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такими, що зазнають постійних трансформацій, вимогами українського 

суспільства – з ринковою економікою. 

В сучасній юридичній науці, зокрема в науці адміністративного права, 

оскільки, незважаючи на наявність нової нормативно-правової бази у сфері 

вищої освіти, питання публічного адміністрування у сфері організації та 

функціонування коледжів в Україні в сучасних наукових працях вчених-

адміністративістів належним чином не досліджуються, а в новій навчальній 

літературі з адміністративного права увага авторів, як і наприкінці ХХ 

століття, приділяється лише загальним питанням адміністративно-правового 

впливу на порядок створення, функціонування та припинення діяльності 

закладів вищої освіти.  

Важливою складовою державотворення в цілому та адміністративної 

реформи в Україні є забезпечення належного нормативно-правового 

регулювання у сфері організації та функціонування коледжів в Україні. 

Таким чином, обрана тема дисертаційного дослідження є важливою й 

актуальною. Як свідчить зміст дисертації, теоретична розробка відповідних 

положень та рекомендацій здобувачем поновлює розроблені наукові 

положення й накреслює шляхи подальших досліджень щодо 

адміністративно-правових засад організації та функціонування коледжів.   

 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

 

Методологія дослідження зазначеної проблеми обрана відповідно 

об’єкту та предмету дисертаційної роботи, виходячи із сформульованої мети 

та відповідних завдань. Застосовані загальні та спеціальні прийоми і методи 

наукового пізнання: діалектичний, історичний, логічний, порівняльно-

правовий, документального аналізу, системний аналіз тощо. Це дозволило 

дисертанту розглянути визначену проблему у динаміці й взаємозв’язку із 

явищами суспільного розвитку. 
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Мета дисертаційного дослідження сформульована таким чином, щоб 

на основі 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. Таку мету дисертант 

досягає через вирішення поставлених конкретних завдань на основі 

врахування досягнень науки адміністративного права. 

Досягти обрану мету також дозволяє не тільки логічно побудований та 

грамотно викладений матеріал у дисертації, а й опрацьована література, 

список якої можна вважати цілком повним та достатнім, оскільки вивчені та 

проаналізовані теоретичні положення вчених, які досліджували 

адміністративно-правовий статус різних суб’єктів адміністративного права.   

Результати дисертаційного дослідження апробовані на десяти науково-

практичних конференціях, конгресах та семінарах. Також, матеріали 

дисертаційного дослідження використовуються у правотворчій діяльності, 

про що свідчать акт впровадження Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти» від 03 вересня 2018 року. Вказані матеріали 

використовуються в навчальному процесі закладів вищої освіти, про що 

свідчать акт впровадження Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово-правовий коледж» від 06 вересня 2018 року. Зазначені матеріали 

використовуються у науково-дослідній роботі, про що свідчать відповідні акти 

(акт впровадження ДВНЗ «Ужгородський національний університет» від 14 

червня 2018 року).    

Дана робота є комплексним монографічним дослідженням, яке 

виконане дисертантом особисто. 

Вищевказане дає підстави стверджувати, що сформульовані в 

дисертації наукові положення, висновки і рекомендації мають достатню міру 

обґрунтованості та достовірності. 
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Наукова новизна одержаних результатів 

 

Наукова новизна основних положень і висновків дисертації полягає у 

тому, що вона є першим монографічним дослідженням, в якому комплексно, 

з використанням сучасних методів пізнання, врахуванням здобутків 

вітчизняної адміністративно-правової науки розкрито сутність, основні риси 

адміністративно-правових засад організації та функціонування коледжів. У 

ній висунуто низку положень, нових у концептуальному плані й важливих 

для юридичної практики, з яких на особливу увагу заслуговують: 

- обґрунтовані 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;  

- запропоновано 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; 
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- визначено історіографію дослідження правового регулювання 

розвитку закладів вищої освіти в Україні на теренах сучасної України; 

- обґрунтовано низку пропозицій щодо вдосконалення законодавства у 

сфері організацій та функціонування коледжів в Україні. 

Звертають на себе увагу і інші положення дисертації.  

По-перше, робота є яскравим взірцем поєднанням напрацювань теорії 

та здобутків практики. Про те, що здобувач опрацював велику кількість 

спеціалізованої літератури (монографій, дисертацій, наукових статей) видно 

не тільки з переліку використаної літератури чи положень підрозділу 1.1 

дисертації, де міститься історико-ретроспективний аналіз розвитку коледжів 

як заклади вищої освіти: на теренах сучасної України. Майже кожен 

підрозділ дисертації починається з аналізу наукової думки щодо конкретного 

поняття, використання термінології, перспектив вдосконалення 

національного законодавства тощо. Це свідчить про наукову зрілість 

здобувача, про його власний багаторічний досвід роботи на посаді директора 

коледжу та відповідний науковий рівень дисертації.  

По-друге, позитивним є те, що здобувач не просто виділив за 

хронологічним принципом етапи розвитку коледжів як закладів вищої освіти 

на теренах сучасної України, а й охарактеризував кожен з них, вказавши на 

відмінності і особливості, які були притаманні науковій думці в конкретний 

історичний період. Особливої уваги заслуговує точка зору автора, що  

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 
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суспільстві (йдеться насамперед про реформування мережі коледжів як 

закладів вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації). 

По-третє, наукова новизна другого розділу бачиться у тому, що у 

ньому розглянуто роль і місце коледжів крізь призму функцій вищої освіти. 

Зокрема, визначено, що соціальна функція вищої освіти – це взаємовплив 

соціальної структури суспільства та інституту вищої освіти: з одного боку, 

спостерігаються 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). При цьому коледжі виступають насамперед як інститут для 

формування й відтворення навичок, необхідних для робочої сили, – передачі 

знань і досвіду, властивих різним професіям, тобто підготовки 

кваліфікованих фахівців для різних сфер діяльності. 

По-четверте, вдалим бачиться як структура третього та четвертого 

розділу дисертації, так і їхній зміст. Так в підрозділі 4.1 дисертації на підставі 

аналізу сутності предмету адміністративного права, сучасних поглядів 

вчених-адміністративістів на сутність публічного управління та публічного 

інтересу, а також ролі сучасної вищої освіти у світовому суспільстві автор 

робить новий та сміливий висновок, що внутрішні управлінські відносини в 

коледжах приватної та комунальної форми власності варто вважати такими, 

що формують предмет адміністративного права, оскільки керівництво та 

засновники коледжів здійснюють управлінську діяльність, спрямовану на 

задоволення не лише своїх приватних інтересів, проте і публічних інтересів. 

Внутрішня управлінська діяльність в коледжах приватної та комунальної 

форми власності, на думку дисертанта, спрямована на виконання державних 

програм у сфері вищої освіти, певних місцевих програм регіонального 

розвитку. Саме така спрямованість внутрішнього управління в коледжах 

приватної та комунальної форми дозволяє стверджувати, що воно становить 

інтерес для дисертаційної роботи та не виходить за межі адміністративно-
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правової науки. У подальшому внутрішні управлінські відносини в 

коледжах приватної та комунальної форми власності розглянуті дисертантом 

через призму їхньої спрямованості на реалізацію державних програм у сфері 

вищої освіти, що є умовою розвитку українського суспільства, завдяки 

розвитку педагогічного та студентського середовища усіх коледжів України. 

Дисертант дуже вдало розробив й охарактеризував 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; 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 
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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. 

Автором розроблено й інші наукові положення, які є новими для теорії 

адміністративного права. Обґрунтовуючи загальні положення, дисертант 

сформулював також ряд часткових висновків, пропозицій, рекомендацій, які 

теж характеризуються науковою новизною або практичною значущістю і в 

сукупності вирішують важливе завдання – вдосконалення чинного 

законодавства, яке врегульовує діяльність коледжів  України. Всі одержані в 

результаті дисертаційного дослідження висновки достатньо повно і точно 

відображені у вступі роботи, висвітлені в розділах її основної частини. 

 

Наукове та практичне значення роботи 

 

Висновки здобувача з огляду на розвиток науки й практики є цілком 

обґрунтованими. Рекомендації, запропоновані у роботі, можуть бути 

покладені в основу розробки нормативно-правових актів, дія яких 

спрямована на вдосконалення правового регулювання функціонування 

коледжів. У навчальному процесі положення роботи можуть бути 

використані при викладанні дисциплін «Адміністративне право України», 

«Адміністративний процес». Основні висновки дослідження можуть бути 

використані у сфері науково-дослідної діяльності для подальшої розробки 

проблем адміністративно-правового статусу коледжів України. 

Використання одержаних результатів у правозастосовчій діяльності 

дозволить удосконалити практичну діяльність як органів публічної 

адміністрації, так і закладів вищої освіти.  
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Повнота викладення матеріалів в публікаціях, положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

 

Основні положення і висновки дисертації відображено в опублікованій 

одноосібній монографії «Публічне адміністрування у сфері організації та 

функціонування коледжів в Україні: історія, зарубіжний досвід, сучасний 

стан та тенденції розвитку», у двох 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. 

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації. 

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації 

 

Оцінюючи належним чином зміст дисертаційного дослідження, 

вважаємо необхідним надати ряд зауважень щодо положень роботи, які 

потребують уточнення. Крім того, окремі зауваження стосуються спірних 

питань і потребують від дисертанта, як вбачається, додаткової аргументації. 

1. По-перше, на мою думку, некоректно визначено об’єкт дослідження, 

адже внаслідок адміністративно-правового регулювання організації та 

функціонування коледжів в Україні не виникають суспільні відносини. 

Суспільні відносини є предметом правового регулювання. Тому об’єктом 

дослідження слід було визначити відносини, які виникають з приводу 

організації і функціонування коледжів. 

2. Внаслідок неузгодженості речення є незрозумілим пропозиція автора 

про «доцільність оцінки позитивних знань здобувачів освіти шляхом 

виконання електронних тестових завдань при тому, що різниця (у відсотках) 
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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)». Відповідна думка (думки) має бути 

уточнена під час захисту. 

 3. Тема дисертації «Адміністративно-правові засади організації та 

функціонування коледжів: порівняльно-правове дослідження» передбачає, 

що дисертант має визначити та сформулювати відповідні адміністративно-

правові засади. Проте в роботі такі засади визначаються 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. Проте таке 

визначення, на мою переконливу думку, має загальний характер.  

4. Тема дисертації «Адміністративно-правові засади організації та 

функціонування коледжів: порівняльно-правове дослідження» передбачає, 

що в основі методології дослідження має лежати порівняння 

адміністративного регулювання діяльності коледжів за законодавством 

України та інших країн. Проте детальний аналіз роботи свідчить, що в 

дисертації порівняльний метод використовується на рівні з іншими методами 

дослідження, а робота має характер не спеціалізованого порівняльно-

правового дослідження, а загального дослідження адміністративно-правового 

статусу відповідного виду навчальних закладів. 

 5. Однією із задач дисертації вказано «здійснити історико-

ретроспективний аналіз розвитку коледжів як закладів вищої освіти на 

території сучасної України». Проте аналіз є методом наукового пізнання, а 

науковий метод не може бути визначений як задача наукового дослідження. 

Проте вказані зауваження зумовлені складністю теми, обраної 

дисертантом, а висвітлені спірні положення, можуть стати приводом для 

жвавої дискусії під час процедури захисту дисертаційного дослідження у 
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