботою доповнюється повноваженнями інших органів, зокрема – 

вченою радою та студентським науковим товариством. На цій підставі, 

аналізуючи зміст Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року 

№ 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями), варто вказати на один 

зі способів адміністративно-правового забезпечення наукової роботи 

студентів в коледжах. Так, відповідно до статті 36 Закону України «Про 

вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та 

доповненнями) у закладах вищої освіти створюється й діє вчена рада. Як 

зазначається, рада є колегіальним органом управління закладу вищої освіти. 

Саме вчена рада закладу вищої освіти: 

 1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку, у тому числі 

наукової та інноваційної діяльності закладу вищої освіти;  

2) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти; 

3) ухвалює за поданням керівника закладу вищої освіти рішення про 

утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів; 

4) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, 

завідувачів (начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора 

бібліотеки, керівників філій; 
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 5) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня 

вищої освіти і спеціальності;  

6) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та 

інноваційної діяльності [25].  

Окрім цього, рішення вченої ради закладу вищої освіти вводяться в дію 

рішеннями керівника закладу вищої освіти. Однак щодо останнього, то тут 

можливі випадки блокування діяльності вченої ради бодай з об’єктивних 

причин (перебування керівника навчального закладу на лікарняному, у 

тривалому відрядженні тощо). 

Отже, діяльність вченої ради є одним із превентивних механізмів 

адміністративно-правового регулювання науковою діяльністю в коледжах. Її 

рішення мають принципово важливе значення, оскільки вже стаття 41 Закону 

України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з 

наступними змінами та доповненнями) визначає, що наукові товариства 

студентів: 

1) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;  

2) проводять організаційні, наукові й освітні заходи;  

3) популяризують наукову діяльність серед студентської молоді, 

сприяють залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної 

діяльності;  

4) представляють інтереси студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, 

докторантів і молодих учених перед адміністрацією закладу вищої освіти та 

іншими організаціями з питань наукової роботи й розвитку академічної 

кар’єри; 

5) сприяють підвищенню якості наукових досліджень;  

6) сприяють обміну інформацією між молодими вченими та 

дослідниками; 

 7) сприяють розвитку міжвузівського та міжнародного 

співробітництва;  
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8) взаємодіють із Національною академією наук України та 

національними галузевими академіями наук, науковими та науково-

дослідними установами; 

 9) виконують інші функції, передбачені положеннями про наукові 

товариства студентів, цим та іншими законами України [25]. 

 У доктрині адміністративного права відмічається, що у здійсненні 

управління та регулювання науковою діяльністю потрібно керуватися такими 

принципами: 

1) науково-технічного та духовного розвитку суспільства; 

2) визначення свободи творчості, наукової та науково-технічної 

діяльності;  

3) збалансування розвитку прикладних та наукових досліджень; 

4) використання досягнень світової науки, можливостей міжнародного 

наукового співробітництва;  

5) свободи поширення наукової та наукової інформації; 

 6) відкритості для міжнародного наукового та науково-технічного 

співробітництва, забезпечення інтеграції української науки у світову в 

поєднанні із захистом національних інтересів [330, с. 427]. 

 У рамках таких принципів особливе місце виділяється можливості 

оприлюднення своїх наукових результатів та зв’язку з іноземними колегами; 

можливості формування на основі вітчизняних і закордонних джерел 

довідково-інформаційних фондів, включаючи й бази даних; створення 

загально-доступних бібліотек, наукових досліджень [330, с. 428]. 

Статтею 41 Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року 

№ 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) закріплюється 

положення в тому, що адміністрація закладу вищої освіти не має права 

втручатися в діяльність наукових товариств студентів крім випадків, коли 

така діяльність суперечить законодавству, статуту чи завдає шкоди інтересам 

закладу вищої освіти. Тут варто предметно вказати на деякі законодавчі 
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обмеження, що в принципі входять у предмет правового регулювання 

адміністративно-правового забезпечення наукової роботи у коледжах [25]. 

Насамперед, як виявляється, такі приклади можуть стосуватися тих дій 

у процесі наукової діяльності, які суперечать моральним засадам суспільства. 

Наприклад, згідно норм цивільного законодавства, зокрема щодо вимог, 

додержання правочинів (стаття 203 Цивільного Кодексу України від 16 січня 

2003 року № 435-IV (з наступними змінами та доповненнями), правочинів, 

які порушують публічний порядок (стаття 228 Цивільного Кодексу України 

від 16 січня 2003 року № 435-IV (з наступними змінами та доповненнями), 

правочинів, які суперечать моральним засадам суспільства та суперечать 

інтересам дитини [362]. Також, наприклад, згідно статті 2 Закону України 

«Про захист суспільної моралі» від 20 листопада 2003 року № 1296-IV (з 

наступними змінами та доповненнями) забороняються виробництво та 

розповсюдження продукції, яка:  

1) пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом 

насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України; 

2) пропагує фашизм та неофашизм;  

3) принижує або ображає націю чи особистість за національною 

ознакою; 

4) пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і 

релігійних святинь;  

5) принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад 

(каліцтва), з душевнохворих, літніх людей;  

6) пропагує невігластво, неповагу до батьків;  

7) пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та 

інші шкідливі звички» [363].  

Зрештою, у процесі аналізу Закону України «Про вищу освіту» від 01 

липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) 

випливає, що варто позитивно ставитись до статті 41 щодо того, що керівник 

закладу вищої освіти всебічно сприяє створенню належних умов для 
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діяльності наукового товариства студентів (надає приміщення, меблі, 

оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до 

Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо). 

Тож з огляду на пункт 11 статті 41 Закону України «Про вищу освіту» від 01 

липня 2014 року № 1556-VII (з наступними змінами та доповненнями) – 

скептично. Адже відповідно до положення цієї норми фінансовою основою 

діяльності наукового товариства студентів є кошти, визначені вченою радою 

закладу вищої освіти. Виникає питання про адміністративно-правовий 

механізм звітування, контролю та його забезпечення в коледжі, обсягу 

відповідальності студентів, долучених до участі в науковому товаристві 

студентів [25].  

Зрештою, неможливо обійти увагою й те, що в рамках визначення 

особливостей адміністративно-правового регулювання забезпечення у 

коледжах підготовки наукової роботи, потрібно привести у відповідність (або 

ж забезпечити контроль) щодо методології змісту наповнення профільних 

навчальних дисциплін. 

За таких обставин адміністративно-правове регулювання наукової 

роботи в коледжах стосується різних сфер внутрішніх управлінських 

відносин у коледжах. Багатогранність цих відносин потребує не тільки змін 

та уточнень законодавця, а й виваженого підходу із врахуванням специфіки 

тих чи інших типів підготовки фахівців. 

Особливості адміністративно-правового регулювання наукової роботи 

в коледжах полягають у тому, щоб організувати якісну наукову роботу серед 

студентів та професорсько-викладацького складу необхідно вживати заходів 

для відповідальності за неякісну підготовку наукового матеріалу тощо. 

Зміни, які мають знайти своє місце в освітньо-адміністративному 

законодавстві, мають стосуватися питань щодо: 

 а) визначення змісту поняття «науковості»; 

 б) визначення критеріїв участі (допуску) до наукових заходів у 

коледжах; 
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 в) участі в різних освітньо-правових заходах коледжів; 

 г) визначення механізму управління коштами, що перебувають на 

рахунках наукових товариств студентів; 

 д) визначення порядку участі представників наукових товариств 

студентів у вчених радах тощо [364, c. 85–92]. 

З урахуванням зробленого аналізу освітнього законодавства, практики 

внутрішніх управлінських відносин у коледжах у сфері внутрішнього 

забезпечення якості освіти вважаємо за доцільне виділити такі напрями 

вдосконалення адміністративно-правового регулювання внутрішнього 

складника системи забезпечення якості освіти в коледжах, спрямовані на 

реалізацію таких завдань підвищення рівня якості навчання:  

1) повне використання ліцензованих обсягів;  

2) залучення роботодавців галузі до участі в підготовці та реалізації 

навчальних програм, узгодження з ними освітніх і професійних стандартів; 

3) переорієнтацію навчальних планів на збільшення частини 

практичної підготовки;  

4) масштабне запровадження програм стажування на виробництві;  

5) оновлення матеріальної та навчально-технічної бази, надання їй 

привабливого й сучасного рівня;  

6) забезпечення процесу навчання новітнім лабораторним обладнанням 

і матеріалами;  

7) участь педагогічних працівників у розробленні та впровадженні 

державних стандартів змісту освіти, національної системи кваліфікацій;  

8) взаємодію коледжів із навчальними закладами різних рівнів, 

науковими установами та підприємствами, зокрема, шляхом створення 

навчально-науково-виробничих комплексів;  

9) розвиток матеріально-технічної бази в напрямі впровадження 

новітнього програмного забезпечення, обладнання аудиторій для проведення 

дистанційних лекцій і телеконференцій;  

10) залучення до роботи високопрофесійних педагогічних працівників; 
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11) поєднання сучасних технологій зовнішнього незалежного 

оцінювання знань і здібностей абітурієнтів та студентів за допомогою 

об’єктивних психолого-педагогічних методів і комп’ютерного аналізу, а 

також шляхом прямих співбесід, інтерв’ю; і) забезпечення вільного 

багатоканального доступу до світових освітніх і наукових ресурсів через 

мережу Інтернет; 1 

12) індивідуалізацію та диференціацію навчання обдарованої молоді, 

створення можливостей для реалізації пошуку студентами індивідуальної 

освітньої траєкторії;  

13) створення умов для здобуття якісної освіти інвалідами, дітьми-

сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;  

14) упровадження в навчальний процес та діяльність бібліотек 

сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій, створення із цією 

метою лабораторій для підготовки та збереження електронних курсів, 

обладнання аудиторій для проведення дистанційних лекцій і 

телеконференцій. 

 

 

4.3 Роль і значення кадрового забезпечення в організації та 

функціонуванні коледжів 

 

 

Ключову роль в ефективності та результативності функціонування 

коледжів безпосередньо залежить від їх кадрового складу, який забезпечує 

належний розвиток освітнього складника українського суспільства. 

Належне адміністративно-правове регулювання діяльності закладів 

вищої освіти, у тому числі й коледжів, повинно стосуватися питань щодо 

процедури з виявлення та усунення причин порушення прав науково-

педагогічних працівників коледжів. Адже інакше забезпечити та 

збалансувати якість освітніх послуг, як і створити умови для виконання 
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трудових обов’язків чи то ведення адміністративно-господарської діяльності, 

буде неможливим. Відтак наскільки будуть завчасними заходи й механізми з 

їх виявлення та усунення, настільки і поставатиме питання про ефективне 

адміністративно-правове регулювання внутрішніх управлінських відносин у 

діяльності коледжів України у сфері кадрової роботи. 

Проблемними питаннями адміністративно-правового регулювання та 

адміністративної процедури переймалося чимало дослідників, серед яких 

можна виділити О. С. Беркутову [365], Н. В. Галіцину [366, с. 54–59], 

О. С. Лагоду [367], М. В. Силайчива [368], В. Ю. Мащука [369, с. 60–67] 

тощо. Проте стан наукових доробок, попри свій ґрунтовний аналіз та 

розробленість проблематики в тій чи іншій сфері, на жаль, не відображають 

розгорнутої палітри особливостей адміністративно-правових процедур щодо 

виявлення та усунення причин порушення прав науково-педагогічних 

працівників у коледжах, що є неприпустимим, тому питання потребує 

додаткового з’ясування у цьому підрозділі роботи. Вважаємо за необхідне 

дослідити адміністративно-правові процедури щодо виявлення та усунення 

причин порушення прав науково-педагогічних працівників у коледжах та 

здійснити їх видову класифікацію. Вирішення цього питання створить 

можливість більш ефективно охарактеризувати адміністративно-правові 

засади внутрішніх управлінських відносин у коледжах. 

За етимологією слово «виявлення» – «.. дія за значенням виявити…» 

[370], яку ще пов’язують із певним процесом, до прикладу, йдеться про таку 

можливість, яка пов’язана «…виявлення помилок в…» чомусь, та стосується 

дії, що спрямованої на контроль цілісності даних …, відтворенні інформації 

або при її передачі по лініях зв’язку. Виправлення помилок (корекція 

помилок) – процедура відновлення … [371]. А слово «усунення» – «… дія за 

значенням усунути…» [372]. Утім, як «виявлення», так і «усунення» як певна 

діяльність генетично пов’язана з метою процесу – встановлення певного 

об’єкта, а точніше – «причиною», її ідентифікації, віднайдення та 

нівелювання. Тому, коли питання процесу виявлення та усунення стосується 
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безпосередньо прав науково-педагогічних працівників у коледжах у порядку 

адміністративно-правового регулювання, то проблематика очевидно 

охоплюється сферою дії процедур, у межах адміністративного права, його 

предмета та методу. Тут, предметно слід сфокусувати погляд і на змісті 

інститутів «виявлення» та «усунення», що забезпечить можливість врахувати 

специфіку правосуб’єктності самих коледжів як самостійних суб’єктів 

адміністративного права. Адже від змісту тієї чи іншої процедури якраз і 

залежать ефективність забезпечення дотримання прав науково-педагогічних 

працівників, а відтак і чіткіше окреслиться правовий режим адміністративно-

правового регулювання зазначених навчальних закладів. 

Вважається, що вся сфера адміністративно-процедурних відносин 

складається з взаємопов’язаних, доповнених, але самостійних однорідних 

відносин, які прийнято визначати як адміністративні провадження або 

адміністративні процедури. Класифікація ж адміністративних процедур може 

бути здійснена за такими критеріями:  

1) за функціональним призначенням (залежно від виду (спрямованості) 

діяльності публічної адміністрації);  

2) за наявністю чи відсутністю спору у відносинах між 

адміністративним органом та приватною особою;  

3) за суб’єктами ініціативи;  

4) за ступенем обмеження прав приватних осіб;  

5) за порядком здійснення адміністративної процедури; 

6) залежно від предмета діяльності публічної адміністрації (від мети, 

яка досягається застосуванням адміністративної процедури) [366, с. 54].  

Проте, як видається, цього не достатньо в тих випадках, коли питання 

стосується процедури виявлення та усунення причин порушення прав 

науково-педагогічних працівників у коледжах. Тому класифікація 

адміністративних процедур може мати особливий, специфічний характер. 

Оскільки в межах здійснення адміністративно-правового регулювання 

відносин можуть мати місце специфічні умови в забезпеченні прав науково-



337 

 

педагогічних працівників на відміну від інших типів закладів вищої освіти. 

Таким чином, йтиметься про внутрішні правовідносини, які виникають, 

змінюються та припиняються між коледжем, як окремим суб’єктом 

адміністративного права, та органами управління закладу вищої освіти, його 

структурними підрозділами, як і науково-педагогічними працівниками. 

У науці адміністративного права виділяються такі адміністративні 

процедури:  

1) про адміністративні правопорушення (які розглядаються в 

адміністративному, а не в судовому порядку);  

2) процедури про адміністративні оскарження;  

3) нормотворчі процедури;  

4) дозвільні процедури;  

5) реєстраційні процедури;  

6) контрольні процедури;  

7) атестаційні процедури;  

8) контрольно-наглядові процедури тощо [330, с. 266–267].  

Втім, В. Ю. Мащук на підставі аналізу окремих із таких видів 

адміністративних процедур приходить до висновку, що такі можуть бути 

диференційовані за такими основними критеріями:  

1) характер адміністративної справи (наявність конфлікту);  

2) спрямування діяльності адміністративних органів;  

3) суб’єкти ініціативи адміністративно-процедурних відносин;  

4) характер наслідків для суб’єкта адміністративних правовідносин; 

5) порядок здійснення адміністративної процедури (у контексті рівня 

урегульованості);  

6) функціональне призначення адміністративної процедури [369, с. 65–

66]. 

Але в рамках адміністративно-правового регулювання діяльності 

коледжів, на нашу думку, слід брати до уваги таку сферу специфіки 

коледжів, яка стосується: 
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а) кадрового забезпечення в організації їх діяльності [214, с. 78– 84];  

б) матеріального забезпечення [373, с. 112–117] працівників та закладу; 

в) методичного забезпечення;  

г) організації навчального процесу;  

д) організації зовнішньо-організаційних відносин тощо.  

Зазначені аспекти і будуть предметно фокусувати сферу причин та 

умов, що можуть мати місце при порушенні прав науково-педагогічних 

працівників. Звісно, такі процеси не можуть відбуватися без врахування 

певних основоположних принципів, що визначають діяльність закладів вищої 

освіти та надання ними освітніх послуг у контексті публічних відносин, а 

відтак адміністративно-правового регулювання. 

Тому слід враховувати, що відповідно до статті 32 Закону України 

«Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII (з наступними 

змінами та доповненнями) якраз визначається принцип «…розмежування 

прав, повноважень і відповідальності засновника (засновників), державних 

органів та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких 

належить заклад вищої освіти, органів управління закладу вищої освіти та 

його структурних підрозділів…». Це надає можливість вказати на межі 

повноважень, порядок та спосіб втручання задля виявлення причин та умов, 

що можуть мати місце при порушенні прав науково-педагогічних 

працівників у коледжах. 

Доречною також є думка І. І. Литвин у тому, що необхідно виділяти 

спеціальні принципи надання освітніх послуг, серед яких особливу увагу слід 

звернути на так званий «принцип компетентно-орієнтованого підходу 

надання освітніх послуг». Зміст цього принципу, на думку дослідниці, 

полягає в тому, що навчальний процес повинен бути зорієнтований на 

створення умов для особи в набутті нею необхідної компетентності через 

здобуття знань, умінь і навичок, яка буде потрібна особі для того, щоб бути 

активним учасником суспільних відносин [374, с. 52–54]. Але тут ідеться про 

споживача послуг, а не про суб’єкта надання, і тим більше, суб’єкта 
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відновлення. Тому, за аналогією, слід мати на увазі якраз компетентність 

адміністративного персоналу з формування навчальних планів, програм, 

забезпечення їхньої узгодженості, оптимізації, пропорційності тощо. 

До прикладу, деякі експерти вважають, що ті чи інші обставини можуть 

мати місце та порушувати права науково-педагогічних працівників, за таких 

практичних умов, коли за наявності відсутності відповідних методик, 

належного адміністративно-правового регулювання тощо: «…у навчальному 

навантаженні не враховуються години консультацій; консультації 

обчислюються за мінімальним нормативом для денної форми навчання за 

всіма формами навчання; у навантаженні викладачів не враховується участь 

у роботі комісії із захисту курсових робіт; усні екзамени обраховуються на 

групу, а не на одного студента, при проведенні письмових екзаменів не 

враховується час на перевірку робіт….» [375]. Тобто, йдеться про певні 

форми тих правових конфліктів, які торкаються різних сфер адміністративно-

правового регулювання, а тому правовідносини будуть очевидно 

охоплюватися специфічним суб’єктивним змістом (правами та обов’язками 

щодо потреби впливу на виниклу конфліктну ситуацію; об’єктів 

правовідносин; різного рівня суб’єктів тощо). За певними ознаками, цей 

конфлікт у теорії адміністративного права може визначатися як 

«внутрішньоспрямований» та «зовнішньоспрямований» [376, с. 100].  

С. В. Бобровник, досліджуючи питання компромісу й конфлікту в 

праві, справедливо відмічає, що умови наявності конфлікту та компромісу 

завжди відзначаються соціальним зв’язком між трьома і більше особами і 

тому може мати приватно-публічний характер. Причому, публічна влада, на 

думку вченої, у різних сферах буття соціуму здійснюється по-різному. Це 

також дає підстави вважати, що межі конфлікту мають принципове значення 

для визначення їх рівня. У разі, якщо конфлікт і компроміс не виходить за 

межі групової діяльності та не зачіпають інтересів інших груп, класів, 

об’єднань або окремої особистості й держави в цілому, то вони здійснюються 

в однорідному соціумі та не мають публічно-правового характеру. А якщо 
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конфлікт і компроміс зачіпають різноманітні за походженням соціальні 

групи, окремих індивідів та держави в цілому, то вони здійснюються в 

соціально-неоднорідному суспільстві й мають публічно-правовий характер, 

тобто виходять за межі публічно-правової діяльності [377, с. 85–87]. Таким 

чином, у контексті потенційної можливості порушення прав науково-

педагогічних працівників ми повинні враховувати не тільки сферу 

публічності та приватності, але й специфіку предмету правового 

регулювання адміністративно-правових відносин. Це допоможе відмежувати 

та конкретизувати специфіку та інструменти для правового регулювання 

питань виявлення та усунення причин порушення прав науково-педагогічних 

працівників у коледжах у межах адміністративної галузі права. А відтак – 

ефективної можливості впливу на виниклі правовідносини методом правого 

регулювання. 

Тут, відмітимо, якщо предмет правового регулювання 

адміністративних правовідносин стосується адміністративного права, 

включає суспільні відносини, що виникають у зв’язку зі здійсненням 

недержавними суб’єктами делегованих їм повноважень виконавчої влади 

[378, с. 24], то, метод адміністративного права базується на відносинах 

субординації між учасниками суспільних відносин, а це є ознакою так 

званого імперативного методу регулювання (або методу владних приписів) 

[378, с. 27]. Отже, сфера вирішення конфлікту, який стосується діяльності 

коледжів із надання ними освітніх послуг, що призвели до порушення прав 

науково-педагогічних працівників, повинна насамперед охоплюватися 

предметом та методом правового регулювання адміністративного права. Це 

забезпечить можливість у позасудовому порядку чи іншими 

адміністративними процедурами оперативно впливати на забезпечення 

дотримання прав науково-педагогічних працівників, чи то їх відновлення в 

адміністративний спосіб. 

Слід також дослухатися і до думки тих дослідників, які вважають, що в 

подібних ситуаціях вкрай важливо, щоб не погіршувати становище осіб, як і 
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одночасно не паралізувати в порядку виявлення та усунення причин 

порушення права діяльність адміністративних органів надмірною 

зарегульованістю (формалізацією) відносин між ними. Адже сьогодні ця 

дискусія практично звелася до питання, у яких випадках може бути 

застосований так званий «спрощений порядок провадження», а коли 

загальний [366, с. 58]. На нашу думку, це слід пов’язувати з недосконалістю 

чинного законодавства. 

Разом з тим, такі обставини надають можливість вести мову про певні 

види адміністративно-правових процедур у цій сфері (контексті), адже вони 

повинні мати на меті своєчасно виявляти та усувати причини порушення 

прав науково-педагогічних працівників у коледжах у різних напрямках 

адміністративно-правового регулювання діяльності коледжів у сфері 

кадрової роботи. 

О. С. Лагода досліджувану категорію адміністративної процедури та 

практики застосування пропонує розуміти як встановлений законом порядок 

розгляду та вирішення індивідуальних справ органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, який закінчується прийняттям адміністративного 

акту або укладанням адміністративного договору [367, с. 9]. За таких 

обставин постає за очевидне, що і у випадку адміністративно-правових 

процедур щодо виявлення та усунення причин порушення прав науково-

педагогічних працівників у коледжах такі теж повинні бути не тільки 

виписані законодавчо, але й мати можливість бути реалізованими, власне – 

повинні бути здійснені, до прикладу, шляхом прийняття адміністративного 

акту щодо причин порушення прав та процедури їх усунення тощо. 

Важливо зазначити, що традиційно, організаційні процедури, що 

здійснюються в межах публічної адміністрації, містять у собі:  

1) внутрішньорганізаційні процедури (підготовка актів управління, 

діловодство);  

2) процедури щодо взаємовідносин із підлеглими організаціями; 
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3) процедури щодо взаємовідносин з іншими органами влади (т. з. 

зовнішні). Ця група процедур отримала назву «організаційні», тому що їхнє 

основне призначення – організація управління, можливість здійснення 

процедур з першої групи [366, с. 55].  

Підсумовуючи, варто стверджувати, що за таких обставин, з 

урахуванням особливостей вищевикладеного, можемо виділити інститут 

виявлення та інститут усунення порушених прав науково-педагогічних 

працівників, де кожен із таких повинен у своєму змісті передбачати 

відповідну процедуру в законний спосіб. У рамках визначення їх видів 

можливо виділяти залежно від специфіки коледжу:  

1) для гуманітарних вузів;  

2) для технічних вузів.  

У рамках здійснення процедури щодо виявлення причин та умов 

порушення прав науково-педагогічних працівників можливо виділяти:  

1) ті, що виявляються через адміністративно-правову процедуру 

контролю у сфері організації, забезпечення, розподілу прав та обов’язків;  

2) ті, що стосуються заходів оптимізації адміністративно-правової та 

методологічної діяльності тощо. 

У межах ідентифікації конфлікту та оцінки на предмет його локалізації 

можливо виділяти:  

1) ті, які можуть вирішуватись адміністративно-правовим шляхом;  

2) ті, які не можуть бути усуненні в межах внутрішньої діяльності 

коледжу – тобто, ті, які оцінюються за зовнішнім критерієм. 

Таким чином, під поняттям адміністративно-правової процедури щодо 

виявлення та усунення причин порушення прав науково-педагогічних 

працівників у коледжах слід розуміти законодавчо встановлений порядок дій, 

що здійснюються коледжем як особливим суб’єктом під час реалізації ним 

своїх повноважень з адміністративно-правового управління навчальним 

закладом, при виникненні особливих обставин, що спонукають до механізму 

виявлення та усунення причин та умов порушення прав науково-
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педагогічних працівників. На відміну від інших адміністративних процедур, 

суттю такої процедури є факт отримання адміністрацією або органом 

управління підтвердження порушення права, що допустилося внаслідок 

здійснення повноважень з управління навчальним закладом [379, с. 115–120]. 

З метою забезпечення якісної характеристики адміністративно-

правового регулювання кадрового забезпечення в організації й діяльності 

коледжів, розроблення конкретних пропозицій щодо його вдосконалення 

вважаємо за необхідне вивчити досвід європейських держав у сфері 

адміністративного-правового регулювання внутрішніх управлінських 

відносин коледжів, пов’язаних із кадровою політикою.  

У деяких системах вищої освіти європейських держав, нормативні 

документи вищих рівнів визначають конкретні кваліфікаційні вимоги, які 

необхідні для кар'єрного росту в коледжах. Це означає, що набір на посаду 

залежить не лише від процесу відбору, але також і від процесу оцінювання, 

завдяки якому кандидат претендує на посаду. Як правило, ці вимоги 

застосовуються до кандидатів, які мають намір досягати середніх або 

старших категорій, зокрема посади доцентів і професорів. У деяких системах 

вищої освіти європейських держав кандидати на середні або старші посади 

мають кваліфікуватися через систему акредитації. Наприклад, в Королівстві 

Іспанія перед тим, як подати заявку на посаду державного службовця у 

коледжі, необхідно отримати національну акредитацію (acreditación nacional), 

яка видається національними агенціями, а після акредитації пройти 

процедуру відбору на рівні коледжу. Акредитація має окремі стандарти для 

кожної категорії персоналу, але в усіх випадках оцінка включає однакові 

аспекти, а саме: академічні, професійні, викладацькі, дослідницькі та 

організаційні заслуги [380]. 

В європейських державах викладацький персонал може бути 

прийнятий на роботу за допомоги різних способів відбору:  

1) вибір найкращого кандидата, який відповідає вимогам вакансії,  

2) інтерв'ю з обмеженим списком кандидатів;  
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3) через безпосередній телефонний дзвінок.  

Проте, все ж таки у Європі найбільш поширеним методом є рекрутинг 

– процес відбору кандидатів у коледжі, які відповідають публічній вакансії. В 

основному коледжі самі керують цим процес зі значною, але не обов'язково 

загальною, автономією та незалежністю. Іноді законодавство європейських 

держав може регулювати положення відносно того, які саме кандидати 

мають право подавати заявки на посаду, запитуючи конкретні кваліфікації 

для певних категорій [381].  

Французька Республіка є єдиною країною, яка оголошує про відкриті 

змагання як звичайний спосіб найму. Цей процес, як правило, керується 

компетентним органом вищого рівня в цій галузі з більш жорсткими 

правилами щодо процесу відбору. Крім того, державні вакансії, як правило, 

оголошуються окремими установами та відповідають їх конкретним 

потребам. Відкриті змагання, як правило, стосуються всієї системи, без 

обов’язкового включення спеціальних потреб окремих закладів освіти.  

Щодо регулювання терміну, коли вакансії повинні бути опубліковані, у 

деяких країнах Європи також вимагається використання конкретних 

офіційних та формальних засобів. У Грецькій Республіці, Португальській 

Республіці, Королівстві Румунія та Словацькій Республіці вакансії коледжів 

публікуються через офіційні канали зв'язку, такі як офіційний журнал або 

газета. Крім того, у Грецькій Республіці та Республіці Кіпр компетентне 

міністерство повинно затвердити вакансію коледжу перед опублікування 

інформації про неї. В Королівстві Іспанія вакансії для викладачів і наукових 

співробітників коледжів повідомляються радам коледжів, які відповідальні за 

їх поширення [381].  

Якість роботи співробітників коледжів залежить від їх мотивації, 

одним з головних різновидів якої безумовно є заробітна плата. Не викає 

сумнівів, що якість освітніх послуг коледжів безпосередньо залежить від 

рівня вмотивованості персоналу коледжів, які працюють зі студентами. Саме 

тому вважаємо за необхідно вивчити найкращі практики європейських 
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держав у сфері адміністративно-правового регулювання стимулювання 

працівників коледжів.  

Загальні витрати на оплату праці співробітників коледжів можуть 

визначатися в рамках певних меж самими коледжами (наприклад, у Чеській 

Республіці, Литовській Республіці, Латвійській Республіці, Королівстві 

Іспанія, Республіці Польща, Португальській Республіці, Королівстві 

Румунія). Однак, існує і практика, коли національний уряд розробляє 

стандарти для університетських рівнів заробітної плати в таких 

середземноморських країнах: Республіка Кіпр, Грецька Республіка, 

Республіка Хорватія, Республіка Мальта, Республіка Словенія, Турецька 

Республіка. В Грецькій Республіці зарплати співробітників коледжів не 

тільки призначаються, але й також сплачуються безпосередньо урядом 

держави. У третьому варіанті витрати на оплату праці персоналу коледжу 

лише частково визначаються державою, наприклад, у Французькій 

Республіці, Федеративній Республіці Німеччина [352].  Наразі у Французькій 

Республіці система знаходиться в перехідному стані через поточну реформу, 

яка встановлює відповідальність коледжів за кадровий персонал. У 

Фінляндській Республіці завдяки новій реформі, прийнятій в червні 2009 

року, коледжі вже отримали статус офіційних роботодавців [382]. 

У більшості європейських держав здатність коледжу визначати загальні 

витрати на заробітну плату співвідноситься з формою, в якій коледж отримує 

своє фінансування. Якщо коледжі отримують фінансування від держави у 

вигляді субсидії, вони, як правило, можуть визначати загальні витрати на 

заробітну плату самостійно. Якщо фінансування виділяється у вигляді 

бюджету, який розподіляється на основі статей витрат, то зазвичай коледжі 

не мають автономії на визначення загальних витрат на оплату праці. У 

Республіці Болгарія, Латвійській Республіці та Республіці Сербія коледжі 

отримують такий вид фінансування, але тим не менш, вони здатні певною 

мірою визначити їх витрати на оплату праці, наприклад, підняти заробітну 

плату вище тієї суми, яка визначена законом [352].  
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В Угорщині заробітна плата викладацького персоналу коледжу 

базується на матриці заробітної плати державних службовців. Заробітні 

плати лекторів, викладачів та дослідників підлягають різним методам 

розрахунку. Що стосується викладачів, то правовий статус державного 

службовця супроводжується гарантованою оплатою праці та системою 

просування. Форма матриці означає, що, окрім кваліфікації та професійної 

кваліфікації, вона також враховує час, проведений на посаді. Матриця 

заробітної плати розбита на 10 розрядів заробітної плати та 14 рівнів 

заробітної плати. Перші залежать від кваліфікації, тоді як останні – від 

періоду служби. Деякі категорії зарплати мають певну суму (передбачену 

законом), інші залежать від конкретного коефіцієнта. Державний службовець 

повинен отримувати підвищення на один рівень зарплати кожні три роки. 

Тривалість очікування може бути скорочена у разі відмінної роботи або 

продовжена як дисциплінарне покарання [383].  

Що стосується ситуації у Республіці Сербія, політика виплат у 

державних коледжах визначається Законом Республіки Сербія про вищу 

освіту, Колективною угодою для працівників вищої освіти, а також 

стандартами умов праці для коледжів, що фінансуються з державного 

бюджету, Законом Республіки Сербія про заробітну плату державних 

службовців. Норми та стандарти умов праці в коледжах, що фінансуються з 

державного бюджету, визначають критерії та розмір фінансування, що 

виділяється навчальним закладам. Норми та коефіцієнти складності роботи 

за цим регламентом є основою для фінансування державних коледжів. Проте, 

заробітна плата значно може варіюватися, оскільки заклади вищої освіти 

мають додаткові доходи, крім надходжень із державного бюджету, і установи 

залишають за собою право інвестувати ці додаткові ресурси на оплату праці 

персоналу. Заробітна плата працівника коледжу може бути збільшена, якщо 

людина обирається на одну з наступних керівних посад:  

1) ректор коледжу – 40 %; 

2) віце-канцлер коледжу, декан факультету – 30 %; 
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3) генеральний секретар коледжу, заступник декана факультету – 20 %; 

4) завідувач кафедри, секретар установи, начальник відділу 

бухгалтерського обліку – 10 %; 

5) завідувач відділу, керівник відділу, групи – 5 % [351]. 

У Федеративній Республіці Німеччина положення про заробітну плату 

викладачів у закладах вищої освіти встановлюються Законом Федеративної 

Республіки Німеччина про заробітну плату державних службовців [384], 

актах щодо винагороди державних службовців [385], у положеннях про 

бонуси та у відповідних статутних положеннях деяких закладів вищої освіти. 

Викладачі отримують основну зарплату та додаткову оплату, пов'язану 

з особливою діяльністю. Дві групи зарплат W2 та W3 дійсні для викладачів 

усіх закладів вищої освіти. Посада асистента була впроваджена разом із 

зарплатною групою W1 лише у 2002 році. У всіх трьох зарплатних групах 

встановлені фіксовані основні заробітні плати (слід мати на увазі, що так 

званий річний спеціальний внесок був інтегрований у склад основної 

заробітної плати у деяких землях Федеративної Республіки Німеччина). За 

даними Німецької асоціації професорів та викладачів університетів у вересні 

2014 року основна місячна заробітна плата викладачів коледжів становила: 

1) група 1 (асистенти) – 4,129.00 – 4,681.14 євро; 

2) група 2 (викладачі, доценти) –  4,853.91 – 6,020.53 євро; 

3) група 3 (професори) – 5,747.67 – 6,834.44 євро [386]. 

У Португальській Республіці заробітна плата викладацького складу 

коледжів визначається законом залежно від категорії, оцінки результатів та 

меншою мірою від стажу роботи. Максимальна загальна сума заробітної 

плати викладацького складу коледжів станом на 01 вересня 2017 року 

складає 5,402 євро, при цьому мінімальна сума заробітної плати становить 

1,637 євро. Що стосується персоналу, які уклали спеціальний контракт на 

часткову зайнятість, їхня заробітна плата встановлюється на основі відсотка 

від штатної зарплати, залежно від категорії та їхніх посадових обов’язків. У 
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приватних коледжах персонал набирається відповідно до норм приватного 

права, застосовуючи принцип автономії та принцип свободи договору [387]. 

Щодо ситуації в Республіці Кіпр, заробітна плата викладацького 

персоналу державних коледжів розраховується за шкалою, яка 

затверджуються радою коледжу. Їм також компенсують витрати на 

проживання та надають будь-які інші переваги, які затверджуються радою 

коледжів. Заробітна плата станом на 01 вересня 2017 року розподіляється 

таким чином: 

1) викладачі – 3,619.71 – 5,639.68 євро; 

2) старші викладачі – 4,226.15 – 6,176.37 євро; 

3) доценти – 4,953.44 – 6,262.39 євро; 

4) професори – 5,208.24 – 6,769.96 євро. 

Заробітна плата для викладацького складу в недержавних коледжах 

визначається на основі шкали, пов'язаної зі стажем роботи. Попередній 

досвід роботи враховується при розміщенні співробітника коледжу на 

певному рівні шкали заробітної плати. Переваги для викладачів у цьому 

секторі включають щорічне підвищення основної заробітної плати, 

тринадцяту місячну заробітну плату та безкоштовну медичну допомогу. 

Заробітна плата для викладачів у приватних коледжах визначається статутом 

кожного закладу вищої освіти [388].  

На підставі детального аналізу адміністративно-правових процедур 

щодо виявлення та усунення причин порушення прав науково-педагогічних 

працівників у коледжах, вивченого досвіду європейських держав у сфері 

адміністративно-правового регулювання кадрового забезпечення в 

організації й діяльності коледжів на рівні внутрішніх управлінських 

відносин, встановлено, що стратегічною метою кадрової політики коледжів в 

України має стати підготовка та висока кваліфікація управлінських, 

педагогічних і науково-педагогічних кадрів, забезпечення й зберігання 

балансу процесів кількісного та якісного складу освітянських кадрів 

відповідно до потреб розвитку суспільства, системи освіти, вимог чинного 
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законодавства, стану економіки країни, а також відновлення в суспільстві 

соціального престижу, статусу педагогічної й науково-педагогічної 

діяльності працівників коледжів. 

 

 

Висновки до розділу 4  

 

 

1. Встановлено, що кожен коледж виступає як суб’єкт управління щодо 

свого постійного й перемінного складу та підпорядкованих йому 

структурних органів (підрозділів, відділів, служб, частин тощо). 

2. Доведено, що в учених-юристів немає єдиного бачення кола 

адміністративно-правових засад внутрішніх управлінських відносин 

суб’єктів права, у зв’язку із чим констатовано, що незалежно від того, як той 

чи інший автор підходить до визначення переліку адміністративно-правових 

засад внутрішніх управлінських відносин у коледжах, у більшості випадків 

вони стосуються таких основних питань:  

а) мети, завдань і напрямів діяльності;  

б) внутрішньої організаційної структури суб’єктів, які здійснюють 

певну діяльність, та компетенцій їхніх окремих структурних ланок;  

в) порядку підготовки та здійснення діяльності за основними 

напрямами;  

г) проведення кадрової роботи;  

ґ) розподілу фінансів усередині коледжів, формування й використання 

матеріально-технічної бази. 

3. З опертям на аналіз функцій, закріплених у нормативно-правових 

актах, що регулюють адміністративно-правові засади управлінської 

діяльності коледжів, виокремлено загальні групи напрямів 

внутрішньоорганізаційного забезпечення їх діяльності, що знаходять свій 

прояв у відповідних функціональних напрямах, зокрема:  
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1) навчальна та виховна функції, які пов’язані з провадженням на 

високому рівні освітньої діяльності, що забезпечує такі процеси:  

а) здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними 

ними спеціальностями;  

б) формування особистості шляхом патріотичного, правового, 

екологічного виховання;  

в) утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, 

соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового 

способу життя, уміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних 

умовах;  

г) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності;  

ґ) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 

процесу їхніх здібностей і талантів;  

2) функції господарського характеру (діяльність з управління наданим 

у розпорядження коледжів майном);  

3) організаційно-управлінські функції, які складаються з напрямів 

діяльності, пов’язаних із визначенням структури коледжів, здійсненням 

управління ними та їх персоналом, здійсненням фінансового й матеріально-

технічного забезпечення їх діяльності;  

4) інформаційна функція (діяльність, спрямована на поширення 

інформації в суспільстві про досягнення й роль коледжів). 

4. З огляду на найкращі зарубіжні практики внутрішньої організації 

коледжів як одну з найважливіших адміністративно-правових засад 

внутрішніх управлінських відносин у коледжах визначено організацію їх 

структурної побудови. Наголошено на тому, що структура коледжів 

визначається в їхніх статутах. Загалом структуру коледжів, як правило, 

становлять директор і його заступники та відповідні структурні підрозділи, 

наприклад відділи, відділення, факультети, циклові комісії, центри тощо. 
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5. Обґрунтовано висновок про те, що головна особливість 

адміністративно-правових засад внутрішніх управлінських відносин полягає 

в тому, що вони запроваджуються й реалізуються не ззовні щодо коледжів, а 

всередині їх системи. Аргументовано, що якщо адміністративно-правові 

засади взаємодії коледжів із зовнішніми суб’єктами освітнього процесу 

призначені для створення сприятливих для функціонування всіх коледжів 

політико-правових, економічних та управлінських умов, то адміністративно-

правові засади внутрішніх управлінських відносин призначені для вирішення 

навчально-виховних, організаційно-управлінських, кадрових, господарських 

та матеріально-технічних питань на рівні окремих коледжів. 

6. Встановлено, що в Україні, на відміну від найбільш розвинених країн 

світу, які мають значні досягнення у сфері вищої освіти, нині система 

внутрішнього контролю за якістю освіти в коледжах не є настільки 

систематизованою, структурованою й формалізованою. Акцентовано увагу 

на тому, що внутрішній контроль за якістю освіти в коледжах варто 

розглядати як постійний управлінський процес, який охоплює всі складники 

освітнього процесу та кожну структурну одиницю коледжів. З’ясовано, що 

внутрішній контроль за якістю освіти в коледжах повинен забезпечувати 

визначення та аналіз ризиків і недоліків освітньої діяльності коледжів для їх 

попередження чи обмеження. 

7. Детально охарактеризовано такі принципи внутрішнього складника 

системи забезпечення якості освіти в коледжах: відповідність європейським 

та національним стандартам якості вищої освіти; автономію закладу вищої 

освіти, який несе відповідальність за забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти; принцип процесного підходу; принцип здійснення 

моніторингу якості; принцип системного підходу, який передбачає 

управління якістю на всіх стадіях освітнього процесу; принцип постійного 

підвищення якості; залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених 

сторін до процесу забезпечення якості; відкритість інформації на всіх етапах 

забезпечення якості. 
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8. Розкрито особливості таких аспектів здійснення адміністративно-

правового регулювання кадрового забезпечення в організації й діяльності 

коледжів, як підготовка кадрів і підвищення кваліфікації, перевірка рівня 

відповідності індивідуального трудового потенціалу кадрів встановленим 

вимогам, оцінка рівня професійної підготовки кадрів і результативності їх 

роботи, добір кадрів та їх призначення на посади, стимулювання й оплата 

праці кадрів. 

9. Встановлено, що стратегічною метою кадрової політики коледжів 

має стати підготовка та висока кваліфікація управлінських, педагогічних і 

науково-педагогічних кадрів, забезпечення й зберігання балансу процесів 

кількісного та якісного складу освітянських кадрів відповідно до потреб 

розвитку суспільства, системи освіти, вимог чинного законодавства, стану 

економіки країни, а також відновлення в суспільстві соціального престижу, 

статусу педагогічної й науково-педагогічної діяльності працівників коледжів. 

10. Аргументовано, що адміністративно-правові засади внутрішніх 

управлінських відносин у коледжах – це комплекс цінностей, завдань, форм і 

методів, на підставі та відповідно до яких здійснюється налагодження й 

реалізація управління всередині організаційної структури коледжів. Їх метою 

є запровадження такого механізму внутрішньоорганізаційного управління, 

який має забезпечувати максимально ефективне функціонування коледжів та 

гарантувати належне виконання ними всіх без винятку функцій. 

11. Розроблено й охарактеризовано напрями вдосконалення 

адміністративно-правового регулювання внутрішнього складника системи 

забезпечення якості освіти в коледжах, спрямовані на реалізацію таких 

завдань підвищення рівня якості навчання:  

а) повне використання ліцензованих обсягів;  

б) залучення роботодавців галузі до участі в підготовці та реалізації 

навчальних програм, узгодження з ними освітніх і професійних стандартів;  

в) переорієнтацію навчальних планів на збільшення частини 

практичної підготовки;  
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г) масштабне запровадження програм стажування на виробництві; 

ґ) оновлення матеріальної та навчально-технічної бази, надання їй 

привабливого й сучасного рівня; д) забезпечення процесу навчання новітнім 

лабораторним обладнанням і матеріалами;  

е) участь педагогічних працівників у розробленні та впровадженні 

державних стандартів змісту освіти, національної системи кваліфікацій;  

є) взаємодію коледжів із навчальними закладами різних рівнів, 

науковими установами та підприємствами, зокрема, шляхом створення 

навчально-науково-виробничих комплексів;  

ж) розвиток матеріально-технічної бази в напрямі впровадження 

новітнього програмного забезпечення, обладнання аудиторій для проведення 

дистанційних лекцій і телеконференцій;  

з) залучення до роботи високопрофесійних педагогічних працівників;  

и) поєднання сучасних технологій зовнішнього незалежного 

оцінювання знань і здібностей абітурієнтів та студентів за допомогою 

об’єктивних психолого-педагогічних методів і комп’ютерного аналізу, а 

також шляхом прямих співбесід, інтерв’ю;  

і) забезпечення вільного багатоканального доступу до світових освітніх 

і наукових ресурсів через мережу Інтернет;  

ї) індивідуалізацію та диференціацію навчання обдарованої молоді, 

створення можливостей для реалізації пошуку студентами індивідуальної 

освітньої траєкторії;  

й) створення умов для здобуття якісної освіти інвалідами, дітьми-

сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;  

к) упровадження в навчальний процес та діяльність бібліотек сучасних 

інформаційних і комп’ютерних технологій, створення із цією метою 

лабораторій для підготовки та збереження електронних курсів, обладнання 

аудиторій для проведення дистанційних лекцій і телеконференцій. 

12. Визначено, що кадрове забезпечення коледжів у загальному вигляді 

являє собою систематичну діяльність органів державної влади та керівництва 
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коледжів, спрямовану на підтримку такого рівня кадрового потенціалу 

коледжів, який гарантував би їм можливість якісного й ефективного 

виконання своїх завдань і функцій. Водночас запропоновано враховувати, що 

кадровий потенціал будь-якої організації нерозривно пов’язаний з 

індивідуальним трудовим потенціалом кожної фізичної особи, яка в ній 

працює. Встановлено, що формування й реалізація державної кадрової 

політики коледжів має здійснюватися на засадах системної діяльності, яка 

поєднує науково-методологічні, правові, соціально-економічні, морально-

психологічні, соціокультурні, управлінські та інноваційні аспекти. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми, що полягає в розкритті сутності адміністративно-

правових засад організації й функціонування коледжів в Україні та у 

формулюванні пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства в 

досліджуваній сфері. За результатами дисертаційної роботи сформульовано 

такі основні висновки: 

1. Визначено власний підхід щодо еволюції розвитку коледжів, в 

основу якого покладено фактор невід’ємного зв’язку останніх з історією 

розвитку системи вищої освіти загалом.  

Встановлено, що серед етапів розвитку коледжів в Україні можна 

виділити такі:  

1) виникнення закладів вищої освіти (XVI століття);  

2) заклади вищої освіти часів Російської та Австро-Угорської імперій;  

3) створення спеціалізованих вищих навчальних закладів (початок XIX 

століття);  

4) вищі навчальні заклади в період УНР та початку функціонування 

СРСР (1917–1941 роки);  

5) вища освіта в період Великої вітчизняної війни (1941–1945 роки);  

6) система вищої освіти радянської України (1945–1990 роки);  

7) розвиток системи вищої освіти після здобуття Україною 

незалежності (1991 рік – дотепер). 

2. Дослідження еволюції становлення й розвитку сучасної мережі 

коледжів в Україні як закладів вищої освіти дало підстави стверджувати, що 

більшість із них виникали з мережі технікумів як другий ступінь навчання, 

що передбачав підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст» із присвоєнням різних кваліфікацій відповідно до спеціальностей 
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технікуму (коледжу). Також з’ясовано, що лише після здобуття Україною 

незалежності та прийняття Закону України «Про вищу освіту» стало 

можливим утворювати вищенаведені навчальні заклади як автономні освітні 

установи або як структурні підрозділи вищих навчальних закладів  

ІІІ–IV рівнів акредитації. 

3. Запропоновано власний підхід щодо методології дослідження 

організації та функціонування коледжів як закладів вищої освіти в Україні. 

Доведено можливість розглядати таку методологію у вузькому 

(загальноправові методи, за допомогою яких окреслюються межі наукових 

досліджень організації й функціонування коледжів як закладів вищої освіти, 

а також межі впливу влади на різні сфери громадянського суспільства) і 

широкому змісті (дослідження організації й функціонування коледжів як 

закладів вищої освіти збігається з методологією науки адміністративного 

права та є основою пізнання державно-правової дійсності). 

4. Доведено, що призначення й функціонування коледжу як базисного 

елементу системи вищої освіти в Україні визначається насамперед 

основними функціями вищої освіти в державі. Саме тому надання вищої 

освіти в коледжі не лише є підготовкою висококваліфікованих фахівців, а й 

створює єдине культуроутворююче, інформаційне та природне освітнє 

середовище, що сприяє розвитку особистості, а також забезпечує напрями 

соціалізації, кваліфікаційний і культурний рівні. 

5. Оскільки в соціальному плані основною функцією вищої освіти є 

стабілізуюча, встановлено, що тісна взаємодія вищої освіти із соціальною 

структурою суспільства характеризується двостороннім зв’язком: з одного 

боку, репродукцією й модифікацією соціальної структури суспільства 

інститутом вищої освіти, а з іншого – регуляцією структури та 

функціонування системи вищої освіти соціальною структурою суспільства. 

При цьому заклади вищої освіти першого рівня виступають насамперед як 

інститут для формування й відтворення навичок, необхідних для робочої 
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сили, – передачі знань і досвіду, властивих різним професіям, тобто 

підготовки кваліфікованих фахівців для різних сфер діяльності. 

6. Обґрунтовано положення про недоцільність поширеної в 

адміністративно-правовій науці позиції, згідно з якою відбувається 

ототожнення поняття «адміністративно-правові засади» з поняттями 

«адміністративне законодавство» або «адміністративно-правові норми», 

оскільки за такого розуміння поза складом адміністративно-правових засад 

перебувають принципи адміністративно-правового регулювання, що є 

первинним і системоутворюючим детермінантом системи адміністративно-

правового регулювання, а також осторонь лишаються явища, за допомогою 

яких здійснюється адміністративно-правовий регулятивний вплив на певне 

коло суспільних відносин.  

Натомість сформульовано висновок про те, що поняття 

«адміністративно-правові засади» варто розуміти як сукупність цінностей і 

побудованих на цих цінностях прикладних законодавчих рішень, що 

забезпечують адміністративно-правове регулювання тих чи інших суспільних 

відносин відповідно до зазначених цінностей. 

7. Доведено необхідність подальшого розширення меж автономії та 

самоврядування коледжів, насамперед приватних або коледжів як 

структурних підрозділів приватних закладів вищої освіти, з одночасним 

переглядом повноважень Міністерства освіти і науки України для 

узгодження їх із сучасними уявленнями про місце міністерства в системі 

освіті.  

З посиланням на відповідний зарубіжний досвід наведено аргументи на 

користь мінімізації ролі обов’язкових державних освітніх стандартів в 

освітній діяльності приватних коледжів, які мають бути постійно 

орієнтованими насамперед на вимоги вітчизняного та світового ринку праці, 

який щорічно зазнає суттєвих змін у зв’язку з бурхливим розвитком 

інформаційних технологій. 
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8. Констатовано невичерпаність можливостей для вдосконалення 

системи зовнішнього забезпечення якості освіти в коледжах як запоруки 

досягнення здобувачем освіти компетентностей (результатів навчання) 

відповідно до стандартів вищої освіти.  

Насамперед недостатньо використаний потенціал процедур 

зовнішнього оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти та 

професійного рівня науково-педагогічних працівників, що мають підвищити 

об’єктивність і неупередженість оцінювання з одночасною мінімізацією 

корупційних ризиків. Висловлюється пропозиція про об’єднання найбільш 

прогресивних аспектів атестації та сертифікації педагогічних працівників для 

запровадження процедури, що забезпечує справді об’єктивне визначення 

професійних компетентностей педагогічних і науково-педагогічних 

працівників коледжів.  

Визнається корисним нововведенням вжиття заходів для перенесення 

атестації здобувачів освіти в зовнішнє середовище (наприклад, екзаменів та 

наукових, практичних, творчих кваліфікаційних робіт). 

9. Встановлено недоліки адміністративно-правових засад регулювання 

фінансово-економічних відносин за участю коледжів та здобувачів освіти в 

коледжах. Обґрунтовується перспективність співробітництва компетентних 

органів держави з банками для пільгового кредитування абітурієнтів 

коледжів або прямого бюджетного фінансування навчання в коледжах на 

поворотній основі.  

Також вказано на необхідність розширення меж фінансової 

самостійності тих коледжів, які є структурними підрозділами університетів, 

академій та інститутів, з першочерговим спрямуванням доходів від надання 

коледжами освітніх послуг на задоволення їхніх потреб.  

Визначено доцільність запровадження кредитних інструментів 

фінансування навчання здобувачів освіти в коледжах, насамперед пільгового 

освітнього кредитування з умовами про поступове повернення кредитних 

коштів після працевлаштування.  
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Також звертається увага на недосконалість деяких правил формування 

й розміщення державного замовлення. Насамперед зазначається доцільність 

звільнення фізичних осіб, які здобули вищу освіту за рахунок бюджетних 

коштів, від працевлаштування на підприємствах, в установах та організаціях 

публічного сектора економіки для компенсації витрат на їх навчання. 

10. Аргументовано, що адміністративно-правові засади внутрішніх 

управлінських відносин у коледжах – це комплекс цінностей, завдань, форм і 

методів, на підставі та відповідно до яких здійснюється налагодження й 

реалізація управління всередині організаційної структури коледжів. 

 Їх метою є запровадження такого механізму 

внутрішньоорганізаційного управління, який має забезпечувати максимально 

ефективне функціонування коледжів та гарантувати належне виконання 

ними всіх без винятку функцій. 

11. Розроблено й охарактеризовано напрями вдосконалення 

адміністративно-правового регулювання внутрішнього складника системи 

забезпечення якості освіти в коледжах, спрямовані на реалізацію таких 

завдань підвищення рівня якості навчання:  

а) повне використання ліцензованих обсягів;  

б) залучення роботодавців галузі до участі в підготовці та реалізації 

навчальних програм, узгодження з ними освітніх і професійних стандартів;  

в) переорієнтацію навчальних планів на збільшення частини 

практичної підготовки;  

г) масштабне запровадження програм стажування на виробництві;  

ґ) оновлення матеріальної та навчально-технічної бази, надання їй 

привабливого й сучасного рівня;  

д) забезпечення процесу навчання новітнім лабораторним обладнанням 

і матеріалами;  

е) участь педагогічних працівників у розробленні та впровадженні 

державних стандартів змісту освіти, національної системи кваліфікацій;  
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є) взаємодію коледжів із навчальними закладами різних рівнів, 

науковими установами та підприємствами, зокрема, шляхом створення 

навчально-науково-виробничих комплексів;  

ж) розвиток матеріально-технічної бази в напрямі впровадження 

новітнього програмного забезпечення, обладнання аудиторій для проведення 

дистанційних лекцій і телеконференцій;  

з) залучення до роботи високопрофесійних педагогічних працівників; 

и) поєднання сучасних технологій зовнішнього незалежного оцінювання 

знань і здібностей абітурієнтів та студентів за допомогою об’єктивних 

психолого-педагогічних методів і комп’ютерного аналізу, а також шляхом 

прямих співбесід, інтерв’ю;  

і) забезпечення вільного багатоканального доступу до світових освітніх 

і наукових ресурсів через мережу Інтернет;  

ї) індивідуалізацію та диференціацію навчання обдарованої молоді, 

створення можливостей для реалізації пошуку студентами індивідуальної 

освітньої траєкторії;  

й) створення умов для здобуття якісної освіти інвалідами, дітьми-

сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;  

к) упровадження в навчальний процес та діяльність бібліотек сучасних 

інформаційних і комп’ютерних технологій, створення із цією метою 

лабораторій для підготовки та збереження електронних курсів, обладнання 

аудиторій для проведення дистанційних лекцій і телеконференцій. 

12. Визначено, що кадрове забезпечення коледжів у загальному вигляді 

являє собою систематичну діяльність органів державної влади та керівництва 

коледжів, спрямовану на підтримку такого рівня кадрового потенціалу 

коледжів, який гарантував би їм можливість якісного й ефективного 

виконання своїх завдань і функцій. Водночас запропоновано враховувати, що 

кадровий потенціал будь-якої організації нерозривно пов’язаний з 

індивідуальним трудовим потенціалом кожної фізичної особи, яка в ній 

працює.  
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Встановлено, що формування й реалізація державної кадрової політики 

коледжів має здійснюватися на засадах системної діяльності, яка поєднує 

науково-методологічні, правові, соціально-економічні, морально-

психологічні, соціокультурні, управлінські та інноваційні аспекти. 
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