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проблем, які накопичились упродовж усього періоду існування незалежної 

України, коли освітня сфера, з одного боку, активно впроваджувала інновації, а 

з іншого, за інерцією, зберігала багато ознак та характеристик радянської 

системи. Сьогодні мова йде про створення в Україні такого функціонального 

конструкту системи освіти, який забезпечив би якість останньої, адекватну 

вимогам соціокультурних реалій, відповідну європейським та світовим 

стандартам, сприяв би розвитку держави у всіх вимірах. Саме держава, 

формуючи адміністративно-правові засади організації та функціонування 

закладів вищої освіти (у тому числі і коледжів) закладає основу для власного 

зростання і розвитку у майбутньому. Недарма відомий французький 

письменник Анрі Барбюс, говорячи про значення освіти, наголошував: «Школа 

- це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно 

тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє». При цьому 

вимоги до якості освіти також давно відомі суспільству. Ще у 11 столітті Кей 

Кавус (Унсур аль-Маали) зазначав,  що освіта повинна бути істинною, повною, 

якісною і міцною. 

Цілком логічно, що до освітніх закладів, які дають освіту вище загальної 

середньої, тобто вищу професійну, висуваються особливі вимоги, оскільки 

сучасний ринок праці вимагає висококваліфікованих працівників на ланках 

різного рівня, а тому виклики, що стоять перед українською вищою освітою, є 

серйозними і визначаються як загальносвітовими тенденціями, так і 

специфічними умовами нашого сьогодення. Так, наприклад, потрапляння на 

вищий рівень освіти великих груп осіб, які не можуть повноцінно опанувати 

відповідний освітній рівень, що спостерігається сьогодні доволі часто,  

неминуче позначається на освіті тих, хто спроможний повноцінно опанувати 

відповідний освітній рівень і, як результат, на якості освіти в цілому у державі. 

З іншого боку, цю проблему необхідно вирішувати так аби не порушити 

конституційне право громадян на освіту.  
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Зазначені завдання не можуть бути реалізовані поза межами 

адміністративно-правового регулювання, ґрунтовного осмислення його 

призначення у зазначеній сфері. Отже, робота Т. О. Губанової, присвячена 

дослідженню адміністративно-правових засад організації та функціонування 

коледжів, є актуальною і своєчасною.  

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). 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертація базується на 

комплексному підході, характеризується високим рівнем наукових узагальнень, 

що певною мірою обумовлено й характером дослідницької бази. Безумовно, 

перевагою роботи є те, що автор, поряд із науковими працями з 

адміністративного права, аналізує численні наукові праці з теорії держави і 

права, конституційного, цивільного та інших галузей права, філософії, 

соціології, логіки, державного управління та ін. 

Робота, запропонована Т. О. Губановою характеризується системним 

аналізом предмету дослідження. Структура дисертаційної роботи достатньо 

логічна, що дозволило дослідити проблематику, починаючи від 

загальнотеоретичних, історико-правових аспектів й поступово посилити 
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спеціалізацію дослідження (від історичних та методологічних засад організації 

й функціонування коледжів у системі вищої освіти, визначення місця й ролі 

коледжів у системі вищої освіти в Україні до аналізу адміністративно-правових 

засад взаємодії коледжів із зовнішніми суб’єктами освітнього процесу та 

внутрішніх управлінських відносин). Мета, завдання, об’єкт та предмет 

дослідження сформульовані коректно, у відповідності до вимог, визначених у 

законодавстві. 

Високий рівень результативності дослідження забезпечується 

використанням автором різноманітних загальних та спеціальних методів 

наукового пізнання. Як загальнонауковий застосовано системний підхід. 

Використовувались методи, властиві дослідженням у правових науках 

(діалектичний, історико-правовий, логіко-юридичний, метод групування,  

документального аналізу, порівняльно-правовий та ін.), автор наводить, в яких 

розділах або підрозділах дослідження використовувався той або інший метод.  

Безумовним позитивним чинником, що вплинув на якість роботи, 

глибину занурення та осмислення дослідником проблематики дослідження  

став власний шестирічний досвід роботи дисертанта на посаді директора 

коледжу. Цей досвід робить окремі положення роботи унікальними завдяки 

розкриттю реальних практичних проблем адміністративно-правового 

регулювання діяльності коледжів в Україні. 

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів. 

Достовірність одержаних результатів досягнута здобувачем завдяки 

використанню значного масиву вітчизняної та зарубіжної наукової, 

нормативної та публіцистичної літератури. Цінність роботи полягає у 

ґрунтовному аналізі адміністративно-правових засад організації та 

функціонування коледжів, окресленні можливих шляхів розвитку 

законодавства, спрямованого на вдосконалення діяльності коледжів у сфері 

забезпечення публічного інтересу. Зважаючи на це, можна констатувати, що 

достовірність отриманих висновків та обґрунтованість запропонованих 
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пропозицій і рекомендацій визначається правильно обраним методологічним 

підходом до здійсненого дослідження, достатнім використанням наукового, 

нормативного та емпіричного матеріалу.  

Кількість та якість використаних матеріалів, докладність їх аналізу 

створює передумови для забезпечення достатнього рівня достовірності та 

обґрунтованості дисертаційного дослідження. Такий підхід дозволив 

дисертанту проаналізувати ключові аспекти зазначеної проблеми, розв’язання 

яких має важливе теоретичне і практичне значення, і які, на жаль, до цього часу 

залишалися недослідженими. 

Наукова новизна дослідження 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. Оцінюючи наукову новизну основних положень, 

висновків і рекомендацій, слід відзначити, що у роботі порушені раніше 

недостатньо розроблені наукові та практичні завдання, розв’язання яких 

дозволило отримати результати теоретико-прикладного характеру. 

У першому розділі дисертації, присвяченому висвітленню історичних та 

методологічних засад організації й функціонування коледжів у системі вищої 

освіти, автор детально аналізує зміст еволюції становлення й розвитку коледжів 

як закладів вищої освіти. Слід відзначити досить велику історичну джерельну 

базу використану автором у даному розділі роботи. При цьому, найбільш 

цінним здобутком цього розділу є власне визначення авторського бачення 

основних етапів розвитку коледжів як закладів вищої освіти.  

Цікавим є висновок першого розділу про те, що методологія 

дослідження організації та функціонування коледжів у системі вищої освіти 

являє собою певну галузь знання, яка перебуває на межі методології як науки 

про методи та юридичних наук, зокрема теорії й історії держави та права, 

конституційного права, адміністративного права та порівняльного 

правознавства. 
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Аналізуючи у розділі 2 дисертації місце й роль коледжів у системі вищої 

освіти в Україні, автор слушно зазначає, що реалізація організаційної функції 

вищої освіти вимагає застосування концепції управління змінами, яка, на 

переконання дисертанта, 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. 

 Найбільш цікавим у рецензованій дисертації видається розділ третій 

«Адміністративно-правові засади взаємодії коледжів із зовнішніми суб’єктами 

освітнього процесу». У підрозділі 3.1 дисертації, присвяченому характеристиці 

адміністративно-правових засад організації й функціонування коледжів варто 

відмітити міркування про обґрунтованість охоплення поняттям 

«адміністративно-правові засади» цінностей, завдань, форми й методів 

адміністративно-правового регулюючого впливу на суспільні відносини та 

внутрішні управлінські відносини суб’єктів публічної адміністрації. Хоча 

позиція автора щодо визначення поняття «адміністративно-правові засади» і 

виглядає досить спірною, слід погодитись з тим, що автор тим самим закладає 

вагоме підґрунтя для наукової дискусії. Варто також відзначити спроби автора 

відійти від стереотипного погляду на адміністративно-правові засади і 

привнести у відповідний напрямок наукових досліджень свіжі ідеї та погляди. 

Слід схвально оцінити пропозиції автора стосовно необхідності 

подальшого розширення меж автономії та самоврядування коледжів з 

одночасним переглядом повноважень Міністерства освіти і науки України для 
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приведення їх у відповідність із сучасними уявленнями про місце міністерства 

в системі освіті. 

Цікавою є пропозиція щодо покладення на коледжі та їх засновників 

відповідальності за якість освітніх послуг перед здобувачами освіти з 

можливістю прямого стягнення з коледжів або, як виняток, з їх засновників 

відшкодування за невідповідність результатів навчання здобувачів освіти тим, 

що знайшли своє відображення у відповідних освітніх програмах або окремих 

освітніх компонентах. Але з тим уточненням, що факт надання неякісних 

освітніх послуг має не засвідчуватися, а встановлюватися судом, який і має 

визначати у своєму рішення конкретний розмір такого відшкодування.  

Заслуговує не увагу наведений у четвертому розділі дисертації  

визначений Т. О. Губановою перелік адміністративно-правових засад 

внутрішніх управлінських відносин у коледжах, які у більшості випадків 

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. 

Досить новим для адміністративно-правової науки є розкриття 

особливостей 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. 

Наукове та практичне значення представленої дисертації. 

Теоретична та практична значимість роботи полягає в тому, що основні 

теоретичні результати дослідження доведені до рівня конкретних практичних 
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пропозицій щодо вирішення проблем у цій сфері. Зокрема, сформульовано 

науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення 

законодавства України у сфері організації та функціонування коледжів. Крім 

того, висновки, сформульовані у дисертації, можуть бути використані у 

правозастосовчому процесі та у науково-дослідній діяльності.  

Матеріали дисертації можуть бути використані при викладанні 

дисциплін «Адміністративне право України», «Адміністративна 

відповідальність», «Адміністративне право зарубіжних країн», враховані при 

підготовці відповідних підрозділів підручників і навчальних посібників. 

Повнота викладання наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях.  

Наукові положення, висновки, пропозиції та рекомендації, що 

сформульовані у дисертації, достатньо повно викладені у авторефераті, двох 

колективних монографіях, сорока двох наукових працях (із них 29 опубліковані 

у фахових виданнях України та зарубіжних країн з юридичних наук), 

апробовані на наукових, науково-практичних конференціях, при цьому 3 статті 

опубліковані у наукометричній базі Emerging Sources Citation Index by Web of 

Science. 

Опубліковані статті повною мірою відображають зміст чотирьох 

розділів дослідження, що відповідає наказу МОНмолодьспорту України «Про 

опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і 

кандидата наук» від 17.10.2012 року № 1112. 

Автореферат відповідає змісту дисертації та повністю відображає основні 

положення та результати дослідження. Автореферат та дисертація оформлені 

відповідно до встановлених для такого виду наукових робіт вимог. 

У роботі не використовувалися положення кандидатської дисертації 

автора на тему «Правове забезпечення державного фінансового контролю в 

Україні», яка була захищена у 2013 році. 
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В цілому позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження, слід зазначити, 

що в наявності положення, які відрізняються суперечливим змістом, є 

недостатньо аргументованими, логічними, потребують уточнення позиції 

здобувача. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації.  

1. Насамперед, видається незрозумілим те, чим обумовлено дослідження 

різноманітних питань взаємодії коледжів із зовнішнім середовищем без 

з’ясування особливостей відповідних механізмів, що діяли до нещодавнього 

докорінного реформування системи освіти, а також без співставлення 

зазначених механізмів із тими, що передбачаються освітнім законодавством на 

теперішній час, та виявлення еволюційних тенденцій системи освіти із 

наголосом на зміни правового регулювання тих аспектів, що безпосередньо 

зачіпають адміністративно-правовий статус та порядок функціонування 

коледжів. 

2. Іншим дослідницьким підходом автора, що потребує додаткових 

пояснень, є детальне опрацювання самого лише суто теоретичного поняття 

науки адміністративного права «адміністративно-правові засади» поза 

контекстом, пов’язаним із організацією та функціонуванням коледжів, із 

наведенням його авторського визначення, незважаючи на те, що дисертаційне 

дослідження не є профільним, тобто не спрямоване на перегляд категоріального 

апарату адміністративного права, а для досягнення мети даного дослідження 

(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) цілком можливо було б обмежитись дотриманням 

того чи іншого усталеного розуміння поняття «адміністративно-правові 

засади». 

3. Наступне зауваження пов’язане з попереднім. Так, міркування автора про 

обґрунтованість охоплення поняттям «адміністратиувно-правові засади» 
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цінностей, завдань, форми й методів адміністративно-правового регулюючого 

впливу на суспільні відносини та внутрішні управлінські відносини суб’єктів 

публічної адміністрації, висловлені на сторінках дисертації і автореферату, не 

узгоджується із запропонованим авторським визначенням, категорії 

«адміністративно-правові засади», наведеним на с. 18 автореферату, відповідно 

до якого, останні визначено 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. 

4. Крім вищевикладеного, привертає увагу те, що у окремих випадках 

автор не супроводжує його бачення організаційно-правових прикладних 

інструментів, що, на погляд автора, мають покращити якість освіти у коледжах, 

цілісним механізмом функціонування цих самих інструментів, що дозволяє 

стверджувати про те, що дисертаційне дослідження містить лише 

концептуальні засади бажаних нововведень у положеннях законодавства про 

освіту. 

5. Також, видається недостатньо обґрунтованою прихильність автора до 

позиції про склад заходів та процедур забезпечення якості освіти, що викладена 

у положеннях Закону України «Про вищу освіту», перед тою, що знайшла своє 

відображення у Законі України «Про освіту» та передбачає визнання одним із 

різновидів цих заходів та процедур освітні стандарти та освітні програми, 

однак, у рамках підрозділу дисертації про адміністративно-правовий аспект 

зовнішнього складника системи забезпечення якості освіти в коледжах, освітні 

стандарти та освітні програми заходами забезпечення якості освіти не 

визнаються та як такі не досліджуються. 

6. Відповідно до ст. 28 Закону України «Про вищу освіту» коледж 

визначається як заклад вищої освіти або структурний підрозділ університету, 

академії чи інституту, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям 

ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра, проводить прикладні наукові 
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дослідження та/або творчу мистецьку діяльність. Під час аналізу 

адміністративно-правових засад внутрішніх управлінських відносин у коледжах 

автор взагалі не акцентує увагу на специфіці коледжів, які є саме структурними 

підрозділами університетів, що безумовно варто було б зробити.  

7. Останнє критичне зауваження, зумовлене тим, що деякі з поставлених 

задач дослідження, як то: «здійснити історико-ретроспективний аналіз розвитку 

коледжів як закладів вищої освіти на території сучасної України», «встановити 

місце й роль коледжів у системі вищої освіти України», «визначити роль і 

значення кадрового забезпечення в організації та функціонуванні коледжів» 

варто було сформулювати таким чином, щоб акцентувати увагу на відповідних 

адміністративно-правових аспектах організації та функціонування коледжів.  

Проте вказані зауваження зумовлені складністю теми дослідження, а 

висвітлені спірні положення, можуть стати приводом для дискусії під час 

процедури захисту. Вони не впливають на загальну позитивну оцінку виконаної 

Губановою Тамарою Олексіївною роботи, в якій вирішується важлива наукова 

проблема, 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. 
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