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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Сьогодні, коли наша держава перебуває на етапі 

складних соціально-економічних та політико-правових перетворень, вона як 
ніколи потребує висококваліфікованих кадрів, які б змогли адекватно 
сприймати наявні суспільні потреби і запити та конструктивно їх 
вирішувати, визначати стратегічні цілі й поетапні завдання подальшого 
розвитку основних сфер суспільно-державного життя, чітко й змістовно 
формулювати головні напрями і форми їх досягнення й виконання. 
Забезпечити потреби держави в таких кадрах можливо тільки за наявності в 
країні якісної та ефективної системи надання освітніх послуг. Адже саме 
освіта є одним із ключових засобів становлення особистості, забезпечення її 
інтелектуального та фізичного розвитку; перш за все через освіту 
відбувається впровадження та зміцнення основоположних соціальних 
цінностей як на рівні свідомості кожної окремої особи, так і в суспільстві в 
цілому. Не можна також не зауважити й на такому факті, що на освітню 
сферу припадає значна частина діалогу, що відбувається між державою та 
громадянським суспільством. А отже, оцінюючи стан надання освітніх 
послуг у країні, можна судити про рівень змістовності й ефективності 
взаємодії держави з громадськістю.  

Протягом останніх років владою було здійснено цілий ряд дуже 
важливих і таких необхідних кроків у напрямі вдосконалення системи 
надання освітніх послуг, особливо у сфері вищої освіти. Утім стан справ у 
ній суттєво не покращився, про що, зокрема, свідчать соціальні опитування, 
проведені в студентському середовищі. При цьому варто зауважити, що 
значна частина нарікань пов’язана не стільки з недосконалістю 
законодавчої бази, якою регулюється діяльність із надання освітніх послуг, 
скільки відсутністю належного рівня реалізації відповідних організаційно-
правових засад у ході управління освітніми послугами як у масштабі всієї 
держави, так і в межах окремих навчальних закладів. Тобто значні 
проблеми наявні в галузі правовідносин, які є основною формою реалізації 
повноважень, прав, свобод і законних інтересів учасників освітньої 
діяльності.  

Процес надання освітніх послуг у нашій державі характеризується 
виникненням різного роду правовідносин. Серед таких чільне місце 
належить адміністративно-правовим відносинам, які сьогодні вже стали 
предметом наукового пошуку ряду вчених-адміністративістів, зокрема 
В. Б. Авер’янова, Д. М. Бахраха, Ю. П. Битяка, В. В. Галунька, 
І. С. Гриценка, Л. В. Коваля, В. К. Колпакова, О. В. Кузьменко, 
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Є. В. Курінного, А. А. Манжули, Д. В. Радька, Ю. Н. Старилова, 
О. І. Харитонової, Е. О. Шевченка, О. С. Юніна та ін. У працях згаданих 
науковців основну увагу зосереджено на понятті, сутності та значенні 
адміністративно-правових відносин, їх структурі, класифікації, загальних та 
специфічних властивостях. Проте питання поняття, сутності та значення 
адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг в 
основному залишилося поза увагою дослідників, не отримавши належного 
опрацювання. Це зумовлює актуальність здійснення комплексного 
дослідження означеного проблемного питання з метою розкриття поняття, 
сутності й значення адміністративно-правових відносин у сфері надання 
освітніх послуг. 

Прямо чи опосередковано проблеми розвитку ринку освітніх послуг 
висвітлюються в працях В. П. Андрущенка, С. В. Багдік’яна, 
В. Д. Базилевича, Д. В. Бондаренка, Л. В. Губерського, О. В. Дубровки, 
К. М. Євменькової, М. З. Згуровського, О. І. Лігоцького, В. І. Куценко, 
О. О. Любіцевої, М. А. Мартинюк, Т. Є. Оболенської, І. Ю. Ходикіної, 
Т. А. Ящука та ін. 

Таким чином, важливість надання якісних освітніх послуг, недостатня 
розробленість теоретичних положень щодо характеристики 
адміністративно-правових відносин у цій сфері обумовлюють актуальність 
та важливість глибокого і всебічного комплексного наукового дослідження 
широкого кола питань, пов’язаних із теоретико-правовими засадами 
становлення й розвитку адміністративно-правових відносин у сфері надання 
освітніх послуг. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Пріоритетних 
тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на 
період з 2015-2020 рр., затверджених ученою радою Класичного приватного 
університету, протокол № 10 від 01.06.2015 р. та Пріоритетного 
тематичного напряму наукового дослідження «Роль громадськості у 
формуванні й діяльності органів публічної влади» (державний номер 
0114U006398). 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає в тому, щоб на 
основі аналізу існуючих теоретичних розробок, а також чинного 
законодавства України і практики його реалізації визначити сутність та 
особливості адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх 
послуг, а також шляхи їх удосконалення. 

Для досягнення зазначеної мети в дисертації були поставлені такі 
основні задачі: 

 розкрити етапи становлення та розвитку освітніх послуг в Україні; 
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 охарактеризувати поняття та значення надання освітніх послуг; 
 окреслити становлення адміністративно-правового регулювання у 

сфері надання освітніх послуг; 
 визначити сутність та розкрити зміст адміністративно-правових 

відносин у сфері надання освітніх послуг; 
 встановити структуру адміністративно-правових відносин у сфері 

надання освітніх послуг; 
 узагальнити наукові підходи щодо характеристики поняття та 

системи суб’єктів відносин у сфері надання освітніх послуг; 
 визначити об’єкти адміністративно-правових відносин у сфері 

надання освітніх послуг; 
 охарактеризувати принципи адміністративно-правових відносин у 

сфері надання освітніх послуг; 
 розкрити адміністративно-правові засади діяльності суб’єктів 

управління у сфері надання освітніх послуг; 
 визначити адміністративно-правові засади діяльності навчальних 

закладів у сфері надання освітніх послуг; 
 з’ясувати сутність адміністративно-правового статусу суб’єктів 

отримання освітніх послуг;  
 охарактеризувати поняття та завдання контролю у сфері надання 

освітніх послуг; 
 окреслити напрями вдосконалення правового регулювання 

адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг; 
 визначити шляхи вдосконалення адміністративно-правових 

відносин у сфері надання освітніх послуг; 
 визначити напрями вдосконалення правових засад діяльності 

суб’єктів надання освітніх послуг;  
 узагальнити зарубіжний досвід адміністративно-правового 

регулювання відносин у сфері надання освітніх послуг та окреслити 
можливості його використання в Україні; 

 окреслити перспективи подальшого розвитку сфери надання 
освітніх послуг. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 
надання освітніх послуг. 

Предметом дослідження є адміністративно-правові відносини у сфері 
надання освітніх послуг. 

Методи дослідження. Основу дисертаційного дослідження становить 
сукупність загальних і спеціальних методів, які використано в комплексі. З 
метою вирішення задач, поставлених у дисертаційному дослідженні, 
використано: формально-юридичний метод, за допомогою якого розкрито 
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роль адміністративно-правового регулювання у сфері надання освітніх 
послуг (підрозділ 1.3), здійснено розмежування адміністративних та інших 
правовідносин, що регулюють надання освітніх послуг (підрозділ 2.3), 
проаналізовано адміністративно-правові засади діяльності суб’єктів 
управління у сфері надання освітніх послуг та навчальних закладів 
(підрозділи 4.1-4.2), окреслено шляхи розвитку адміністративно-правових 
відносин у сфері надання освітніх послуг (підрозділ 5); історико-правовий 
метод – для здійснення аналізу становлення й розвитку надання освітніх 
послуг в Україні (підрозділ 1.1); порівняльно-правовий метод – з метою 
з’ясування недоліків правового регулювання адміністративно-правових 
відносин у сфері надання освітніх послуг, аналізу зарубіжного досвіду 
адміністративно-правового регулювання відносин у сфері надання освітніх 
послуг та окреслення можливостей його використання (підрозділи 5.1 і 5.4); 
системно-структурний метод – при характеристиці окремих елементів 
структури механізму адміністративно-правового регулювання відносин у 
сфері надання освітніх послуг (розділ 4); метод документального та 
статистичного аналізу – для надання  характеристики правових засад 
діяльності суб’єктів контролю у сфері надання освітніх послуг. Окрім того, 
застосовано логіко-семантичний метод, метод факторного аналізу, 
структурно функціональний, аналітичний та ін.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 
представлене дисертаційне дослідження є однією з перших спроб 
комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням 
новітніх досягнень науки адміністративного права визначити сутність та 
особливості адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх 
послуг та сформувати авторське бачення шляхів їх удосконалення. У 
результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових 
концептуальних наукових положень та висновків, запропонованих особисто 
здобувачем. Основні з них такі: 

уперше: 
- запропоновано авторське визначення поняття «принципи надання 

освітніх послуг», під якими слід розуміти закономірне відображення 
ціннісних орієнтирів, основоположних засад організації та здійснення 
освітнього процесу, що переважно спрямовані на реалізацію та захист 
конституційного права громадян на освіту. Тобто це основні ідеї, стандарти 
та вимоги, які покладені в основу врегулювання освітніх правовідносин; 

- обстоюється позиція автора стосовно систематизації всієї 
сукупності існуючих у державі нормативно-правових актів, що 
врегульовують суспільні відносини у сфері освіти, яка виражалася б у формі 
єдиного кодифікованого акта – Кодексу законів про освіту; 

- систематизовано весь обсяг нормативно-правових актів, які 
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окреслюють адміністративно-правові засади діяльності суб’єктів управління 
у сфері надання освітніх послуг, за такими критеріями, як: 1) коло основних 
принципів діяльності суб’єктів управління у сфері надання освітніх послуг; 
2) система суб’єктів управління в цій сфері; 3) адміністративно-правовий 
статус суб’єктів управління; 4) порядок взаємодії суб’єктів управління між 
собою та з іншими органами влади і громадськістю; 5) порядок участі даних 
суб’єктів управління в міжнародній співпраці; 

- виокремлено основні функціональні складові адміністративно-
правового статусу суб’єктів управління у сфері надання освітніх послуг, 
серед яких: а) організаційно-забезпечувальні – засади, якими визначаються 
порядок формування суб’єктів управління в досліджуваній сфері, їх 
фінансове, матеріально-технічне, кадрове та інше забезпечення; 
б) функціонально-цільові – засади, що встановлюють цілі, завдання та 
функції суб’єктів управління; в) компетенційні – адміністративно-правові 
засади, пов’язані з визначенням кола, обсягу та характеру повноважень, а 
також відповідальності суб’єктів управління у сфері надання освітніх 
послуг; г) інструментальні – адміністративно-правові засади, через які 
визначаються форми, методи й процедури діяльності зазначених суб’єктів; 

- обґрунтовано доктринальну позицію автора щодо вдосконалення 
адміністративно-правового регулювання надання освітніх послуг, особливо 
тих, які пов’язані з інтеграційними процесами вітчизняних навчальних 
закладів у світовий освітянський простір. Наголошено на необхідності 
врегулювання процесу розміщення структурних підрозділів навчальних 
закладів нашої держави на території інших держав шляхом відкриття філій, 
центрів, відділів, юридичних клінік тощо; 

-  виходячи з наукових позицій сучасних правників та базуючись на 
чинному законодавстві здійснено комплексний аналіз розмежування 
адміністративних та інших відносин, що виникають під час надання 
освітніх послуг. Серед інших правовідносин виокремлено такі: 
конституційні, цивільні, трудові, господарські, міжнародні; 

удосконалено: 
- розуміння поняття «об’єкт адміністративних правовідносин у сфері 

надання освітніх послуг», який визначено як частину загально-публічних 
потреб та інтересів, що реалізуються, споживаються й забезпечуються 
фізичними і юридичними особами (суб’єктами) за допомогою норм 
адміністративного права  з метою забезпечення освітньої політики держави 
та сталого розвитку суспільства; 

- систему принципів надання освітніх послуг, які об’єднано у дві 
групи. До першої групи віднесено загальноправові принципи, тобто ті, що 
можуть застосовуватись до всіх сфер суспільного життя: принцип 
верховенства права, законності, системності та комплексності, соціальної 
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справедливості та гуманізму, публічності та гласності. До другої групи 
віднесено спеціальні принципи надання освітніх послуг: 1) доступність 
освітніх послуг; 2) рівний доступ осіб до користування освітніми 
послугами; 3) безперервність надання освітніх послуг; 4) використання 
інноваційних методик при наданні освітніх послуг; 5) гуманістична 
спрямованість процесу надання освітніх послуг; 6) наукове супроводження 
процесу надання освітніх послуг; 7) принцип компетентно орієнтованого 
підходу до надання освітніх послуг; 8) чіткого визначення переліку закладів, 
спроможних надавати освітні послуги; 9) забезпечення належного рівня 
конкуренції навчальних закладів у процесі надання освітніх послуг; 
10) сумісність освітніх послуг із ринком праці; 11) принцип міжнародної 
інтеграції освітніх послуг; 

- класифікацію суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері 
надання освітніх послуг, яких запропоновано розподіляти за трьома 
групами: а) фізичні особи – громадяни України, іноземці як споживачі 
освітніх послуг з однієї сторони; б) безпосередньо система навчальних 
закладів усіх форм власності; в) контролюючі суб’єкти; 

- обґрунтування погляду, згідно з яким відносини, що виникають у 
разі  надання освітніх послуг, слід поділити на дві групи: а) горизонтальні 
відносини, які виникають, розвиваються та змінюються між навчальними 
закладами, де суб’єкти є юридично рівними учасниками. Зміст цих відносин 
становлять такі правові зв’язки, які надають їм складного характеру, а саме: 
права та обов’язки є в обох учасників правовідносин; б) вертикальні 
відносини між державними органами та господарюючими суб’єктами, 
засновані на підпорядкуванні. У цих відносинах учасники юридично 
нерівні, а зміст таких правовідносин становить правовий зв’язок між 
учасниками, де в одного учасника є права, а в іншого – обов’язки; 

- розуміння значення адміністративно-правових засад надання 
освітніх послуг, яке обумовлене тим, що вони встановлюють вимоги 
стосовно організації навчальних закладів, механізму здійснення 
внутрішньоорганізаційного управління в них, визначають їх повноваження 
та відповідальність, умови й порядок матеріально-технічного, наукового, 
методичного та іншого забезпечення навчальних закладів, характер і 
порядок їх взаємовідносин з органами влади; 

- характеристику співвідношення понять «освітні послуги» та 
«освітня діяльність», у зв’язку з чим обґрунтовано тезу, що термін «освітня 
діяльність» є більш вузьким, оскільки будь-які послуги (у тому числі й 
освітні) реалізуються шляхом здійснення певного виду діяльності; 

набуло подальшого розвитку: 
-  тлумачення поняття «адміністративно-правові відносини у сфері 

надання освітніх послуг», яке запропоновано розуміти як врегульовані 
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нормами адміністративного права суспільні відносини, що утворюються у 
сфері діяльності виконавчої влади відносно реалізації конституційних 
гарантій у галузі наданої відповідно до вимог державних стандартів освіти і 
учасники яких є носіями відповідних прав та обов’язків; 

- висновок про те, що процес формування та становлення 
адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг 
здійснювався щонайменше у два фундаментальних етапи: а) перший 
характеризувався впливом радянсько-марксистської ідеології на здобутки 
тогочасних адміністративістів, які у своєму науковому пошуку 
орієнтувалися на досягнення європейської правової науки, – до 40-х рр. 
ХХ ст.; б) другий, розпочавши свій розвиток із 40-х рр. ХХ ст., набув рис, 
характерних уже сучасній теорії адміністративного права; 

- обґрунтування необхідності на законодавчому рівні закріпити 
вичерпний перелік принципів надання освітніх послуг та закріпити 
обов’язок суб’єктів надання освітніх послуг дотримуватись керівних засад 
надання такої послуги і, відповідно, передбачити заходи державного 
примусу за невиконання принципів надання освітніх послуг; 

- пропозиції стосовно вдосконалення адміністративно-правового 
регулювання надання освітніх послуг, особливо тих, що пов’язані з 
інтеграційними процесами вітчизняних навчальних закладів. 
Наголошується на необхідності врегулювання процесу розміщення їх 
структурних підрозділів на території інших держав (філій, центрів, відділів, 
юридичних клінік тощо); 

- позиція щодо надзвичайної важливості законів як джерел 
адміністративно-правових засад діяльності суб’єктів управління у сфері 
надання освітніх послуг, якими передбачене безпосереднє визначення 
системи цих суб’єктів та їх адміністративно-правового статусу; 

- окреслення недоліків, що мають місце в правовій регламентації 
контролю у сфері надання освітніх послуг: по-перше, не сформульовані й не 
закріплені на офіційному рівні чіткі визначення понять контролю та нагляду 
у сфері надання освітніх послуг; по-друге, не визначено коло ключових 
принципів, на підставі яких компетентні суб’єкти здійснюють контроль і 
нагляд за діяльністю навчальних закладів; по-третє, практично не 
врегульовано механізм громадського контролю за наданням освітніх 
послуг; по-четверте, засади здійснення досліджуваного контролю 
розпорошені в цілій низці нормативно-правових актів різної юридичної 
сили, при цьому надзвичайно велику роль відведено підзаконному 
регулюванню. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
одержані в результаті дослідження висновки і пропозиції можуть бути 
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використані у 
  науково-дослідній сфері – як основа для подальшого дослідження 

проблем правового регулювання адміністративно-правових відносин у 
сфері надання освітніх послуг (акт впровадження Класичного приватного 
університету від 27.01.2016); 

 правотворчості – у ході уточнення та доповнення чинних 
законодавчих та підзаконних актів, які регулюють адміністративно-правові 
відносини у сфері надання освітніх послуг; 

 правозастосовній діяльності – з метою покращення практичної 
діяльності як суб’єктів надання освітніх послуг, так і суб’єктів, які 
здійснюють нагляд та контроль у сфері надання освітніх послуг (акт 
впровадження Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської 
обласної державної адміністрації від 12.05.2016);  

 навчальному процесі – під час підготовки підручників і навчальних 
посібників із дисциплін «Адміністративне право», «Теоретичні проблеми 
адміністративного права і процесу» (акт впровадження Класичного 
приватного університету від 02.02.2016). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки, 
отримані в роботі, були оприлюднені на науково-практичних конференціях, 
засіданнях круглого столу: «Законодавство України: історія розвитку, 
соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення» 
(Запоріжжя, 2015); «Право, держава та громадянське суспільство в умовах 
системних реформ у процесі євроінтеграції» (Дніпропетровськ, 2015); 
«Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії» 
(Харків, 2015); «Актуальні проблеми реформування системи законодавства 
України» (Запоріжжя, 2016); «Право, суспільство і держава: форми 
взаємодії» (Київ, 2016); «Реформування національного та міжнародного 
права: перспективи та пріоритети» (Одеса, 2016); «Теоретичні та практичні 
проблеми правового регулювання суспільних відносин» (Запоріжжя, 2016); 
«Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на 
нормотворчу діяльність та юридичну практику» (Харків, 2016); «Публічне 
адміністрування в сфері внутрішніх справ» (Київ, 2016); «Пріоритетні 
проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення» 
(Київ, 2016); «Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки 
– прогрес законодавства України майбутнього» (Дніпропетровськ, 2016); 
«Юридична наука в 21 столітті: перспективні та пріоритетні напрями 
досліджень» (Запоріжжя, 2016); «Сучасні тенденції розвитку юридичної 
науки та практики» (Кривий Ріг, 2016); «Пріоритетні напрямки розвитку 
правової системи України» (Львів, 2016); «Правова держава: напрямки та 
тенденції її розбудови в Україні» (Одеса, 2016); «Роль права та закону в 
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громадянському суспільстві» (Київ, 2016); «Юридичні науки: історія, 
сучасний стан та перспективи досліджень» (Київ, 2016). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено в одноосібній 
монографії, двадцяти дев’яти статтях, опублікованих у наукових фахових 
виданнях України та наукових періодичних виданнях інших держав, у 
сімнадцяти тезах наукових повідомлень на науково-практичних 
конференціях та круглому столі. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 
п’яти розділів, поділених на вісімнадцять підрозділів, висновків, списку 
використаних джерел та додатка. Повний обсяг дисертації становить 428 
сторінок, з яких основного тексту – 368 сторінок. Список використаних 
джерел містить 512 найменувань і займає 53 сторінки. Додаток викладено 
на 7-и сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації‚ визначається 
її зв’язок із науковими програмами, планами й темами‚ окреслюються мета і 
задачі‚ об’єкт і предмет‚ вказується на методи дослідження‚ наукову 
новизну та практичне значення одержаних результатів‚ а також особистий 
внесок здобувача в їх одержання‚ наводяться дані, що свідчать про 
апробацію результатів дослідження та публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади надання освітніх 
послуг» складається з трьох підрозділів, у яких досліджуються історичні 
аспекти формування та розвитку освітніх послуг в Україні, з`ясовуються їх 
сутність та соціальне значення, а також роль адміністративного права в 
процесі врегулювання надання цих послуг.  

У підрозділі 1.1 «Становлення та розвиток надання освітніх послуг в 
Україні» проаналізовано передумови виникнення освітніх послуг в Україні, 
зокрема з`ясовується, хто стояв у витоків зародження суспільних відносин 
такого змісту і як це вплинуло на розвиток української державності, 
досліджуються умови, обставини та фактори, що сприяли їх подальшому 
розвитку. Наголошено, що відправною точкою процесу освітньої діяльності 
можна вважати IX століття – час, коли було винайдено слов’янську азбуку, 
оскільки проблеми писемності, культури та освіченості у слов’ян до цього 
періоду залишаються ще не дослідженими належним чином. 

Акцентовано увагу на ролі церкви в реалізації освітнього процесу на 
українських землях, оскільки після хрещення Русі в 988 р. церква взяла на 
себе важливу роль просвітництва українського народу. Підкреслено, що на 
початкових етапах свого становлення освіта, хоча й була безоплатною, утім 
отримати її могли, переважно, або дуже заможні люди, або ті, хто 
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відмовлявся від світського життя.  
Охарактеризовано історичні аспекти створення вищих навчальних 

закладів та, відповідно, надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. 
Зазначається, що з кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст. в освітній системі 
України спостерігалося суттєве зростання потреби населення в грамоті, що, 
у свою чергу, сприяло розвиткові просвітництва.  

Досліджено зміст і значення проведеної Міністерством народної 
просвіти протягом 1802-1804 рр. реформи освіти. Зазначено, що в цей 
період прийнято було ряд правових актів, які визначали ступені освіти та 
підпорядкування навчальних закладів. Приділено увагу тій обставині, що 
реформаційні процеси в українській освіті тривали аж до кінця ХІХ ст., 
незважаючи на активний наступ з боку Російської імперії на українську 
мову та культуру з метою їх знищення. 

Проаналізовано стан надання освітніх послуг, зокрема їх 
організаційно-правового забезпечення, у період революційних подій 1905 та 
1917 рр., а також в епоху панування радянської влади. Наголошено на тому, 
що процес демократизації освіти,  характерний для післяреволюційного 
періоду, у 30-ті рр. був суттєво загальмований радянським тоталітарним 
режимом, політика якого негативно позначилася на якості освітніх послуг. І 
лише з кінця 50-х – початку 60-х рр. ХХ ст. розпочалося відновлення якості 
освіти, при цьому значну увагу було зосереджено на питанні підготовки 
кваліфікованих кадрів у вищій школі. 

Зазначено, що з проголошенням незалежності в Україні розпочався 
новий етап розвитку та оптимізації сфери освітніх послуг відповідно до 
наявних потреб і запитів суспільного життя, а також з урахуванням тих 
умов, що диктують світові глобалізаційні та інтеграційні процеси. На 
підставі проведеного дослідження запропоновано авторський підхід до 
періодизації етапів становлення й розвитку освітніх послуг на території 
України, а також окреслено особливості окремих етапів становлення й 
розвитку надання освітніх послуг.  

У підрозділі 1.2 «Поняття та значення надання освітніх послуг в 
Україні» зауважено, що категорія «освітні послуги», хоча й використовується 
досить широко, на законодавчому рівні поки що не отримала чіткого 
змістовного визначення. З метою з`ясування сутності даного поняття 
розглянуто зміст понять «освіта», «навчальний процес», «послуги» та 
«освітні послуги». Зазначено, що термін «послуга», використовуваний в цілій 
низці нормативно-правових актів як законодавчого, так і на підзаконного 
рівня, досі не має однозначного тлумачення.  

На підставі аналізу наукових підходів до визначення понять «освіта» 
та «послуга» наведене коло основних ознак освітніх послуг, а саме: 
1) невідчутність (нематеріальність); 2) невідчужуваність від джерела послуг 
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(наявність нерозривного зв’язку між виробництвом і споживанням); 
3) мінливість, неоднорідність якості; 4) недовговічність.  

Розглянуто дослідницькі думки й погляди щодо змісту поняття 
«освітні послуги» та їх особливостей. З’ясовано, що більшість дослідників, 
ураховуючи  багатогранність виховних, культурних, ідеологічних, 
соціальних, політичних та інших аспектів освіти, характеризують освітню 
послугу все ж таки більше як економічну категорію, а не правову. 
Обумовлюється це тим, що до контексту поняття «освітні послуги» 
включено й такі, як виробництво, користування, ціна, якість і т.ін.    

Встановлено сутність адміністративних послуг та їх співвідношення з 
освітніми послугами. Запропоновано під освітньою послугою розуміти 
діяльність у межах освітніх правовідносин, яка дає можливість особі 
отримати нову інформацію, знання й навички, уміння та компетенцію для 
задоволення основних потреб людини, суспільства й держави.  

Наголошено, що в процесі надання освітніх послуг задовольняються 
не лише індивідуальні потреби особи, але й інтереси та потреби 
навчального закладу, який надає такі послуги, а також потреби й запити 
суспільства та держави в цілому. 

У підрозділі 1.3 «Роль адміністративно-правового регулювання у 
сфері надання освітніх послуг» йдеться про те, що сфера надання освітніх 
послуг, як і будь-яка інша важлива сфера суспільних відносин, потребує 
нормативно-правової регламентації. При цьому зауважується, що освіта є 
об’єктом правового регулювання багатьох галузей права, а навчальні 
заклади, що надають освітні послуги, є суб’єктами різних правовідносин.  

Сукупність нормативно-правових актів, якими регулюється надання 
освітніх послуг, запропоновано розрізняти за такими критеріями, як 
юридична сила юридичних актів, а також простір, на який поширюється їх 
дія: загальнодержавні, регіональні та локальні.  

Доведено, що до числа першочергових актів у врегулюванні відносин, 
які виникають у сфері освіти, належать саме підзаконні – насамперед акти 
Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України. Таким 
чином, адміністративно-правове регулювання є одним із ключових у 
процесі впорядкування та спрямування суспільних відносин такого 
характеру, адже саме адміністративно-правовими нормами: визначаються 
державні стандарти базової, повної та вищої освіти, які встановлюють 
вимоги до змісту, обсягу й рівня освітньої та фахової підготовки; 
забезпечується функціонування Єдиної державної електронної бази з 
питань освіти; встановлюються процедури створення, реорганізації та 
ліквідації навчальних закладів, визначаються правовий статус навчального 
закладу, порядок проведення його ліцензування та акредитації.  

Зауважено, що з моменту проголошення незалежності України 
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прийнято цілу низку законів та підзаконних нормативно-правових актів, 
спрямованих на побудову власної системи освіти. Але велика чисельність 
нормативних актів ускладнює процес їх застосування. У зв`язку з цим 
наголошено, що вся сукупність нормативно-правових актів, наявних сьогодні 
у сфері освіти нашої держави, потребує систематизації, яка б зводилася до 
форми єдиного кодифікованого акта – Кодексу законів про освіту. 

Розділ 2 «Теоретична характеристика адміністративних відносин у 
сфері надання освітніх послуг» містить у собі три підрозділи, увагу в яких 
зосереджено на дослідженні сутнісного змісту, характеру, функціональної 
спрямованості та структури адміністративно-правових відносин у сфері 
надання освітніх послуг, а також їх рис, спільних з іншими 
правовідносинами, що супроводжують надання зазначених послуг, та 
відмінних від них.  

У підрозділі 2.1 «Поняття, сутність та значення адміністративно-
правових відносин у сфері надання освітніх послуг» зазначається, що процес 
надання освітніх послуг у нашій державі характеризується виникненням 
різного роду правовідносин, чільне місце серед яких належить 
адміністративно-правовим відносинам, поняття й сутнісний зміст яких, у 
контексті надання даних послуг, в основному залишилися поза увагою 
дослідників і не отримали належного опрацювання. З метою усунення даної 
прогалини та формулювання визначення поняття «адміністративно-правові 
відносини у сфері надання освітніх послуг», а також для з`ясування 
значення цих відносин досліджено наукові погляди щодо понять, основних 
ознак (рис, властивостей) та змісту адміністративно-правових відносин. Під 
поняттям «адміністративно-правові відносини у сфері надання освітніх 
послуг» запропоновано розуміти врегульовані нормами адміністративного 
права суспільні відносини, що виникають у сфері діяльності виконавчої 
влади стосовно реалізації конституційних гарантій у галузі освіти, яка 
надається відповідно до вимог державних стандартів, учасники яких є 
носіями відповідних прав та обов’язків. З огляду на це, а також на 
результати аналізу наукових підходів до розуміння понять «освітні 
послуги» та «освітня діяльність» запропоновано авторське визначення 
поняття «адміністративно-правові відносини у сфері надання освітніх 
послуг». Здійснено класифікацію освітніх послуг. Акцентовано на тому, що 
значення освітніх послуг слід розглядати у двох площинах: науково-
теоретичній та нормативно-правовій.  

Наведено й розкрито зміст комплексу основних властивостей 
адміністративно-правових відносин, які характеризують їх сутність та 
значення у сфері надання освітніх послуг. Зокрема, до таких властивостей 
віднесено: 1) суб’єктний склад адміністративно-правових відносин у сфері 
освітніх послуг; 2) об’єкт адміністративно-правових відносин у сфері 
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надання освітніх послуг; 3) спрямування адміністративно-правових 
відносин у сфері надання освітніх послуг, яке здебільшого має «зовнішній» 
характер; 4) метод регулювання адміністративно-правових відносин у сфері 
надання освітніх послуг.  

Здійснено класифікацію адміністративно-правових відносин у сфері 
надання освітніх послуг за такими критеріями, як зміст та спрямованість 
цих правовідносин. На підставі першого критерію – змісту – зазначені 
відносини розподілені: а) на матеріальні, які виникають на основі норм 
матеріального права і полягають у безпосередній регламентації поведінки 
суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері освітніх послуг; 
б) процесуальні (процедурні), які є похідними від норм матеріального 
права, пов’язані зі встановленням порядку вирішення справ управлінського 
характеру. За другим критерієм – спрямованістю – адміністративно-правові 
відносини у сфері освітніх послуг згруповані таким чином: а) зовнішні – 
відносини, що виникають між освітніми установами та відповідними 
органами виконавчої влади, які здійснюють управлінську діяльність у 
відповідній сфері; б) внутрішньоорганізаційні – відносини, що виникають 
між структурними підрозділами освітньої установи. 

Зроблено відповідні висновки, акцентовані на особливому значенні 
адміністративно-правових відносин у сфері освітніх послуг: саме через ці 
відносини (завдяки їх посередництву) забезпечується загальне управління 
процесом організації та здійснення цих послуг.  

У підрозділі 2.2 «Структура адміністративно-правових відносин у 
сфері надання освітніх послуг» увагу зосереджено на дослідженні 
елементного складу адміністративно-правових відносин, які тим чи іншим 
чином  супроводжують процес надання освітніх послуг. 

Вивчення наукових поглядів на структуру адміністративно-правових 
відносин дозволило зробити висновок про певну одностайність дослідників 
у цьому питанні. Зазвичай у складі даних відносин правники виокремлюють 
такі елементи, як: адміністративно-правові норми (юридична основа 
правовідносин); юридичні факти (фактична основа правовідносин); 
суб’єкти; адміністративна правосуб`єктність (адміністративна 
правоздатність та дієздатність); об`єкт.  

Розглянуто загальну та адміністративну правосуб’єктність фізичних і 
юридичних осіб. Визначено коло учасників адміністративно-правових 
відносин у сфері надання освітніх послуг та розглянуто їх основні права і 
обов`язки. 

Досліджено загальнофілософську сутність категорії «об`єкт», 
розглянуто наявні правові підходи до визначення поняття, структури та 
класифікації об`єктів права і правовідносин, у тому числі адміністративних 
правовідносин у сфері надання освітніх послуг. 
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Акцентовано на тому, що особливості елементного складу 
адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг, 
зокрема їх зміст, залежить від того, який характер мають ці відносин – 
горизонтальний чи вертикальний.  

У підрозділі 2.3 «Розмежування адміністративних та інших 
правовідносин, що виникають під час надання освітніх послуг» наголошується: 
адміністративно-правові відносини, будучи одними з основних у сфері надання 
освітніх послуг, утім, не є єдиними правовідносинами, які прямо чи 
опосередковано супроводжують функціонування освітньої сфери.  

Зазначається, що для комплексного дослідження питання 
розмежування адміністративних та інших правовідносин слід брати до 
уваги теоретичну структуру правовідносин взагалі. Адже аналіз чинного 
правового поля саме крізь призму зазначених елементів дозволить якомога 
чіткіше розмежувати адміністративні правовідносини від інших, що 
виникають під час надання освітніх послуг. 

До основних правовідносин, з якими перетинаються адміністративно-
правові відносини у сфері надання освітніх послуг, віднесено: конституційно-
правові, цивільно-правові, господарсько-правові, земельні, трудові відносини, 
а також відносини, що стосуються міжнародної співпраці. Досліджено 
характер, сутнісний зміст та специфічні властивості (ознаки) кожного з цих 
різновидів правовідносин, встановлено риси, які пов’язують їх з 
адміністративно-правовими відносинами, а також навпаки – відмежовують ці 
правовідносини одні від одних у межах сфери освітніх послуг.  

Зроблено висновок про багатоаспектний характер процесу організації і 
безпосереднього надання освітніх послуг, що обумовлює виникнення в 
результаті його реалізації ряду правовідносин, хоча й тісно пов`язаних між 
собою, утім не однорідних. Особливо тісний зв`язок адміністративно-
правових відносин у досліджуваній сфері простежується з тими групами 
правовідносин, у яких присутні відносини влади й підпорядкування та яким 
властивий імперативний метод регулювання.  

Розділ 3 «Характеристика окремих елементів структури 
адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг» 
має чотири підрозділи, у яких детально розкрито й проаналізовано сутність 
кожного з основних елементів адміністративно-правових відносин у сфері 
надання освітніх послуг, а також розглянуто ключові принципи перебігу 
цих відносин.  

Підрозділ 3.1 «Поняття та система суб’єктів адміністративно-
правових відносин у сфері надання освітніх послуг» стосується дослідження 
суб`єктного складу адміністративних правовідносин, що виникають та 
реалізуються у сфері надання освітніх послуг. Із цією метою розглянуто 
поняття та види суб’єктів адміністративних правовідносин. Наголошується 
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на необхідності розрізняти суб’єкти адміністративних правовідносин та 
суб’єкти адміністративного права. Їх відмінність у тому, що суб’єкти 
адміністративного права є потенційними учасниками однойменних 
правовідносин, а суб’єкти адміністративних правовідносин – уже фактично 
діючі особи цих правовідносин, які, відповідно, реалізують свої 
повноваження.  

Визначено сутність поняття «суб’єкти адміністративних 
правовідносин»: це учасники суспільних відносин, що виникають у сфері 
державного управління, які наділені адміністративною правосуб’єктністю, 
закріпленою нормами адміністративного права. У свою чергу під 
суб’єктами адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх 
послуг запропоновано розуміти систему фізичних та юридичних осіб – 
учасників освітнього процесу, що наділені адміністративною 
правосуб’єктністю та одночасно забезпечують приватні освітні інтереси й 
реалізацію державної освітньої політики. 

Наголошено, що система суб’єктів адміністративно-правових відносин 
у сфері надання освітніх послуг є досить складною, оскільки включає до 
себе як фізичних, так і юридичних осіб, які реалізують та відстоюють як 
індивідуальні приватні, так і публічні інтереси. З’ясовано, що особливість 
адміністративно-правових відносин полягає в тому, що в їх структурі 
завжди однією стороною є спеціальний суб’єкт, тобто орган публічної 
адміністрації. У руках такого суб’єкта сконцентровано всю сукупність 
влади, необхідної йому для реалізації державно-владних повноважень з 
метою захисту прав і свобод громадян, а також публічних інтересів у межах 
його чітко визначеної компетенції. Такий стан речей унеможливлює 
юридичну рівність сторін. 

Досліджено наукові підходи до класифікації суб`єктів 
адміністративно-правових відносин. Зазначено, що кожний учасник цих 
правовідносин має свій адміністративно-правовий статус, що й обумовлює 
складність та одночасно необхідність дослідження даної категорії. 
Адміністративно-правовий статус особи (фізичної або юридичної) 
охарактеризовано як сукупність наданих їй прав та обов’язків, закріплених 
нормами адміністративного права, реалізація яких забезпечується 
юридичними гарантіями. Підкреслюється, що саме права та обов’язки 
забезпечують юридичну багатоманітність суб’єктів даних правовідносин, 
що робить такий критерій досить зручним для практичного застосування.  

 Зазначено, що з адміністративно-правової точки зору в системі 
суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх 
послуг найбільш юридично значущим адміністративно-правовим статусом 
наділені органи управління освітою. Розглянуто систему таких органів. 
Приділено увагу розгляду системи навчальних закладів в Україні. 
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Досліджено коло учасників навчально-виховного процесу.  
У підрозділі 3.2 «Об’єкти адміністративно-правових відносин у сфері 

надання освітніх послуг» проаналізовано доктринальні позицій щодо 
визначення поняття об’єкта правовідносин, на підставі чого зроблено 
висновок про те, що об’єктом адміністративних правовідносин є все те, на 
що спрямовані суб’єктивні права та юридичні обов’язки учасників таких 
правовідносин, іншими словами – це саме те, з приводу чого виникли 
правовідносини. При цьому підкреслено, що в будь-якому випадку об’єкт 
публічних правовідносин є категорією сталою, а не динамічною. Навколо 
об’єкта, що перебуває в статичному стані, відбуваються дії, події, 
реалізуються права та обов’язки, що стосуються конкретних суб’єктів.  

До основних об`єктів досліджуваних правовідносин віднесено: 
матеріальні блага (документ про освіту, освітня програма, державні 
стандарти тощо); діяльність та поведінку суб’єктів (проходження атестації, 
сумлінне ставлення до навчання тощо); нематеріальні блага (уся 
різноманітність освітніх послуг, духовні цінності, публічний та приватний 
інтерес тощо). 

Наголошено, що нематеріальні духовні блага як об’єкти 
адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх послуг в 
юридичному значенні характеризуються тим, що їх не можна відчужувати, 
передавати з рук у руки, вони є невід’ємними від суб’єкта. Досліджено 
поняття та зміст таких категорій, як «знання», «вміння» та «навички», які 
постають безпосередніми об’єктами адміністративних правовідносин у 
сфері надання освітніх послуг.  

Як об’єкти адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх 
послуг розглянуто публічний та приватний інтереси. Публічний інтерес 
адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх послуг полягає в 
тому, щоб забезпечити державу й суспільство висококваліфікованими 
фахівцями та, відповідно, підвищити соціально-економічний потенціал 
країни. Натомість приватний інтерес перш за все обумовлений бажанням 
здобувачів освітніх послуг отримати якомога більше знань, умінь та 
навичок з метою поліпшення свого соціального статусу та матеріального 
становища за рахунок використання та реалізації цих знань, отримання 
достойного місця роботи на ринку праці та можливості в повному обсязі 
реалізовувати свої права й задовольняти інтереси. 

 Зауважено на тому, що у сфері надання освітніх послуг, окрім 
основного (безпосереднього) об’єкта, можна виділити також і додатковий 
(дотичний) об’єкт. Він не є підставою для виникнення правовідносин у 
зазначеній сфері, але за його відсутності останні можуть бути реалізовані не 
в повному обсязі або взагалі кінцевий результат освітнього процесу не буде 
досягнуто. До таких додаткових об`єктів адміністративно-правових 
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відносин у сфері надання освітніх послуг, зокрема, належать: питання 
наукового і методичного забезпечення освіти, соціально-педагогічний 
патронаж, організація харчування, створення безпечних і нешкідливих умов 
навчання, праці та виховання в навчальних закладах, забезпечення 
обмундируванням студентів, курсантів та працівників вищих навчальних 
закладів тощо.  

У підрозділі 3.3 «Зміст адміністративно-правових відносин у сфері 
надання освітніх послуг» наголошено, що адміністративні правовідносини у 
сфері надання освітніх послуг є досить складним структурним явищем. 
Обумовлено це тим, що до їх суб’єктного складу входить велика кількість 
учасників, які мають різну компетенцію та повноваження й одночасно можуть 
бути як правомочними здійснювати управлінські функції, так і зобов’язаними 
– реалізовувати волю інших суб’єктів адміністративного права. 

Викладено та проаналізовано основні наукові бачення сутності 
питання змісту правовідносин взагалі та адміністративно-правових відносин 
зокрема. Підкреслено, що хоча деякі дослідники й висловлюють позицію, 
відповідно до якої змістом правовідносин є соціальна поведінка, утім, на 
нашу думку, її все ж таки доречніше відносити саме до об’єкта 
адміністративних правовідносин, аніж до змісту, оскільки поведінка 
виражається в конкретних діях, щодо яких виникають адміністративні 
правовідносини, а може і взагалі не містити правових ознак, встановлення 
яких є важливим при визначенні змісту правовідносин.  

 Зауважено на дуалістичності змісту правових відносин, у тому числі 
тих, що виникають та відбуваються у сфері освітніх послуг. Ця риса 
виявляється в тому, що існують юридичний та фактичний зміст, які, утім, 
міцно пов`язані між собою. Нерозривність фактичного та юридичного 
змісту правовідносин забезпечує необхідну поведінку суб’єктів, яка 
дозволяє їм отримати те, заради чого вони вступили в ці правовідносини, у 
нашому випадку – це бажання реалізувати (надати, отримати) освітні 
послуги. Важливою умовою є забезпечення відповідності юридичного 
змісту адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх послуг 
фактичному. З огляду на це юридичний зміст має визначатися та 
ґрунтуватися на основі та з урахуванням специфіки об’єкта 
адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх послуг та 
освітньої діяльності в цілому.  

У контексті нашого дослідження особливий інтерес становить 
юридичний зміст правовідносин, який являє собою сукупність суб’єктивних 
прав та юридичних обов’язків. Розглянуто поняття і коло основних 
суб’єктивних прав та юридичних обов`язків суб`єктів адміністративно-
правових відносин у сфері надання освітніх послуг. Зосереджено увагу на  
змісті таких понять, як повноваження та компетенція. 
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Обґрунтовано думку стосовно того, що реалізація взаємних прав та 
обов’язків, які виникають між учасниками адміністративних правовідносин 
у сфері надання освітніх послуг, має бути забезпечена юридичною 
відповідальністю, що покладається на сторони в разі невиконання або 
неналежного виконання ними своїх зобов’язань. Тому, окрім суб’єктивних 
прав та обов’язків, суттєвим елементом змісту адміністративних 
правовідносин є юридична відповідальність, яка постає гарантом 
дотримання обов’язків кожним суб’єктом правових відносин.  

Підрозділ 3.4 «Принципи адміністративно-правових відносин у сфері 
надання освітніх послуг» стосується дослідження сутності, значення та 
класифікації принципів, з урахуванням яких реалізуються адміністративно-
правові відносини у сфері надання освітніх послуг 

Йдеться про те, що адміністративні правовідносини у сфері надання 
освітніх послуг мають у своєму підґрунті сукупність ключових ідей та 
керівних засад щодо побудови взаємодії між складовими структурними 
елементами. Цими відправними началами є принципи. Особливістю 
принципів правових відносин є поєднання їх універсальності та постійного 
розвитку. Наголошено на необхідності розуміння того, що принципи, 
покладені до основи будь-яких правовідносин, у тому числі 
адміністративних, мають відповідати інтересам усіх учасників таких 
правовідносин. 

Розглянуто наукові погляди на розуміння місця й ролі принципів у 
механізмі правового регулювання взагалі та в правовідносинах як його 
елементі зокрема. Зосереджено увагу на тісному взаємозв`язку принципів з 
іншими елементами зазначеного механізму. 

На підставі аналізу наукової літератури та чинного законодавства  
наведено основні особливості принципів, покладених в основу правових 
відносин. За результатами вивчення змісту дослідницьких позицій, а також 
нормативно-правового підґрунтя освітньої сфери зазначені принципи 
згруповано у дві категорії: загальні (які окреслено в Основному Законі 
України) та спеціальні. Спеціальні принципи адміністративних 
правовідносин у сфері надання освітніх послуг визначено як керівні, вихідні 
положення, які становлять основу реалізації освітніх послуг та визначають 
ключові, відправні характеристики й напрями поведінки всіх учасників 
таких правовідносин. Наведено коло основних принципів даної групи та 
розкрито їх зміст.  

 Зауважено на тому, що в чинному законодавстві, зокрема тому, що 
регулює відносини у сфері надання освітніх послуг, немає належного рівня 
системності в частині викладення принципів.  

Розділ 4 «Характеристика суб’єктів адміністративних відносин у 
сфері надання освітніх послуг» містить у собі чотири підрозділи, у яких 
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досліджуються загальні та специфічні аспекти правого регулювання 
юридичного становища окремих суб`єктів адміністративних відносин у 
сфері надання освітніх послуг.  

У підрозділі 4.1 «Адміністративно-правові засади діяльності 
суб’єктів управління у сфері надання освітніх послуг» з`ясовано зміст 
термінів «правові засади» та «адміністративно-правові засади». Заслуговує 
на увагу зв’язок категорій «принципи права» та «правові засади». За 
результатами вивчення наукових підходів до розуміння поняття «правові 
засади» та даними аналізу практики використання даного терміна в 
нормативно-правових актах зроблено висновок про те, що правові засади 
являють собою сукупність юридичних норм (або норм позитивного права), 
через які відбувається впорядкування та врегулювання становища 
фактичної складової. А оскільки правові норми об’єктивуються у 
відповідних нормативно-правових актах – джерелах права, то  як правові 
засади тих чи інших питань суспільного життя цілком можна розглядати 
сукупність нормативно-правових актів, що їх регулюють. У зв`язку з цим 
наголошується, що поняття адміністративно-правових засад діяльності 
суб’єктів управління у сфері освіти є ширшими за принципи їх діяльності, 
оскільки зміст перших становлять не лише певні, урегульовані правом 
закономірності суспільного життя, на підставі та з урахуванням яких 
здійснюють свою роботу ці суб’єкти, але й цілий ряд інших суспільно 
значущих аспектів їх діяльності, щодо яких здійснюється правова 
регламентація.  

Досліджено систему адміністративно-правових засад діяльності 
суб’єктів управління у сфері надання освітніх послуг, при цьому весь обсяг 
цих засад запропоновано розподіляти за групами на підстави такого 
критерію, як юридична сила нормативно-правового акта (джерела права), у 
якому ці засади оформлені. Проаналізовано зміст чинного законодавства на 
предмет визначення в ньому основних аспектів правового становища 
суб’єктів управління у сфері надання освітніх послуг. 

Зазначається, що адміністративно-правові засади діяльності суб’єктів 
управління в зазначеній сфері також можуть бути класифіковані за таким 
критерієм, як предметне спрямування цих засад.  

У підрозділі 4.2 «Адміністративно-правові засади діяльності 
навчальних закладів у сфері надання освітніх послуг» встановлено, що 
одними з основних суб’єктів правовідносин у сфері освітніх послуг є 
навчальні заклади, адже саме вони, власне, ці послуги й надають.  

Розглянуто поняття «навчальний заклад», при цьому акцентовано у 
вагу на тому, що в чинному законі «Про освіту» не закріплено чіткого 
визначення такого загального поняття, як «навчальний заклад». З огляду на 
те, що за своєю юридичною природою навчальний заклад являє собою 
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установу, тобто юридичну особу публічного чи приватного права, цей 
заклад, як і будь-яка інша юридична особа, є колективним і штучним 
утворенням, умови та порядок організації (створення) якого визначаються 
законами України.  

До первинних засад адміністративно-правового характеру віднесено 
установчі, тобто такі, що встановлюють вимоги, виконання яких є 
необхідною умовою створення навчального закладу. При цьому ці засади 
розподіллено на підгрупи: 1) засади, що визначають матеріально-правові 
умови створення навчальних закладів; 2) засади, якими встановлюються 
процедурні аспекти створення навчального закладу, а саме порядок 
прийняття засновником рішення про створення навчального закладу, 
затвердження та погодження статутів, здійснення реєстрації, ліцензування, 
акредитації та атестації навчального закладу. Зазначається, що особлива 
роль процедурних адміністративно-правових засад організації та 
функціонування навчального закладу полягає в тому, що вони визначають 
порядок взаємовідносин засновників навчальних закладів та (або) органів 
управління навчальних закладів з органами державної влади та місцевого 
самоврядування з питань надання тих чи інших освітніх послуг. 

Наголошено, що важливим блоком адміністративно-правових засад 
діяльності навчальних закладів у сфері надання освітніх послуг є принципи 
їх функціонування, які визначають ті основоположні, відправні, імперативні 
вимоги, відповідно до яких дані суб’єкти реалізують своє функціональне 
призначення. Зауважено, що не слід принципи діяльності навчальних 
закладів ототожнювати з принципами реалізації державної освітньої 
політики (як у цілому, так і на певних освітніх рівнях), хоча вони в ряді 
аспектів і збігаються, перш за все в силу загального характеру певних 
принципів (наприклад, верховенства права, законності, гуманізму, 
демократизму тощо). 

Досліджено основи адміністративно-правового статусу навчального 
закладу, зокрема його цілі, завдання, функції, права та обов’язки (у тому 
числі відповідальність), механізм побудови та функціонування 
внутрішньоорганізаційного управління. 

Запропоновано весь обсяг прав та обов’язків (або повноважень) у 
межах адміністративного-правових відносин, учасником яких можуть бути 
навчальні заклади, розподілити за такими групами: 1) за характером: 
матеріальні; процедурно-процесуальні; 2) за спрямуванням: зовнішньо-
організаційні, тобто такі, що пов’язані із взаємовідносинами з органами 
державної влади та (або) місцевого самоврядування; внутрішньо-
організаційні, які спрямовані на вирішення управлінських питань усередині 
системи навчального закладу. 

 Акцентовано увагу на адміністративно-правових засадах, що 
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визначають організацію та функціонування механізму управління всередині 
навчального закладу. Виокремлено основні позитивні й негативні моменти 
засад цього рівня.  

У підрозділі 4.3 «Адміністративно-правовий статус суб’єктів 
отримання освітніх послуг» розглянуто сутність та основні компоненти 
адміністративно-правового становища суб’єктів отримання освітніх послуг. 
Досліджено поняття, сутнісний зміст та значення соціального статусу. Для 
цього проаналізовано наявні наукові підходи до тлумачення даного 
питання. Встановлено, що через соціальний статус визначається положення 
особи в тій чи іншій системі суспільних відносин і зв’язків. У свою чергу це 
положення обумовлюється панівною в суспільстві в цілому та (або) в певній 
соціальній групі зокрема системою соціальних цінностей та правил, що 
вимагають від їх членів будувати та здійснювати поведінку певним чином. 
Соціальний статус наділяє учасників суспільних відносин певними 
можливостями та привілеями, а також покладає на них відповідні соціальні 
обов’язки, необхідні для виконання ними своїх соціальних ролей і функцій.  

Зважено на поняття соціальних норм як основного засобу визначення 
соціального статусу учасників соціальних відносин. Наголошено, що особлива 
роль серед даних норм належить нормам права, які мають ряд специфічних 
властивостей, зокрема таких, як загальність та загальна обов’язковість, 
високий рівень формалізації та державна забезпеченість. Розглянуто наукові 
підходи до тлумачення понять «норма права» («правова норма») та «норма 
адміністративного права» («адміністративно-правова норма») 

Досліджено зміст категорії «правовий статус особи». Запропоновувано 
під адміністративно-правовим статусом суб’єктів отримання освітніх 
послуг розуміти сукупність визначених адміністративно-правовими 
нормами прав та обов’язків (у тому числі юридичну відповідальність), 
носіями яких вони є, та гарантій, на які ці суб’єкти можуть розраховувати, 
вступаючи в адміністративні правовідносини із суб’єктами надання освітніх 
послуг, зокрема їх органами управління, а також із відповідними органами 
влади та місцевого самоврядування з питань освіти. Зауважено, що 
значення правого статусу полягає в тому, що коло та зміст юридичних 
можливостей, якими користуються (або можуть скористатися) суб’єкти 
отримання освітніх послуг у зазначених правовідносинах, а також варіанти 
їх необхідної поведінки, тобто такої, що вимагається від них у межах 
адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг.  

Проаналізовано чинне законодавство, що так чи інакше стосується 
сфери освітніх послуг на предмет чіткості та змістовності закріплення в 
ньому правового статусу суб`єктів отримання освітніх послуг. На підставі 
цього зроблено відповідні висновки. Наголошується, що в цілому в 
чинному законодавстві закріплено основи адміністративно-правового 
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становища суб’єктів отримання освітніх послуг, утім не на всіх освітніх 
рівнях досліджуваний правовий статус віднайшов чітку та послідовну 
регламентацію, зокрема це стосується змістовного нормативно-правового 
визначення. 

У підрозділі 4.4 «Правові засади діяльності контролюючих суб’єктів у 
сфері надання освітніх послуг» акцентовано увагу на тому, що одним із 
надзвичайно важливих факторів забезпечення високої якості надання 
освітніх послуг є контроль за діяльністю навчальних закладів, ефективність 
та дієвість якого, у свою чергу, прямим чином обумовлюється характером 
та змістом правового підґрунтя, на підставі якого діють суб’єкти, що 
організовують та реалізують відповідні контролюючі заходи.  

Розглянуто поняття контролю в загальнотеоретичному сенсі. 
Досліджено наукові підходи до тлумачення соціального контролю взагалі, а 
також таких його специфічних різновидів, як державний та громадський 
контроль. Зазначається, що соціальний контроль являє собою один із 
фундаментальних та невід’ємних аспектів соціального управління, сутність 
якого полягає в перевірці стану об’єкта контролю, спостереженні за ним з 
метою з’ясування ступеня його відповідності встановленим нормам, 
вимогам, зразкам, виявлення та, відповідно, усунення наявних у ньому 
відхилень, недоліків, а також запобігання їх можливій появі в подальшому.  

Окремо йдеться про офіційне тлумачення понять державного та 
громадського контролю. Зроблено висновок про те, що державний та 
громадський контроль є одним із ключових напрямів управлінської 
діяльності, що має на меті забезпечення режиму законності та підтримки 
стану правопорядку й відповідної дисципліни як у масштабах суспільства в 
цілому, так і в певних сферах його життя та в межах діяльності окремих 
суб’єктів. Контроль виявляється потужнім засобом коригування та 
спрямування соціальної діяльності.  

Запропоновано визначення поняття контролю у сфері надання освітніх 
послуг. Зазначено, що завданнями такого контролю є збір та аналіз 
інформації про діяльність навчального закладу з метою виявлення в 
останній порушень та невідповідностей офіційно встановленим вимогам і 
стандартам, а також інших недоліків і прогалин у роботі навчальних 
закладів, наявність яких негативним чином позначається або може 
позначитися на якості освітніх послуг, що надаються ними, а отже, 
порушуються чи можуть бути порушені законні інтереси осіб, які ці 
послуги отримують або мають на меті отримати в конкретному 
навчальному закладі. 

 Проаналізовано види й форми контролю за діяльністю навчальних 
закладів, а також основні процедурні аспекти його здійснення. Зроблено 
висновки щодо позитивних аспектів, а також недоліків нормативно-
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правового підґрунтя, яким регулюється контроль у сфері надання освітніх 
послуг.  

Розділ 5 «Шляхи розвитку адміністративно-правових відносин у 
сфері надання освітніх послуг» складається з чотирьох підрозділів, у яких 
досліджуються проблеми, що існують в системі адміністративно-правових 
відносин у сфери надання освітніх послуг, а також формулюються можливі 
напрями та способи їх вирішення.  

У підрозділі 5.1 «Напрями вдосконалення правового регулювання 
адміністративних відносин у сфері надання освітніх послуг» йдеться про те, 
що сьогодні в нашій країні, у якій відбувається перехід від 
державоцентристської до дитиноцентристської освітньої системи, домінує 
орієнтація на інтереси дитини, задоволення її потреб. Це, у свою чергу, не 
могло не позначитися на розвиткові адміністративних відносин у сфері 
надання освітніх послуг, які потребують відповідного вдосконалення. Задля 
цього: автором дисертації проведено дослідження ряду ключових 
нормативно-правових актів, що врегульовують адміністративні 
правовідносини у сфері надання освітніх послуг; проаналізовано викладені в 
періодичних виданнях наукові позиції теоретиків і практиків у сфері надання 
освітніх послуг; визначено основні напрями вдосконалення правового 
регулювання адміністративних відносин у сфері надання освітніх послуг. 

 Акцентовано увагу на стані законодавчого визначення структури 
освіти, розглянуто правові основи функціонування кожного її рівня. 
Виокремлено головні проблемні аспекти в чинному законодавстві, які 
негативно позначаються на якості та ефективності адміністративно-
правових відносин у сфері надання освітніх послуг. Окремо розглянуто таку 
суттєву проблему, як відсутність змістовної та дієвої координації між 
різними центрами управління освітою.  

Сформульовано коло основних завдань, які необхідно вирішити з 
метою підвищення ефективності та якості розвитку національної освіти і 
науки на сучасному історичному етапі існування українських суспільства й 
держави. Розглянуто коло та зміст основних заходів, яких доречно вжити 
для вдосконалення вітчизняної сфери надання освітніх послуг.  

У підрозділі 5.2 «Удосконалення адміністративно-правових відносин у 
сфері надання освітніх послуг» зазначається, що надання послуг у сфері 
освіти спрямоване: 1) на задоволення соціально-культурних, духовних, 
інтелектуальних потреб, гармонійного і всебічного розвитку особистості, 
забезпечення нормальних умов її життєдіяльності; 2) задоволення потреб 
держави у кваліфікованих кадрах з метою формування соціально-
економічного, політичного потенціалу країни та можливості бути 
конкурентоспроможним учасником міжнародних правовідносин. 
Забезпечення якості освіти визнається всіма зацікавленими сторонами 
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(навчальними закладами, здобувачами освіти та роботодавцями) як 
пріоритетна мета всіх інституціональних змін у сфері освіти. Тому, 
розмірковуючи про вдосконалення адміністративно-правових відносин у 
певній галузі державного управління, зокрема у сфері надання освітніх 
послуг, необхідно передбачати комплексний підхід до таких заходів. 

Зауважується, що з метою вдосконалення адміністративних 
правовідносин у сфері надання освітніх послуг слід: здійснити комплекс 
заходів щодо вдосконалення законодавства у сфері адміністративно-
правового регулювання надання та споживання освітніх послуг; 
вдосконалити організаційні засади реалізації освітніх послуг; напрацювати 
комплекс заходів щодо вдосконалення юридичної відповідальності за 
порушення законодавства у сфері надання освітніх послуг; чітко визначити 
на нормативно-правовому рівні порядок публічного управління сферою 
реалізації освітніх послуг тощо. Розглядається зміст кожного із зазначених 
напрямів удосконалення правовідносин у досліджуваній сфері.  

 Зауважено на тому, що попри беззаперечну важливість усіх 
зазначених напрямів удосконалення надання освітніх послуг втім одним із 
ключових способів її поліпшення є розробка єдиного кодифікованого акта у 
сфері освіти – Кодексу законів про освіту. Прийняття зазначеного Кодексу 
значно покращило б та спростило процедуру реалізації освітніх послуг, 
оскільки б чітко визначались учасники правовідносин та їх правове 
положення. У Кодексі законів про освіту варто передбачити розділи, у яких 
окремо було б окреслено загальні засади надання освітніх послуг, правові 
засади надання освітніх послуг на рівні дошкільної освіти; повної загальної 
середньої освіти; позашкільної освіти; професійної (професійно-технічної) 
освіти; вищої освіти; післядипломної освіти; самоосвіти; освіти дорослих. 
Окремий розділ такого акта варто було б присвятити саме врегулюванню 
правовідносин – чітко визначити порядок їх виникнення, зміни та 
припинення. З метою якісного впорядкування надання освітніх послуг та їх 
гарантування державою доцільно присвятити окрему статтю договорам у 
сфері надання освітніх послуг, які за своєю суттю є юридичними фактами, 
тобто підставою виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері 
надання освітніх послуг.  

У підрозділі 5.3 «Удосконалення правових засад діяльності системи 
надання освітніх послуг» звернено увагу на те, що висока якість та 
ефективність надання освітніх послуг залежить від цілої низки факторів, 
далеко не останнє місце серед яких належить питанням правової 
регламентації юридичного становища навчальних закладів. Наразі сан 
правової регламентації функціонування даної системи виглядає 
неоднозначним, про що свідчать як численні критичні зауваження 
дослідників, так і дані соціологічних опитувань, проведених серед 
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споживачів освітніх послуг, які надаються навчальними закладами в Україні.  
Окреслено коло основних проблем діяльності системи надання 

освітніх послуг і запропоновано можливі шляхи їх розв`язання, а саме: по-
перше, оновлення основоположного законодавчого акта в галузі освіти – 
закону «Про освіту». Наголошено, що даний закон має стати рамковим, 
тобто закріпити всі найбільш загальні, засадничі аспекти функціонування 
системи освіти в цілому. Він має сприяти усуненню всіх невідповідностей 
та суперечностей у профільних освітніх законах; по-друге, більше уваги 
приділити законодавчому, а не підзаконному оформленню ключових засад 
організації та функціонування управління в навчальних закладах. Слід чітко 
визначити та розмежувати компетенції адміністративних органів 
навчального закладу та колективних органів громадського самоврядування; 
по-третє, необхідно вдосконалити контроль за діяльністю навчальних 
закладів, зокрема на етапі їх створення; по-четверте, з метою підвищення 
престижності національної освіти посилити протидію корупції в даній 
сфері. При цьому боротьба з цим явищем має відбуватися не лише шляхом 
посилення репресивних форм та методів, але й через підвищення якості та 
змістовності інформаційно-роз’яснювальної та виховної роботи із 
суб’єктами отримання освітніх послуг.  

У підрозділі 5.4 «Зарубіжний досвід адміністративно-правового 
регулювання відносин у сфері надання освітніх послуг» констатовано, що 
освітній процес в Україні вже досить тривалий час перебуває у стані 
реформування. Одним із ключових моментів модернізації вітчизняної 
системи освіти є створення оптимальної системи управління якістю надання 
освітніх послуг у державі. З метою прискорення процесу перетворень у 
сфері надання освітніх послуг та забезпечення їх високої якості й 
ефективності корисно буде звернутися до вивчення відповідного досвіду 
іноземних країн.  

Досліджено досвід Європейського Союзу щодо налагодження власної, 
європейської, системи підготовки осіб із вищою освітою та наукових кадрів. 
Зазначається, що для створення уніфікованої системи освіти ЄС вирішило 
щонайменше два основних питання: 1) забезпечення належного рівня та 
якості підготовки спеціалістів із вищою освітою незалежно від країни та 
закладу, де така підготовка здійснювалась; 2) забезпечення мобільності як 
осіб, що навчаються, так і підготовлених фахівців шляхом надання їм 
однакового соціального статусу в довільній країні працевлаштування. 
Підкреслюється, що в умовах ринкової економіки такі підходи в галузі 
вищої освіти є цілком обґрунтованими, оскільки на ринку надання освітніх 
послуг діють ті ж закони, що й на ринку матеріального виробництва або 
надання довільних послуг.  

 Зауважено на досвіді європейських країн щодо створення спільного 
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Європейського простору вищої освіти, у якому можна було б повною мірою 
реалізувати стратегію управління якістю надання освітніх послуг на засадах 
моделі управління якістю TQM (Total Qualіty Management). У результаті 
складного розвитку систем вищої освіти в країнах Західної і Центральної 
Європи, незважаючи на значні відмінності між ними, вдалось виробити 
спільний погляд на можливість використання рекомендацій TQM та вимог 
стандартів ІSO для створення Стандартів управління якістю надання 
освітніх послуг у системі європейської вищої освіти. Окрему увагу 
зосереджено на основі створення ЄПВО Болонському процесу.  

Розглянуто досвід європейських країн щодо розвитку соціального 
партнерства в галузі освіти, зокрема досліджено його форми та моделі, що 
використовуються в різних європейських державах.  

Зроблено висновок про те, що основні цілі подальшого розвитку сфери 
надання освітніх послуг в Україні в контексті міжнародної співпраці 
полягають в такому: забезпечення прискорення інтеграції вітчизняних 
навчальних закладів у світовий навчальний та науковий простір; 
підвищення конкурентоспроможності та рейтингів українських вишів, 
якості надання освітніх послуг, престижності дипломів про вищу освіту; 
розвиток спільних наукових досліджень, впровадження інновацій в усі 
сфери суспільних відносин; збільшення доходів навчальних закладів від 
освітньої та наукової діяльності в цілому та збільшення заробітної плати 
викладачам зокрема; підвищення професійної кваліфікації й компетенції 
викладачів і співробітників; розвиток академічної мобільності 
викладацького складу та студентів. 

Наголошено на тому, що заходи держави, спрямовані на інтеграцію 
освітнього процесу, забезпечення мобільності, варто сприймати не як 
винищення, а як стимулювання, покращення вітчизняних провайдерів 
освітніх послуг, виведення їх на міжнародний рівень та можливість самим 
формувати якісну освітню політику. В українських навчальних закладах є 
достатній потенціал для боротьби за свою частку на ринку освітніх послуг. 

 
ВИСНОВКИ 

 

У дисертації подано теоретичне узагальнення та нове вирішення 
наукової проблеми – вдосконалення теоретичної конструкції 
адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг і 
вироблення шляхів удосконалення надання освітніх послуг в Україні. На 
підставі здійсненого дослідження сформульовано ряд висновків, пропозицій 
та рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети. 

1. Виокремлено такі основні етапи становлення та розвитку освітнього 
процесу на території України: І етап – зародження освіти у східних слов’ян 
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(VI – VIІІ ст.); ІІ етап – кінець IX – початок ХVI ст. пов’язаний із 
виникненням першої азбуки та початком реалізації діяльності з надання 
освітніх послуг державою; ІІІ етап – кінець ХVI – початок ХVIІІ ст. Для 
цього етапу особливим є заснування перших університетів; ІV етап – 
починається з 1802 р., коли Міністерство народної просвіти започатковує 
реформи та реорганізовує систему освіти, і завершується другою 
половиною ХІХ ст.; V етап – із початку ХХ ст. і до проголошення 
незалежності України; VІ етап – реалізація освітніх послуг в умовах 
незалежності держави. 

2. Під освітньою послугою запропоновано розуміти діяльність у межах 
освітніх правовідносин, яка дає можливість отримати нову інформацію, 
знання та навички, уміння та компетенцію для задоволення основних 
потреб людини, суспільства й держави. Освітні послуги є специфічним 
виробництвом в невиробничій сфері. З одного боку, це нематеріальне благо, 
що надходить в особисте користування; з іншого, корисний ефект освітньої 
послуги проявляється в матеріальному виробництві. З огляду на це освітні 
послуги покликані задовольняти потреби не тільки однієї сторони освітніх 
правовідносин (виробника або споживача) – вони охоплюють усі сфери 
життєдіяльності людства. 

3. Встановлено, що процес формування та становлення 
адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг пройшов 
як мінімум два фундаментальних етапи: а) перший характеризувався 
впливом радянсько-марксистської ідеології на здобутки тогочасних 
адміністративістів, які у своєму науковому пошуку орієнтувалися на 
досягнення європейської правової науки у період до 40-х рр. ХХ ст.; 
б) другий період здобув свого розвитку починаючи з 40-х рр. ХХ ст. та набув 
характерних рис уже сучасної теорії адміністративного права. 

4. Під адміністративно-правовими відносинами у сфері надання 
освітніх послуг запропоновано розуміти врегульовані нормами 
адміністративного права суспільні відносини, що складаються(виникають) у 
сфері діяльності виконавчої влади з приводу реалізації конституційних 
гарантій у галузі освіти, що надається відповідно до вимог державних 
стандартів, учасники яких є носіями відповідних прав та обов’язків. 
Сутність та значення адміністративно-правових відносин у сфері освітніх 
послуг окреслено шляхом аналізу семантичного значення термінів 
«адміністративно-правові відносини» та «освітні послуги». Останні 
характеризуються наявністю чотирьох взаємопов’язаних процесів: 
навчальний (або навчання), виховний (виховання), культурно-освітній 
(просвіта) та самостійна робота споживача (самоосвіта), які одночасно є і 
категоріями цієї послуги. Доведено, що особливе значення адміністративно-
правових відносин у сфері освітніх послуг полягає в тому, що через них 
(завдяки їх посередництву) забезпечується загальне управління процесом 
організації та здійснення цих послуг. 
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5. Встановлено, що суб’єктами адміністративних правовідносин є 
учасники суспільних відносин, що виникають у сфері державного 
управління, наділені адміністративною правосуб’єктністю, закріпленою 
нормами адміністративного права. Відповідно під суб’єктами 
адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг 
запропоновано розуміти систему фізичних та юридичних осіб – учасників 
освітнього процесу, наділених адміністративною правосуб’єктністю, та які 
одночасно забезпечують приватні інтереси та реалізацію державної 
освітньої політики. Сформовано систему суб’єктів адміністративно-
правових відносин у сфері надання освітніх послуг. Ними є: 1) органи 
управління освітою; 2) навчальні заклади; 3) керівники навчальних закладів; 
4) органи громадського самоврядування в освіті; 5) учасники навчально-
виховного процесу. 

6. Доведено, що об’єктом ідеальної конструкції адміністративних 
правовідносин у сфері надання освітніх послуг є нематеріальні (духовні) 
блага, на здобуття (привласнення) яких у процесі освітнього 
правовідношення спрямовані обов’язки правомочної сторони (особи, яка 
має право надавати освітні послуги). Доводиться, що окрім основного 
(безпосереднього) об’єкта у наведених правовідносинах слід виділити й 
додатковий (дотичний) об’єкт. Він не є підставою для виникнення 
правовідносин у сфері надання освітніх послуг, але за його відсутності 
останні можуть бути реалізовані не в повному обсязі або взагалі кінцевий 
результат освітнього процесу не буде досягнуто. По-перше, це стосується 
наукового і методичного забезпечення освіти; по-друге, це соціально-
педагогічний патронаж; по-третє, це медичне обслуговування; по-четверте, 
це організація харчування; по-п’яте, це забезпечення безпечних і 
нешкідливих умов навчання, праці та виховання в навчальних закладах; по-
шосте, це забезпечення обмундируванням студентів, курсантів та 
працівників вищих навчальних закладів; по-сьоме, це соціальний захист 
курсантів і працівників вищих навчальних закладів зі специфічними 
умовами навчання. 

7. Під змістом адміністративних правовідносин у сфері надання 
освітніх послуг запропоновано розуміти сукупність встановлених та 
гарантованих нормами адміністративного права юридичних властивостей 
суб’єктів правовідносин, які забезпечують їм можливість реалізовувати свої 
повноваження у сфері надання та споживання освітніх послуг. 

8. Під принципами адміністративних правовідносин у сфері надання 
освітніх послуг запропоновано розуміти керівні, вихідні положення, які 
покладені в основу реалізації освітніх послуг та які визначають 
характеристики й напрями поведінки всіх учасників таких правовідносин. 
Умовно принципи поділено на загальні та спеціальні, де до спеціальних 
принципів адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх послуг 
віднесено: принцип добровільності вступу в адміністративні 
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правовідносини у сфері надання освітніх послуг; принцип свідомого та 
вмотивованого вступу в адміністративні правовідносини у сфері надання 
освітніх послуг; принцип доступності для кожного громадянина всіх форм і 
типів освітніх послуг, що надаються державою; принцип вибору 
оптимальних методів, форм, засобів надання та споживання освітніх послуг; 
принцип комплексного підходу до реалізації освітніх послуг; принцип 
свідомої реалізації освітньої послуги; принцип відповідності освітніх послуг 
пізнавальним потребам слухачів; принцип єдності вимог і поваги до 
здобувачів освітніх послуг; принцип договірної основи адміністративних 
правовідносин у сфері надання освітніх послуг; принцип недопустимості 
оплати освітніх послуг учасниками адміністративних правовідносин, які 
входять в освітні стандарти; принцип децентралізації управління освітою; 
принцип можливого використання коштів, отриманих в результаті надання 
платних освітніх послуг, на потреби начального закладу; принцип 
гуманізації управління освітою; принцип інтеграції управління освітою.  

9. Під адміністративно-правовими засадами діяльності суб’єктів 
управління у сфері надання освітніх послуг запропоновано розуміти 
систему нормативно-правових актів, що містять адміністративно-правові 
норми, які регулюють найбільш суттєві аспекти організації та 
функціонування зазначених суб’єктів. Тобто поняття адміністративно-
правових засад діяльності суб’єктів управління у сфері освіти є ширшими за 
принципи їх діяльності, оскільки зміст перших становлять не лише певні, 
урегульовані правом закономірності суспільного життя, на підставі та з 
урахуванням яких здійснюють свою роботу ці суб’єкти, але й цілий ряд 
інших суспільно значущих аспектів їх діяльності, щодо яких здійснюється 
правова регламентація. 

10. Напрацьовано авторську класифікацію адміністративно-правових 
засад, на яких ґрунтується діяльність навчальних закладів. Виокремлено 
такі засади: а) установчі (засади, що визначають матеріально-правові умови 
створення навчальних закладів; засади, якими встановлюються процедурні 
аспекти створення навчального закладу); б) функціональні, тобто ті, які 
визначають основоположні, відправні, імперативні вимоги, відповідно з 
якими дані суб’єкти реалізують своє функціональне призначення; 
в) статутні, тобто ті, що визначають основи адміністративно-правового 
статусу навчального закладу; г) внутрішньо-управлінські, тобто ті, що 
визначають адміністративно-правові засади організації та функціонування 
механізму управління всередині навчального закладу. 

11. Обґрунтовано, що питання визначення в нашій державі 
адміністративно-правових засад діяльності навчальних закладів виглядає 
неоднозначно. З одного боку, сьогодні існує ціла низка нормативно-
правових актів законодавчого та підзаконного характеру, які регулюють 
діяльність зазначених суб’єктів надання освітніх послуг. Однак з іншого 
боку, більшість із цих законів за своїм змістом далекі від ідеальних, 
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оскільки регламентують дані питання лише в доволі загальному вигляді. 
Підзаконні нормативно-правові акти, зокрема положення про різні типи 
навчальних закладів, також у ряді випадків не забезпечують необхідну 
чіткість та однозначність законодавчих приписів. Більш того, у всіх цих 
документах немає єдиного підходу щодо визначення ключових аспектів 
діяльності навчальних закладів, таких як: цілі, завдання, основні функції та 
принципи надання освітніх послуг, питання громадського самоврядування 
тощо. Показовим у цьому контексті є закон «Про вищу освіту», який, 
порівняно з іншими законодавчими актами зі сфери освіти, досить 
комплексно, чітко та змістовно визначає адміністративно-правові засади 
діяльності вищих навчальних закладів. 

12. Під адміністративно-правовим статусом суб’єктів отримання 
освітніх послуг запропоновано розуміти сукупність, визначених 
адміністративно-правовими нормами прав та обов’язків (у тому числі 
юридичної відповідальності), носіями яких вони є, та гарантій, на які ці 
суб’єкти можуть розраховувати, вступаючи в адміністративні 
правовідносини із суб’єктами надання освітніх послуг, зокрема їх органами 
управління, а також із відповідними органами влади та місцевого 
самоврядування з питань освіти. Правовий статус відображає коло та зміст 
юридичних можливостей, якими користуються (чи можуть скористатися) 
суб’єкти отримання освітніх послуг у зазначених правовідносинах, а також 
варіанти їх необхідної поведінки, тобто такої, що вимагається від них у 
межах адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг. 
Крім того, адміністративно-правовий статус досліджуваних суб’єктів вказує 
на ті умови, обставини й фактори, які забезпечують цим суб’єктам 
можливість вільної, безперечної та безперешкодної реалізації своїх прав, 
свобод і законних інтересів у сфері надання освітніх послуг. 

13. Контроль у сфері надання освітніх послуг визначено як діяльність 
компетентних органів державної влади та місцевого самоврядування, а 
також органів управління окремих навчальних закладів, яка спрямована на 
забезпечення в діяльності навчальних закладів належного рівня законності, 
якості та ефективності надання освітніх послуг. Завданнями даного 
контролю є збір та аналіз інформації про діяльність навчального закладу з 
метою виявлення в останній порушень та невідповідностей офіційно 
встановленим вимогам і стандартам, а також інших недоліків і прогалин у 
роботі навчальних закладів, наявність яких негативним чином позначається 
чи може позначитися на якості освітніх послуг, що надаються ними, а отже, 
порушуються чи можуть бути порушені законні інтереси осіб, які ці 
послуги отримують або мають на меті отримати в конкретному 
навчальному закладі. 

14. З метою вдосконалення правового регулювання адміністративно-
правових відносин у сфері надання освітніх послуг запропоновано 
здійснити низку заходів, спрямованих на вирішення таких проблем 
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правового регулювання адміністративних відносин у сфері надання освітніх 
послуг: а) низька заробітна плата та соціальна незахищеність учителів, 
викладачів негативно відбиваються на якості освіти, не дозволяють 
підтримувати на належному рівні їх кваліфікацію; б) відтік із країни 
фахівців у сфері надання освітніх послуг; в) старі підручники, зміст і 
методи викладання не відповідають актуальним вимогам щодо її якості в 
сучасному світі. Сучасний і майбутній інтелектуальний потенціал освітньої 
сфери вимагає більших інвестицій; г) наявні обмежені ресурси, які дають 
можливість отримати освіту, витрачаються неефективно. В освіти задіяно 
занадто багато сил, різноманітних суб’єктів, і всі вони мають свої інтереси. 
Недосконалість системи управління призводить до браку коштів, 
недостатньою є прозорість їх використання; ґ) освіта дотепер оцінюється за 
внутрішніми критеріями. Оцінки, необхідні для визнання ролі середньої 
загальної освіти для успішного життя людини, для економіки, відсутні і не 
застосовуються ані органами управління освітою, ані суспільством; д) 
розшарування суспільства робить усе менш доступною якісну освіту для все 
більшої кількості споживачів освітніх послуг; є) розподіл і невідповідності, 
прогалини та дублювання функцій на різних рівнях та в різних гілках 
управління. Перераховані вище проблеми надання освітніх послуг – це ті 
основні напрями, на які має бути спрямоване вдосконалення законодавства 
у сфері надання освітніх послуг. 

15. Пропозиції щодо можливого вдосконалення адміністративних 
правовідносин у сфері надання освітніх послуг викладено поетапно та 
блоково. Ними є пропозиції щодо: 1) удосконалення характеру та порядку 
міжнародно-правових відносин; 2) удосконалення законодавства у сфері 
адміністративно-правового регулювання надання та споживання освітніх 
послуг; 3) удосконалення організаційних правовідносин у ході реалізації 
освітніх послуг; 4) удосконалення юридичної відповідальності за 
порушення законодавства у сфері освіти; 5) удосконалення правовідносин у 
сфері публічного управління сферою реалізації освітніх послуг; 
6) удосконалення громадсько-державної взаємодії. 

16. Окреслено концептуальні напрями вдосконалення системи 
національної освіти в Україні, що дозволить більш якісно надавати освітні 
послуги. До таких напрямів віднесено: а) оновлення основоположного 
законодавчого акта в галузі освіти – закону «Про освіту». Даний закон має 
стати рамковим, тобто закріпити всі найбільш загальні, засадничі аспекти 
функціонування системи освіти в цілому. Він має сприяти усуненню всіх 
невідповідностей та суперечностей у профільних освітніх законах. Окрему 
увагу слід приділити питанням загальних принципів, завдань та функцій 
системи національної освіти, які, у свою чергу, мають розвиватися у 
відповідних профільних законах про освіту та підзаконних актах з 
урахуванням предмета їх регулювання. Це має забезпечити єдиний підхід до 
визначення на рівні законодавства основних компонентів правового статусу 
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навчальних закладів; б) удосконалення законодавчого (а не підзаконного) 
оформлення ключових засад організації та функціонування управління в 
навчальних закладах. Слід чітко визначити та розмежувати компетенції 
адміністративних органів навчального закладу та колективних органів 
громадського самоврядування. При цьому врегулюванню правового статусу 
останніх слід приділити особливу увагу, зокрема йдеться про те, що чинне на 
сьогодні законодавство не надає однозначної відповіді на питання, чи мають 
органи громадського самоврядування реальні управлінські функції, чи все ж 
таки постають дорадчими утвореннями, рішення яких мають 
консультативний характер, а отже, не обов’язкові для виконання. З метою 
утвердження демократії і самоврядування в механізмі управління 
навчальними закладами необхідно розробити механізми забезпечення 
виконання рішень колегіальних органів громадського самоврядування; 
в) удосконалення контролю як на етапі створення навчального закладу, так і 
в ході їх безпосередньої освітньої діяльності. Для цього слід закріпити коло 
основних загальних та спеціальних принципів, на підставі яких здійснюється 
контроль у сфері надання освітніх послуг. Абсолютно необхідно розробити 
та запровадити в життя правовий механізм реалізації громадського контролю 
за діяльністю навчальних закладів. При цьому слід визначити ключові форми 
та напрями взаємодії державно-владних та громадських суб’єктів 
зазначеного контролю; г) посилення протидії корупції у сфері надання 
освітніх послуг. При цьому боротьба з цим явищем має відбуватися не лише 
шляхом посилення репресивних форм і методів, але й через підвищення 
якості і змістовності інформаційно-роз’яснювальної та виховної роботи із 
суб’єктами отримання освітніх послуг; ґ) удосконалення якості та 
ефективності функціонування системи національної освіти. З цією метою 
слід значно більше уваги приділити профільному навчанню учнів старших 
класів, що має стати важливим кроком на шляху підвищення рівня 
відповідності освітніх послуг індивідуальним освітнім запитам осіб та 
потребам ринку праці в цілому; д) посилити змістовність та продуктивність 
взаємодії національних суб’єктів надання освітніх послуг із зарубіжними, 
запровадити необхідні умови для комфортного та безперешкодного обміну 
педагогічними та науковими кадрами. 

17. Запропоновано адаптувати національне законодавство України до 
міжнародних стандартів шляхом виключно якісного вивчення позитивного 
досвіду у сфері надання освітніх послуг. Доведено, що таким досвідом не 
обов’язково має бути європейська модель освітнього процесу (яка також 
має свої прогалини та недоліки). Запропоновано звернути увагу й на досвід 
близького зарубіжжя у сфері надання освітніх послуг – Республіки 
Білорусь, країн Сходу – Японії, Китайської Народної Республіки та ін. 
Обстоюється позиція, що не можна наосліп слідувати всім вимогам світової 
спільноти. Вітчизняна освіта, навпаки, має стати конкурентоспроможною та 
бути активним учасником міжнародних освітніх правовідносин із власною 
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моделлю надання освітніх послуг. 
18. Визначено основні цілі подальшого розвитку сфери надання 

освітніх послуг Україні в контексті міжнародної співпраці, ними є: 
прискорення інтеграції вітчизняних навчальних закладів у світовий 
навчальний та науковий простір; підвищення конкурентоспроможності та 
рейтингів українських вишів, якості надання освітніх послуг, престижності 
дипломів про вищу освіту; розвиток спільних наукових досліджень, 
впровадження інновацій в усі сфери суспільних відносин; збільшення 
доходів навчальних закладів від освітньої та наукової діяльності в цілому та 
збільшення заробітної плати викладачам зокрема; підвищення професійної 
кваліфікації й компетенції викладачів і співробітників, розвиток академічної 
мобільності викладацького складу та студентів. 
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Дисертацію присвячено аналізу адміністративно-правових відносин у 
сфері надання освітніх послуг. Розкриваються етапи становлення та розвитку 
освітніх послуг в Україні. Характеризується поняття та значення надання 
освітніх послуг. Окреслюються етапи становлення адміністративно-правового 
регулювання у сфері надання освітніх послуг. Визначається сутність 
адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг. 
Встановлюється структура адміністративно-правових відносин у сфері 
надання освітніх послуг. Узагальнюються наукові підходи до характеристики 
поняття та системи суб’єктів відносин у сфері надання освітніх послуг. 
Визначаються об’єкти адміністративно-правових відносин у сфері надання 
освітніх послуг. Розкривається зміст адміністративно-правових відносин у 
сфері надання освітніх послуг. Характеризуються принципи адміністративно-
правових відносин у сфері надання освітніх послуг. Розкриваються 
адміністративно-правові засади діяльності суб’єктів управління у сфері 
надання освітніх послуг. Визначаються адміністративно-правові засади 
діяльності навчальних закладів у сфері надання освітніх послуг. З’ясовується 
сутність адміністративно-правового статусу суб’єктів отримання освітніх 
послуг. Характеризуються поняття та завдання контролю у сфері надання 
освітніх послуг. Окреслюються напрями вдосконалення правового 
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регулювання адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх 
послуг. Визначаються шляхи вдосконалення адміністративно-правових 
відносин у сфері надання освітніх послуг. Окреслюються напрями 
вдосконалення правових засад діяльності суб’єктів надання освітніх послуг. 
Узагальнюється зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання 
відносин у сфері надання освітніх послуг та окреслити можливості його 
використання в Україні. Окреслюються перспективи подальшого розвитку 
сфери надання освітніх послуг. 
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Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право; информационное право. – Днепропетровский государственный 
университет внутренних дел. – Днепр, 2016. 

Диссертация посвящена анализу административно-правовых отношений в 
сфере предоставления образовательных услуг. Раскрываются этапы 
становления и развития образовательных услуг в Украине. Характеризуются 
понятие и значение предоставления образовательных услуг. 

Определяются этапы становления административно-правового 
регулирования в сфере предоставления образовательных услуг. Определяется 
сущность административно-правовых отношений в сфере предоставления 
образовательных услуг. Под образовательной услугой предлагается понимать 
деятельность в пределах образовательных правоотношений, которая дает 
возможность получить новую информацию, знания и навыки, умения и 
компетенции для удовлетворения основных потребностей человека, общества 
и государства. Устанавливается структура административно-правовых 
отношений в сфере предоставления образовательных услуг. Под 
административно-правовыми отношениями в сфере предоставления 
образовательных услуг предлагается понимать урегулированные нормами 
административного права общественные отношения, возникающие в сфере 
деятельности исполнительной власти по поводу реализации конституционных 
гарантий в области образования, предоставляемого в соответствии с 
требованиями государственных стандартов, участники которых выступают 
носителями соответствующих прав и обязанностей. 

Обобщаются научные подходы к характеристике понятия и системы 
субъектов отношений в сфере предоставления образовательных услуг. 
Устанавливается, что субъектами административных правоотношений 
являются участники общественных отношений, возникающих в сфере 
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государственного управления, наделенные административной 
правосубъектностью, закрепленной нормами административного права. 
Определяются объекты административно-правовых отношений в сфере 
предоставления образовательных услуг. Под содержанием административных 
правоотношений в сфере предоставления образовательных услуг предлагается 
понимать совокупность установленных и гарантированных нормами 
административного права юридических свойств субъектов правоотношений, 
которые обеспечивают им возможность реализовывать свои полномочия в 
сфере предоставления и потребления образовательных услуг. 
Характеризуются принципы административно-правовых отношений в сфере 
предоставления образовательных услуг. 

Раскрываются административно-правовые основы деятельности 
субъектов управления в сфере предоставления образовательных услуг. Под 
административно-правовыми принципами деятельности субъектов управления 
в сфере предоставления образовательных услуг предлагается понимать 
систему нормативно-правовых актов, содержащих административно-правовые 
нормы, регулирующие наиболее существенные аспекты организации и 
функционирования указанных субъектов. Определяются административно-
правовые основы деятельности учебных заведений в сфере предоставления 
образовательных услуг. Выясняется сущность административно-правового 
статуса субъектов получения образовательных услуг. Характеризуются 
понятие и задачи контроля в сфере предоставления образовательных услуг. 

Определяются направления совершенствования правового регулирования 
административно-правовых отношений в сфере предоставления 
образовательных услуг. Определяются пути совершенствования 
административно-правовых отношений в сфере предоставления 
образовательных услуг. Определяются направления совершенствования 
правовых основ деятельности субъектов предоставления образовательных 
услуг. Обобщается зарубежный опыт административно-правового 
регулирования отношений в сфере предоставления образовательных услуг и 
определяются возможности его использования в Украине. Предлагается 
адаптировать национальное законодательство Украины с международными 
стандартами путем исключительно качественного изучения положительного 
опыта в сфере предоставления образовательных услуг. Доказывается, что 
таким опытом не обязательно должна быть европейская модель 
образовательного процесса (которая также имеет свои пробелы и недостатки). 
Предлагается обратить внимание на опыт ближнего зарубежья в сфере 
предоставления образовательных услуг – Республики Беларусь, стран Востока 
– Японии, Китайской Народной Республики и др. Отстаивается позиция: 
нельзя вслепую следовать всем требованиям мирового сообщества. 
Отечественное образование, напротив, должно стать конкурентоспособным и 
быть активным участником международных образовательных 
правоотношений, имея собственную модель предоставления образовательных 
услуг. Определяются перспективы дальнейшего развития сферы 
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предоставления образовательных услуг. 
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The thesis deals with analysis of administrative and legal relations in the field 
of granting of educational services. Stages of formation and development of 
educational services in Ukraine are shown. Terms and definitions of provision of 
educational services are characterized. Stages of formation of administrative and 
legal regulation in the field of provision of educational services are underlined. The 
nature of administrative-legal relations in the field of granting of educational 
services is determined. The structure of administrative and legal relations in the 
field5 of provision of services is established. Scientific approaches to description of 
the definition and system of parties of relations in the field of provision of 
educational services are generalized. Objects of administrative and legal relations in 
the field of educational services are determined. The subject matter of 
administrative-legal relations in the field of educational services is pointed out. 
Principles of administrative-legal relations in the field of educational services are 
characterized. Administrative-legal bases of the activity of management entities in 
the field of granting of educational services are shown. Administrative-legal 
foundations of the activity of educational institutions in the field of rendering 
services are determined. The essence of administrative-legal status of receivers of 
educational services is expounded. The definition and aims of control in the field of 
granting of educational services are characterized. Ways of improvement of the legal 
regulation of administrative-legal relations in the field of granting of educational 
services are underlined. Ways of improvement of administrative-legal relations in 
the field of granting of educational services are determined. Methods of 
enhancement of legal bases of the activity of parties of granting of educational 
services are pointed out. Foreign experience of administrative-legal regulation in the 
field of granting of educational services is generalized, and possibilities of its 
application in Ukraine are underlined. Prospects of the further development of the 
field of granting of educational services are shown. 
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