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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 01 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 заклади 

вищої освіти або як структурні підрозділи закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів 

акредитації. 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 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, 
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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. 

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 03 березня 2016 року, Плану законодавчого 

забезпечення реформ в Україні, схваленого Постановою Верховної Ради 

України від 04 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 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; 
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– 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; 

– 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 
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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, 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 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; 
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– 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 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 закладів вищої освіти (початок XIX століття); 

4) заклади вищої освіти 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 

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 
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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 03 вересня 2018 року); 

– 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 06 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 

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 
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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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертаційного 

дослідження, висвітлено її зв’язок із науковими програмами, планами й темами, 

проаналізовано загальний стан наукової розробленості теми, окреслено мету та 

завдання дослідження, сформульовано об’єкт і предмет, основні методологічні 

підходи до дослідження, наукову новизну та теоретичне й практичне значення 

роботи, а також наведено відомості про апробацію, особистий внесок здобувача 

й публікацію результатів дослідження, його структуру. 

Розділ 1 «Історичні та методологічні засади організації й 

функціонування коледжів у системі вищої освіти» складається з трьох 

підрозділів, у яких досліджено загальні теоретико-методологічні питання 

адміністративно-правового статусу коледжів як закладів вищої освіти та 

здійснено періодизацію становлення правового статусу коледжів як закладів 

вищої освіти в Україні. 

Підрозділ 1.1 «Коледжі як заклади вищої освіти: історико-
ретроспективний аналіз» присвячено з’ясуванню сутності та змісту еволюції 

становлення й розвитку коледжів як закладів вищої освіти, а також виробленню 

авторського бачення основних етапів цього процесу. Дисертантом встановлено, 

що визначені в результаті аналізу етапи розвитку коледжів як закладів вищої 

освіти в Україні в минулому надають уявлення про перебіг освітніх процесів у 

майбутньому, дають змогу спроектувати діяльність коледжів як закладів вищої 
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освіти таким чином, щоб вони були конкурентоспроможними як на території 

України, так і на рівні Європи та світу загалом. Акцентовано увагу на тому, що 

знання особливостей розвитку системи закладів вищої освіти України, її 

значної потужності й наукового потенціалу дають змогу забезпечити 

подальший досить швидкий інноваційний розвиток цієї сфери. 

Доведено, що оскільки коледжі є невід’ємною складовою частиною системи 

закладів вищої освіти, то еволюцію їх розвитку неможливо розглядати поза 

еволюцією розвитку закладів вищої освіти в Україні. Аналіз еволюції 

становлення сучасних коледжів як закладів вищої освіти дав 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 Україною 

незалежності 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–IV рівнів акредитації. 

Водночас вказується на те, що з прийняттям Закону України «Про вищу освіту» 

заклади вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації (технікуми, коледжі) були виведені 

із системи вищої освіти. Акцентовано увагу на важливій проблемі, пов’язаній із 

місцем коледжів у системі освіти, – питанні про те, залишитися їм у вищій 

освіті або перейти в професійно-технічну освіту. 

У підрозділі 1.2 «Методологія дослідження організації та функціонування 

коледжів» обґрунтовано, що методологія дослідження організації й 

функціонування коледжів у системі вищої освіти може існувати як у вузькому, 

так і в широкому сенсі. При цьому стверджується, що методологія дослідження 

організації та функціонування коледжів у системі вищої освіти може виступати 

як загальноправовий метод, за допомогою якого окреслюються межі наукових 

досліджень організації й функціонування коледжів у системі вищої освіти, а 

також межі впливу влади на різні сфери громадянського суспільства. За 

допомогою цього відбувається її взаємодія зі структурами суспільства. Цей 

підхід буде належати до вузького розуміння методології дослідження 

організації й функціонування коледжів у системі вищої освіти (до таких 

методів запропоновано 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 у системі 

вищої освіти збігається з методологією науки адміністративного права та є 

основою пізнання державно-правової дійсності. 

Визначено, 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. Методологію 

дослідження організації й функціонування коледжів у системі вищої освіти як 

науковий феномен, безпосередньо пов’язаний із пізнавальною процедурою, 
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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 

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 йдеться про методологію в 

гносеологічному розумінні. Під час дослідження організації й функціонування 

коледжів у системі вищої освіти необхідна конструктивна модернізація, 

наповнення новим змістом таких методів наукового пізнання, як інтерполяція, 

моделювання, контрастивний аналіз, поліваріантне прогнозування. 

У підрозділі 1.3 «Коледжі як заклади вищої освіти: понятійно-

категоріальний апарат» висвітлено сутність коледжів як внутрішню константу 

системи вищої освіти в Україні, концентроване вираження їх соціальної 

спрямованості в суспільстві й державі. 

Визначено, що категорія «заклади вищої освіти» є системоутворюючою в 

українській науці адміністративного права. Їй притаманний дуже високий 

рівень узагальнення, оскільки вона поєднує багато інших категорій, тобто 

сферою узагальнення поняття «вища освіта» є предмет науки адміністративного 

права. 

Встановлено, що категорія «коледжі як заклади вищої освіти» в чинному 

національному законодавстві з вищої освіти має значення не пересічної 

дефініції, а наскрізної правової категорії, наріжного інституційного критерію з 

визначення фундаментальних підходів стосовно форм і принципів організації 

вищої та професійної освіти, міждисциплінарних і міжгалузевих зв’язків, а 

також порівняння національних і міжнародних стандартів освіти (навчання) та 

професійних рівнів. 

Розділ 2 «Місце й роль коледжів у системі вищої освіти в Україні» 

складається з двох підрозділів, які присвячено з’ясуванню особливостей та 

місця й ролі коледжів як закладів вищої освіти в системі вищої освіти в Україні, 

їх характеристиці та розробленню рекомендацій щодо вдосконалення правового 

регулювання в цій сфері. 

У підрозділі 2.1 «Коледжі як базисний елемент системи вищої освіти в 

Україні: функціональний підхід» обґрунтовано, що базова вища освіта 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. Саме тому призначення й функціонування коледжів як 

базисного елементу системи вищої освіти в Україні визначається насамперед 

основними функціями вищої освіти в державі. 
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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. 

Політична функція вищої освіти – це взаємодія коледжів як закладів вищої 

освіти з політичною системою. При цьому доведено, що політичну функцію 

вищої освіти варто розглядати як підґрунтя національної безпеки держави. 

Вплив цих факторів культури 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 про реформування мережі коледжів як закладів вищої 

освіти І–ІІ рівнів акредитації). 

Вказується на те, що аксіологічний аспект теорії та практики сучасної 

вітчизняної вищої освіти дає можливість переосмислити освіту з позицій 

повернення їй головної функції. І надзвичайно важливою в цьому процесі є 

роль коледжів як закладів вищої освіти, які повинні стати справжнім базисом 

усієї системи вищої освіти в Україні. Саме тому обґрунтовано пропозицію про 

те, що в проекті Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року, 

який розміщений на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України, 

необхідно передбачити можливість здобуття вищої освіти на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти молодшими спеціалістами та молодшими 

бакалаврами за інтегрованими навчальними планами й скороченим терміном 

навчання. 

Зазначається, 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. 

Підрозділ 2.2 «Сучасний стан та перспективи розвитку коледжів у системі 
вищої освіти України» присвячений дослідженню правової природи, сучасного 
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стану правового регулювання, поняття й особливостей коледжів у системі 

вищої освіти України. 

Обґрунтовується, що 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. Встановлено, що з огляду на наявний кадровий склад, 

матеріально-технічну базу, накопичений досвід роботи та 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. 

Розділ 3 «Адміністративно-правові засади взаємодії коледжів із 

зовнішніми суб’єктами освітнього процесу» складається із чотирьох 

підрозділів, у яких визначається поняття «адміністративно-правові засади», що 

є вихідним для подальшого наукового опрацювання питань організації та 

здійснення взаємодії коледжів із зовнішнім середовищем у розрізі найбільш 

важливих сфер їх функціонування. 

Підрозділ 3.1 «Поняття та характеристика адміністративно-правових 
засад організації й функціонування коледжів» містить узагальнення 

теоретичних положень і висновків представників наукового співтовариства 

щодо змісту та обсягу поняття «адміністративно-правові засади». Звертається 

увага на необґрунтованість штучного зведення поняття «адміністративно-

правові засади» до положень адміністративного законодавства або 

адміністративно-правових норм, 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, які чинять фактичний регулятивний вплив та якими є акти реалізації 

адміністративного права. Також висловлюються 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. 

За підсумками дослідження адміністративно-правових засад взаємодії 

закладів першого рівня вищої освіти із зовнішнім середовищем наводиться 

абстрактне визначення адміністративно-правових засад, а також таке, що 

лежить у контексті взаємодії коледжів із зовнішніми суб’єктами освітнього 

процесу. 

У підрозділі 3.2 «Адміністративно-правові засади зовнішнього управління 
організацією та функціонуванням коледжів» характеризуються правова й 

організаційна основа, основні принципи та порядок взаємодії коледжів із 

суб’єктами управління у сфері вищої освіти, а також визначається простір для 

їх удосконалення з метою оптимізації освітньої діяльності та підвищення якості 

освіти в коледжах. 
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З огляду на відповідний прогресивний зарубіжний досвід обґрунтовується 

необхідність подальшого розширення меж автономії та самоврядування 

коледжів з одночасним переглядом повноважень Міністерства освіти і науки 

України для приведення їх у відповідність із сучасними уявленнями про місце 

міністерства в системі освіти. 

З посиланням на відповідний зарубіжний досвід висловлюються аргументи 

на користь звільнення приватних коледжів від обов’язкового дотримання будь-

яких державних освітніх стандартів (крім ліцензійних вимог), окрім випадків, 

коли приватний коледж добровільно виявив намір готувати фахівців із вищою 

освітою за рахунок коштів Державного бюджету України. 

Обґрунтовано необхідність прийняття нормативно-правових актів, 

спрямованих на впровадження ефективних механізмів видання коледжами 

власних документів про освіту, що має стимулювати співробітників коледжів 

самостійно дбати про постійний розвиток їхніх закладів з урахуванням вимог 

сучасного ринку праці як України, так і всього світу загалом із метою 

забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних коледжів порівняно з 

аналогічними закладами держав – членів Європейського Союзу, які є сусідами 

України. 

Підрозділ 3.3 «Зовнішній складник системи забезпечення якості освіти в 

коледжах: адміністративно-правовий аспект» містить огляд вітчизняних і 

зарубіжних наукових праць та аналітичних досліджень щодо можливостей 

удосконалення адміністративно-правових засад контролю за якістю вищої 

освіти та якістю освітньої діяльності в коледжах. 

Наголошується на можливих позитивних наслідках атестації навчальних 

досягнень здобувачів освіти коледжів із зовнішнім елементом та безпосереднім 

впливом на дохід науково-педагогічних працівників коледжів. Серед 

нововведень, корисність яких прямо чи опосередковано підтверджується 

зарубіжним досвідом, варто назвати 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. Вказується на те, що факт надання неякісних освітніх 

послуг має підтверджуватися за результатами експертного дослідження 

представників незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої 

освіти, а офіційно засвідчуватися – рішенням суду. 

У підрозділі 3.4 «Адміністративно-правові засади фінансування та 

матеріально-технічного забезпечення функціонування коледжів» 

розглядаються відображені в адміністративно-правових нормах освітнього 

законодавства підходи до фінансування коледжів, регулювання питань 

утворення, користування й розпорядження матеріально-технічною базою 

коледжів та здійснення ними фінансово-господарської діяльності, а також 

обґрунтовується необхідність здійснення концептуальних перетворень у цій 

сфері. 
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З огляду на найкращі зарубіжні практики фінансування та матеріально-

технічного забезпечення функціонування коледжів стверджується, що 

фінансування освіти з Державного бюджету України та бюджетів місцевого 

самоврядування має безумовно забезпечити належне виконання договорів 

(контрактів), що укладаються між закладом вищої освіти та фізичною 

(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для 

іншої особи. Крім того, вказується на доцільність запровадження кредитних 

інструментів фінансування навчання здобувачів освіти в коледжах, серед яких 

головним є пільгове освітнє кредитування з умовами про поступове повернення 

кредитних коштів після працевлаштування. Також звертається увага на 

недосконалість деяких правил формування й розміщення державного 

замовлення. Насамперед порушується питання про 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. 

Розділ 4 «Адміністративно-правові засади внутрішніх управлінських 

відносин у коледжах» складається з трьох підрозділів, у яких досліджено 

адміністративно-правові засади внутрішніх управлінських відносин у коледжах, 

охарактеризовано адміністративно-правовий аспект внутрішнього складника 

системи забезпечення якості освіти в коледжах та розкрито роль і значення 

кадрового забезпечення в організації й функціонуванні коледжів. 

У підрозділі 4.1 «Характеристика адміністративно-правових засад 

внутрішніх управлінських відносин у коледжах» розглянуто особливості 

внутрішнього адміністративно-правового регулюючого впливу, який 

здійснюється керівними органами коледжів на різних рівнях його внутрішнього 

управління. 

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). 

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. 

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: 1) навчальна та виховна функції, які пов’язані з провадженням на 
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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). 

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. 

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. 

Підрозділ 4.2 «Адміністративно-правовий аспект внутрішнього складника 

системи забезпечення якості освіти в коледжах» містить огляд 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. 

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 
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якістю освіти в коледжах повинен забезпечувати визначення та аналіз ризиків і 

недоліків освітньої діяльності коледжів для їх попередження чи обмеження. 

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. 

У підрозділі 4.3 «Роль і значення кадрового забезпечення в організації та 
функціонуванні коледжів» охарактеризовано адміністративно-правове 

регулювання кадрового забезпечення в організації й діяльності коледжів. 

Акцентовано увагу на тому, що ключова роль в ефективності та 

результативності функціонування коледжів безпосередньо залежить від їх 

кадрового складу, який забезпечує належний розвиток освітнього складника 

українського суспільства. 

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. 

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. 

 

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 закладів вищої освіти (початок 
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XIX століття); 4) заклади вищої освіти 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 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 закладів вищої освіти 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 (дослідження 

організації й функціонування коледжів як закладів вищої освіти збігається з 

методологією науки адміністративного права та є основою пізнання державно-

правової дійсності) сенсі. 

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 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 



18 

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. 

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. Також 
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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; 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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АНОТАЦІЇ 

 

Губанова Т. О. Адміністративно-правові засади організації та 

функціонування коледжів: порівняльно-правове дослідження. – Рукопис. 

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 здійснено історико-ретроспективний аналіз розвитку коледжів 

як закладів вищої освіти на території сучасної України; визначено методологію 

дослідження організації й функціонування коледжів; встановлено 

співвідношення понять «вища освіта» та «професійна вища освіта», «заклади 

вищої освіти» та «коледж» в адміністративному праві; сформульовано 

функціональні особливості коледжів як закладів вищої освіти; встановлено 

місце й роль коледжів у системі вищої освіти України; визначено поняття та 

здійснено характеристику адміністративно-правових засад організації й 

функціонування коледжів; охарактеризовано адміністративно-правові засади 

зовнішнього управління організацією та функціонуванням коледжів; визначено 

адміністративно-правовий аспект зовнішнього складника системи забезпечення 

якості освіти в коледжах; охарактеризовано адміністративно-правові засади 

фінансування та матеріально-технічного забезпечення функціонування 

коледжів; охарактеризовано адміністративно-правові засади внутрішніх 

управлінських відносин у коледжах; окреслено адміністративно-правовий 

аспект внутрішнього складника системи забезпечення якості освіти в коледжах; 

визначено роль і значення кадрового забезпечення в організації та 

функціонуванні коледжів. 

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 

здійснювати атестацію навчальних досягнень здобувачів освіти коледжів із 

зовнішнім елементом та безпосереднім впливом на дохід науково-педагогічних 

працівників коледжів; обґрунтовано 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 
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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. 

Розроблено теоретичні положення про необхідність включення до 

освітнього законодавства положень про механізми, які повинні стимулювати 

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 огляду на найкращі зарубіжні практики запропоновано й детально 

охарактеризовано систему забезпечення якості освіти в коледжах на 

внутрішньому рівні, яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

удосконалення планування освітньої діяльності; затвердження, моніторингу й 

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 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, як модернізація системи неперервної 

професійної освіти викладачів, оновлення стандартів вищої педагогічної освіти, 

введення нової системи атестації викладачів і керівних кадрів коледжів 

(складником якої є оцінка професійної компетентності й теоретичної 

підготовки), співпраця держави та громадськості в напрямі прийняття й 

реалізації управлінських рішень і контролю за їх виконанням, участь в оцінці 

якості освіти споживачів освітніх послуг коледжів. 

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, адміністративно-

правові засади, адміністративно-правовий аспект, вища освіта, діяльність, 
заклади вищої освіти, коледжі, організація, суб’єкти адміністративного права, 
функціонування. 
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Губанова Т. А. Административно-правовые основы организации и 

функционирования колледжей: сравнительно-правовое исследование. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2018. 

В диссертации осуществлен историко-ретроспективный анализ развития 

колледжей как высших учебных заведений на территории современной 

Украины; определена методология исследования организации и 

функционирования колледжей; установлено соотношение понятий «высшее 

образование» и «профессиональное высшее образование», «учреждения 

высшего образования» и «колледж» в административном праве; 

сформулированы функциональные особенности колледжей как высших 

учебных заведений; установлено место и роль колледжей в системе высшего 

образования Украины; определено понятие и осуществлена характеристика 

административно-правовых основ организации и функционирования 

колледжей; охарактеризованы административно-правовые основы внешнего 

управления организацией и функционированием колледжей; определен 

административно-правовой аспект внешней составляющей системы 

обеспечения качества образования в колледжах; охарактеризованы 

административно-правовые основы финансирования и материально-

технического обеспечения функционирования колледжей; охарактеризованы 

административно-правовые основы внутренних управленческих отношений в 

колледжах; очерчен административно-правовой аспект внутренней 

составляющей системы обеспечения качества образования в колледжах; 

определены роль и значение кадрового обеспечения в организации и 

функционировании колледжей. 

С целью совершенствования административно-правового статуса колледжей 

предложено: а) предусмотреть в нормативно-правовых актах по вопросам 

образования, проекты которых сейчас разрабатываются, возможность 

получения высшего образования на первом (бакалаврском) уровне высшего 

образования младшими специалистами и младшими бакалаврами по 

интегрированным учебным планам и сокращенному сроку обучения; 

б) разработать нормативные документы относительно возможности пребывания 

учебных заведений, которые будут готовить младших специалистов и младших 

бакалавров, в составе университетов, академий и институтов. 

Предложены проекты нормативно-правовых актов, в которых 

предусмотрено осуществление аттестации знаний соискателей образования 

колледжей с внешним элементом и непосредственным влиянием на доход 

научно-педагогических работников колледжей; обоснована целесообразность 

оценки положительных знаний соискателей образования путем выполнения 

электронных тестовых заданий при том, что разница (в процентах) между 

оценкой за экзамен преподавателя и оценкой, определенной по итогам 

экзамена, является процентом премии, которой лишается преподаватель (если 



27 

разница незначительная (до 10%), досчитывается премия за справедливое 

оценивание в размере, зависящем от отклонения); аргументировано, что 

установление научного и художественного уровня творческих работ может 

осуществляться путем отправки их зашифрованными на электронную 

площадку, образованную колледжами, с последующим случайным 

распределением между несколькими научно-педагогическими работниками 

колледжей для проверки с выставлением оценки, которая является средним 

арифметическим оценок членов группы научно-педагогических работников. 

Разработаны теоретические положения о необходимости включения в 

образовательное законодательство положений о механизмах, которые 

стимулировали бы колледжи удостоверять качество образования собственными 

документами об образовании, что должно усилить заинтересованность 

руководства и научно-педагогических работников колледжей в улучшении его 

репутации, должным образом удовлетворять образовательные потребности 

соискателей образования, не полагаясь лишь на авторитет документов об 

образовании государственного образца, которые выдаются только по 

аккредитованной образовательной программе. 

С учетом лучших зарубежных практик предложена и подробно 

охарактеризована система обеспечения качества образования в колледжах на 

внутреннем уровне, которая предусматривает осуществление таких процедур и 

мероприятий: совершенствования планирования образовательной 

деятельности; утверждения, мониторинга и периодического пересмотра 

стандартов образования; повышения качества контингента соискателей 

высшего образования; усиления кадрового потенциала колледжей; обеспечения 

наличия необходимых ресурсов для организации образовательного процесса и 

поддержки соискателей высшего образования; развития информационных 

систем с целью повышения эффективности управления образовательным 

процессом; обеспечения публичности информации о деятельности колледжей. 

Приведено авторское определение понятия «административно-правовые 

основы внутренних управленческих отношений в колледжах». Определены 

такие направления реформирования административно-правового 

регулирования кадрового обеспечения в организации и функционировании 

колледжей, как модернизация системы непрерывного профессионального 

образования преподавателей, обновление стандартов высшего педагогического 

образования, введение новой системы аттестации преподавателей и 

руководящих кадров колледжей (составляющей которой является оценка 

профессиональной компетентности и теоретической подготовки), 

сотрудничество государства и общественности в направлении принятия и 

реализации управленческих решений, контроля за их выполнением, участие в 

оценке качества образования потребителей образовательных услуг колледжей. 

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, 
административно-правовые основы, административно-правовой аспект, 
высшее образование, деятельность, учреждения высшего образования, 

колледжи, организация, субъекты административного права, 
функционирование. 
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Hubanova T. O. Administrative and legal principles of organization and 

functioning of colleges: comparative legal research. – 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. 

The paper performs historical and retrospective analysis of the development of 

colleges as higher education institutions of the modern Ukraine; determines the 

research methodology for organization and functioning of colleges; establishes the 

correlation of the terms of “higher education” with “vocational higher education”, 

“higher education institutions” with “colleges” in administrative law; formulates the 

functional features of colleges as higher education institutions; states place and role 

of colleges in the higher education system of Ukraine; defines concepts and 

characterizes administrative principles of the external management of colleges’ 

organization and functioning; determines administrative aspect of the external 

component of the quality assurance system of education in colleges; characterizes 

administrative and legal principles of financing and logistic support of the 

functioning of colleges; describes administrative and legal principles of internal 

management relations in colleges; outlines administrative and legal aspect of the 

internal component of the quality assurance system of education in colleges; 

determines the role and importance of staffing support in the organization and 

functioning of colleges. 

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; b) to develop statutory documents on education 

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 
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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 

educational process management; provision of the publicity of information about 

college activities. 

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. 

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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