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ВІДГУК

офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Кузьменко 
Оксани Володимирівни на дисертацію Кушніра Сергія Миколайовича на 
тему «Державний контроль у сфері вищої освіти в Україні: організаційно- 
правовий аспект», подану на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право

Актуальність дисертації. Еволюція руху до демократичних перетворень 

спирається на тенденції зростання соціальної підтримки результатів розбудови 

правової держави і громадянського суспільства. Його важливими чинниками є 

засоби адміністративного права, втілені у відповідних методах і формах 

регламентації суспільних відносин, які випливають із стратегічних засад щодо 

взаємоузгодження публічних інтересів, спрямованих на створення матеріальних 

та інституційних умов вільного розвитку особистості та її свободи. Досягнення 

цього певною мірою залежить від результативності наукового пошуку 

ефективних інструментів взаємодії держави з громадянським суспільством. 

Важлива роль у цих процесах належить питанням правового врегулювання 

засад державного контролю у різних сферах публічного адміністрування.

Особливе значення порушена проблематика набуває у контексті 

забезпечення примноження такого стратегічного ресурсу для держави як освіта. 

Водночас, як слушно вказує здобувач, сфера освіти в Україні переживає 

черговий етап реформування, зумовлений наявністю тривалий час не 

вирішуваних проблем системного характеру та масштабного значення. У цьому 

аспекті цілком об’єктивно можна вести мову про занепад матеріально-технічної 

бази значної кількості навчальних закладів (у тому числі й вищих), зниження 

соціального статусу працівників освіти, розпорошеність і, як наслідок, 

недосконалість освітнього законодавства, надмірну комерціалізацію освітніх 

послуг, погіршення якості освіти, застарілість методик навчання та падіння 

рівня знань учнів і студентів, несистемне оновлення змісту освіти тощо. У свою 

чергу вища освіта як складова частина системи освіти вимагає своєї
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модернізації відповідно до сучасних реалій, а законодавство у сфері вищої 

освіти потребує не лише подальшої адаптації до європейських і світових 

стандартів, а й пристосування до нових потреб економіки держави.

Вищевикладене дає підстави вважати тему дисертації у запропонованому 

здобувачем формулюванні, актуальною і такою, що відповідає сьогоднішнім 

потребам адміністративно-правової науки.

Обґрунтованість і достовірність дослідження. Належний ступінь 

обґрунтованості і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій 

забезпечуються, по-перше, плідним використанням низки загальновизнаних і 

спеціальних методів пізнання; по-друге, рівнем узагальнення теоретичних 

висновків і поглядів, викладених у літературних джерелах, правових 

концепціях; по-третє, ретельним вивченням джерел позитивного права; по- 

четверте, належною апробацією результатів дослідження і їх оприлюдненням, 

відповідно до встановлених вимог.

Методологічною основою дисертації стали загальні та спеціальні методи 

наукового пізнання. їх застосування обумовлене системним підходом, що дає 

можливість досліджувати проблеми в єдності їх соціального змісту і юридичної 

форми. Як основний загальнонауковий метод використовувався діалектичний 

метод наукового пізнання, завдяки якому здійснювалося дослідження розвитку 

доктрини державного контролю (підрозділ 1.2). Метод семантичного аналізу 

застосовано для з’ясування змісту безпосередньо пов’язаних із предметом 

дослідження понять «освіта», «вища освіта», «контроль», «державний 

контроль», «система», «структура», «форма контролю», «метод контролю», 

«суб’єкт контролю», «об’єкт контролю» тощо (розділи 1, 2, 3, 4). За допомогою 

історично-правового методу з’ясовано історіографію вчень про державний 

контроль (підрозділ 1.2), охарактеризовано ретроспективний аспект існування 

системи освіти та її підсистеми -  вищої освіти (підрозділи 2.1 та 2.2). За 

допомогою логіко-юридичного методу було сформульовано базові для 

дисертаційної роботи дефініції (розділи 1, 2, 3, 4). Застосування методу
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системного аналізу дало змогу дослідити вищу освіту як певну систему, 

окреслити систему суб’єктів державного контролю у сфері вищої освіти, форми 

й методи їх діяльності (підрозділи 1.1, 2.2, 3.3 та 3.4). Методи аналізу та 

синтезу стали в нагоді для розроблення пропозицій з удосконалення 

законодавства (розділи 3, 4). Метод порівняльно-правового аналізу використано 

для з’ясування європейських правових засад державного контролю у сфері 

вищої освіти та відповідного зарубіжного досвіду адміністративно-правового 

регулювання (підрозділи 4.1, 4.2), метод моделювання й прогнозування -  для 

розроблення структури концепції державного контролю у сфері вищої освіти 

(підрозділ 4.3).

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, міжнародні нормативно-правові акти, 

згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації, політико-правова публіцистика, 

довідкові видання, статистичні матеріали тощо.

У процесі дослідження дисертантом використовувались результати 

наукових здобутків вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема таких як 

В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Г.В. Атаманчук, О.М. Бандурка, Д.М. Бахрах,

B. М. Бевзенко, Ю.П. Битяк, О.В. Бондаренко, В.В. Галунько, В.М. Гаращук,

Л.В. Толовій, В.М. Горшенев, Н.Л. Губерська, І.П. Голосніченко,

C. Т. Гончарук, І.С. Гриценко, Є.В. Додін, Д.М. Лук’янець, С.В. Ківалов, 

Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, Н.О. Коротка, М.Н. Курко,

O. В. Кузьменко, А.Ю. Куріченко, В.К. Майборода, Т.О. Мацелик,

P. С. Мельник, С.О. Мосьондз, Є.А. Огаренко, В.М. Савіщенко, Н.Г. Саліщева,

В.Ф. Сіренко, Ю.М. Старілов, С.С. Студенікін, М.С. Студенікіна,

Ю.О. Тихомиров, Є.М. Хриков, О.М. Якуба, Ц.А. Ямпольська та , а також

інших вчених.
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Об’єкт і предмет дисертаційного дослідження визначені несуперечливо і 

не виходять за межі наукової спеціальності. їх співвідношення відповідає 

встановленим вимогам. Запорукою успішного виконання роботи стала 

послідовна конкретизація його мети в системі завдань дослідження, кожне з 

яких знайшло своє відображення у окремому підрозділі дисертації.

Вищевказане дає підстави стверджувати, що сформульовані в дисертації 

наукові положення, висновки і рекомендації мають достатню міру 

обґрунтованості та достовірності.

Наукова новизна одержаних результатів ґрунтується на сучасному 

рівні постановки проблеми, її актуальності, значущості для науки 

адміністративного права і практики функціонування суб’єктів державного 

контролю у сфері вищої освіти. Її сутність, зокрема полягає в тому, що вона є 

одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісних 

комплексних досліджень, присвячених визначенню сутності, характерних 

особливостей та організаційно-правових аспектів державного контролю у сфері 

вищої освіти. В результаті проведеного дослідження визначено загальні 

тенденції розвитку вказаного інституту адміністративного права та 

сформульовано концептуально нові напрями удосконалення законодавства у 

цій сфері, що запропоновані здобувачем особисто.

Так, варто підтримати здобувана у його намаганнях розвинути теоретичні 

положення щодо визначення дефініції «державний контроль у сфері вищої 

освіти» як правової категорії, зокрема, доведено, що державний контроль у 

сфері вищої освіти -  це об’єктивно зумовлена діяльність спеціально 

уповноважених суб’єктів, що здійснюється на постійній основі, передбачає 

оперативне втручання уповноважених державних органів у діяльність 

підконтрольних об’єктів (закладів вищої освіти), полягає в спостереженні за 

функціонуванням відповідного підконтрольного об’єкта, отриманні об’єктивної 

й достовірної інформації про стан законності та дисципліни в ньому, 

застосуванні заходів щодо попередження й усунення порушень законодавства,
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виявленні причин та умов, що сприяли порушенням правових норм, наданні 

підконтрольним структурам організаційної та правової допомоги, застосуванні 

в разі необхідності заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних 

у порушенні норм чинного законодавства, у тому числі й освітнього, виявленні 

фактичного стану справ у сфері вищої освіти, наданні об’єктивної інформації 

про стан суспільних відносин у цій сфері тощо (с. 88-89 дисертації).

Досить цікавими та актуальними, є наукові положення дисертації щодо 

обґрунтування необхідності розроблення та прийняття Концепції державного 

контролю у сфері вищої освіти, метою якої є уніфікація як доктринальних, так і 

законодавчих положень про державний контроль у сфері освіти, що дасть змогу 

системно й поетапно здійснити модернізацію інституту державного контролю в 

цій сфері (с. 340-345 дисертації).

Слушними є думки дисертанта і щодо розгляду державного контролю як 

інтегрованої категорії. Автором наголошено на тому, що ця категорія охоплює 

різні сфери суспільного буття, пронизує фактично всі рівні суспільних 

відносин, має ознаки гносеологічного об’єкта, об’єкта пізнання з боку 

різноманітних наук соціально-гуманітарного циклу. Доведено, що

багатогранність контролю як явища зумовлює існування розмаїття підходів до 

визначення його сутності не лише в юридичній, а й у філософській, 

соціологічній, політологічній літературі, різноманітних джерелах доктрини 

державного управління тощо (с. 55-58 дисертації).

Слід також визнати, що в цілому схвальними з точки зору 

адміністративно-правової доктрини є пропозиції здобувана щодо 

сформульованої ним мети державного контролю у сфері вищої освіти -  

реалізація державної політики у сфері вищої освіти, яка також полягає в 

забезпеченні підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для 

високотехнологічного та інноваційного розвитку держави, самореалізації 

особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці й держави у 

кваліфікованих фахівцях (с. 205 дисертації).
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Наукове та практичне значення представленої дисертації полягає у 

тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес, і 

використовуються у:

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

наукових досліджень (акти про впровадження в навчальний процес 

Бердянського інституту державного та муніципального управління Класичного 

приватного університету від 19 квітня 2017 року, Запорізького національного 

університету від 19 травня 2017 року, Одеського національного університету 

імені 1-І. Мечникова від 8 вересня 2017 року);

-  правотворчості -  для підготовки пропозицій до чинного законодавства 

України з питань оптимізації й підвищення ефективності роботи контролюючих 

органів у вказаній сфері;

-  правозастосовній діяльності -  з метою вдосконалення діяльності 

суб’єктів публічного адміністрування;

-  навчальному процесі -  під час підготовки навчальної літератури, 

навчальних програм, навчально-методичних матеріалів, під час викладання 

лекцій, проведення семінарських і практичних занять із дисциплін 

«Адміністративне право України», «Адміністративно-правова реформа в 

Україні», «Адміністративний процес», «Адміністративне право в умовах 

реформування» (акти про впровадження в навчальний процес 

Дніпропетровського гуманітарного університету від 25 серпня 2017 року, 

Бердянського інституту державного та муніципального управління Класичного 

приватного університету від 19 квітня 2017 року, Університету митної справи 

та фінансів від 12 травня 2017 року, Університету сучасних знань України від 

27 вересня 2017 року).

Основні положення дисертаційної роботи були оприлюднені на 10 

міжнародних науково-практичних конференціях: «Запорізькі правові читання» 

(м. Запоріжжя, 2014 рік), «Реформування національного та міжнародного права: 

перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 2015 рік), «Сучасне державотворення та
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правотворення: питання теорії та практики» (м. Одеса, 2015 рік), «Державне 

регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми 

правозастосування» (м. Київ, 2015 рік), «Нове міжнародне право та національне 

законодавство -  нові завдання юридичної науки», (м. Київ, 2015 рік), «Чинники 

розвитку юридичних наук у XXI столітті» (м. Дніпро, 2015 рік), «Сучасні 

правові системи світу: тенденції та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 2016 рік), 

«Пріоритети розвитку юридичних наук у XXI столітті» (м. Одеса, 2017 рік), 

«Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи» 

(м. Київ, 2017 рік), «Держава і право в умовах глобалізації: реалії та 

перспективи» (м. Дніпро, 2017 рік).

Зауваження і дискусійні положення. Разом з тим, дисертація містить 

низку авторських тез, твердження і міркування, які потребують додаткових 

роз’яснень, уточнень і обґрунтувань відповідно до теоретичних узагальнень, 

здобутків юридичної практики і нормативного матеріалу.

1. Досить цікавими, проте недостатньо аргументованими є думки 

здобувана про виділення в системі права України освітнього права як галузі 

права, як певної сукупності норм, що має предмет, комбінацію методів 

правового регулювання, певну юридичну цілісність (з розподілом на елементи 

-  підгалузі, інститути, норми, серед яких можна виділити як підгалузь право 

вищої освіти, а як інститути -  ліцензування, акредитацію), відносну 

замкнутість, автономність зі специфікою правового режиму регулювання, а 

також галузевий понятійний апарат (освіта, освітній процес, рівні освіти, 

ступені освіти, учасники освітнього процесу, освітня програма тощо) (с. ПО

ПІ дисертації). Вбачається, що така теза є досить суперечливою, оскільки сам 

же здобувач, обравши саме такий формат дослідження (в межах спеціальності 

12.00.07) не визнає за освітнім правом належного для галузі права рівня 

самостійності та відособленості. Отже, дисертанту варто навести додаткові 

аргументи на користь своїх думок з цього приводу.
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2. Поділяючи думки автора про унікальність контролю як правового 

явища, не можемо не погодитись із тезою про те, що контроль можна вважати 

своєрідним «...соціальним феноменом, оскільки ця функція управління 

державою або соціумом (плем’ям, сім’єю, громадою, соціальною групою тощо) 

з’явилась у «зародках» первісного суспільства і збереглася від прадавніх часів 

його перших форм організації до сьогодення» (с. 37 дисертації; с. 9 

автореферату). Вбачається, що за такою логікою фактично будь-яку функцію 

соціального управління можна вважати феноменом, але ж як сам здобувач 

правильно підкреслює, феномен -  це незвичайне явище, рідкісний факт, який 

важко збагнути. Така теза здобувана про феноменальність державного 

контролю вимагає додаткового обґрунтування.

3. В цілому підтримуючи розроблений з добувачем суб’єктний склад 

державного контролю у цій сфері, вважаємо за доцільне наголосити, що поза 

увагою здобувана залишились питання суб’єктів загального контролю у цій 

сфері (Кабінет Міністрів України, Президент України та інші). На нашу думку, 

дисертант не навів достатніх доводів для відмови від розгляду відповідної 

групи суб’єктів державного контролю у цій сфері.

4. На сторінках дисертації досить часто згадується про автономію вищих 

навчальних закладів як одну із гарантій подальшого розвитку сфери вищої 

освіти в України. Більше того, автор серед завдань державного контролю 

визначає й таку як «розвиток автономії вищих навчальних закладів» (с. 207 

дисертації). Однак жодних уточнень щодо конкретних чинників впливу 

державного контролю на автономію навчальних закладів автором не 

наводиться. Вбачається, що робота тільки б виграла від деталізації в цілому 

правильних тез здобувана щодо вказаного актуального для сфери освіти 

питання.

5. В цілому підтримуючи наукові здобутки автора щодо запропонованої 

ним структури Концепції державного контролю у сфері вищої освіти, можна 

зазначити, що дослідження мало б більш завершений вигляд та прикладне
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значення, якби здобувай навив ускладнену структуру Концепції, зокрема із 

виділенням у ній підрозділів, глав, параграфів тощо. Це надало б змогу не 

тільки позитивно оцінити глибину та науково-прикладний потенціал 

дослідження, але й розширило б поле для наукової дискусії у цій сфери.

6. Всіляко підтримуючи здобувана у його роздумах про необхідність 

удосконалення засад атестації здобувачів ступенів доктора філософії, доктора 

мистецтва та доктора наук, не можемо не відмітити деякі суперечливі моменти. 

Зокрема, окреслюючи причини недосконалості врегулювання відповідного 

питання на законодавчому рівні, автор вказує серед них і таку як «...відсутність 

детального регламентування підстав і способів урегулювання конфлікту 

інтересів на всіх стадіях атестаційного провадження щодо здобувачів ступенів 

доктора філософії, доктора мистецтва й доктора наук... (с. 344)». На нашу 

думку, специфіка сфери вищої освіти вирізняється наявністю в ній 

педагогічних та наукових династій, що варто визнати безумовною позитивною 

характеристикою цієї галузі, а запровадження таких (в цілому суперечливих та 

досить оціночних норм про конфлікт інтересів) поставить під сумнів подальше 

стале та планомірне передання вітчизняних наукових традицій від покоління до 

покоління.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.

Висловлені зауваження не перешкоджають позитивному ставленню до 

виконаного С.М. Кушніром дослідження, а здійснений дисертантом науковий 

пошук заслуговує на повагу і безумовну підтримку.

Дисертація вирішує важливу науково-прикладну проблему, містить 

раніше не захищені положення, які є особистими здобутками автора, має 

практичну цінність і позитивне значення для подальшого розвитку 

адміністративного права, а також відповідних галузей законодавства. Продукти 

дослідження є перспективними щодо використання у нормотворчій роботі, 

науково-дослідній діяльності та навчальному процесі.
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Дисертаційні матеріали належним чином оприлюднені шляхом публікації 

монографії, публікацій у фахових та інших наукових виданнях, виступах на 

конференціях, семінарах тощо. Зміст дисертації у встановленому форматі 

відображений в авторефераті.

Наведене дозволяє визнати дисертацію «Державний контроль у сфері 

вищої освіти в Україні: організаційно-правовий аспект» завершеним

самостійним дослідженням, що відповідає вимогам МОН України до 

дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, а 

також Порядку присудження наукових ступенів (постанова Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 р. № 567). Автор дисертації -  Кушнір Сергій 

Миколайович заслуговує на присудження йому наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право.

Офіційний опонент:

доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри адміністративного 
права і процесу 
Національної академії внутрішніх спра О.В. Кузьменко

ЛШПи С- Р./З. Яжб. и* Дгя

Відділ фоьмздаяр ти ндаш*1
Київського ЧЯК1ІОНЙ<іьнпіТ' УНІййШжіВІУ
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ВІДГУК

офіційного опонента -  доктора юридичних наук, доцента Губерської 

Наталії Леонідівни на дисертацію Кушніра Сергія Миколайовича на 

тему «Державний контроль у сфері вищої освіти в Україні: 

організаційно-правовий аспект», подану на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 -  адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право

Актуальність теми дисертації. В сучасних умовах інтенсивної 

нормотворчої та правореалізаційної діяльності, характерної для нашої 

держави, важливим аспектом реформаційних процесів є суттєве 

удосконалення нормативно-правової бази та правозастосовчої практики. Від 

рівня якості нормативного матеріалу, його інтерпретації та застосування 

юрисдикційними суб’єктами залежить сталість та планомірність модернізації 

обраних для реформування сфер суспільного життя, в тому числі і сфери 

публічного адміністрування вищою освітою. Вказана галузь має надзвичайно 

важливе значення, оскільки створення та запровадження дієвого механізму
# 4 # ,

реалізації, охорони та захисту конституційного права людини на освіту 

відповідно до природних та індивідуальних освітніх потреб особистості є 

одним із завдань соціальної держави, якої є Україна. Суспільна важливість 

вищої освіти також підтверджується і тим, що саме вона є фактором, який 

сприяє забезпеченню сталого соціально-економічного, високотехнологічного 

та інноваційного розвитку країни за рахунок якісної підготовки 

конкурентоздатного людського капіталу.

Разом з тим, слід підтримати здобувана у тому, що гострою 

перешкодою на шляху реформування сфери вищої освіти є недостатньо 

ефективна система публічного адміністрування, а саме відсутня досконала 

модель збалансованого державного Г по як за якістю

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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надання освітніх послуг вищими навчальними закладами (далі -  ВНЗ), так і у 

сфері вищої освіти загалом. У зв’язку із цим, вбачається, що обрана 

здобувачем тема вирізняється своєю актуальністю та важливістю.

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

виконано в межах планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2014-2018 роки, комплексних наукових проектів «Основні 

напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

процесів» (номер державної реєстрації 01151100710) та «Дослідження 

проблем теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» 

(номер державної реєстрації 0115Ш0711). Тема дисертації має безпосереднє 

відношення до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року, схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 

344/2013, та Стратегії сталого розвитку «Україна -  2020», схваленої Указом 

Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, відповідає Основним 

науковим напрямам та найважливішим проблемам фундаментальних 

досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014— 

2018 роки, затвердженим Постановою Президії Національної академії наук 

України від 20 грудня 2013 року № 179 (п. 3.4.2.5), Перспективним напрямам 

кандидатських і докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, 

затвердженим Рішенням Президії Національної академії правових наук 

України від 18 жовтня 2013 року № 86/11.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Структура роботи та її зміст 

свідчать про намагання автора комплексно підійти до вирішення завдань 

дослідження. Чітко проглядається системний підхід до вирішення проблем, 

що стосуються об’єкту та предмету дослідження. Дисертант досить вдало 

визначив мету та задачі свого дисертаційного проекту.

Науково-теоретичним підґрунтям для дисертації стала значна кількість 

праць вітчизняних вчених у різних галузях права, зокрема таких як: В.Б.
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Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Г.В. Атаманчук, О.М. Бандурка, Д.М. Бахрах,

B. М. Бевзенко, Ю.П. Битяк, О.В. Бондаренко, В.В. Галунько, В.М. Гаращук, 

Л.В. Толовій, В.М. Горшенев, Н.Л. Губерська, І.П. Голосніченко, С.Т. 

Гончарук, І.С. Гриценко, Є.В. Додін, Д.М. Лук’янець, С.В. Ківалов, Т.О. 

Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, Н.О. Коротка, М.Н. Курко, О.В. 

Кузьменко, А.Ю. Куріченко, В.К. Майборода, Т.О. Мацелик, Р.С. Мельник,

C. О. Мосьондз, Є.А. Огаренко, В.М. Савіщенко, Н.Г. Саліщева, В.Ф. Сіренко, 

Ю.М. Старілов, С.С. Студенікін, М.С. Студенікіна, Ю.О. Тихомиров, Є.М. 

Хриков, О.М. Якуба, Ц.А. Ямпольська та інші автори.

Загальна ж кількість використаних джерел становить 380 найменувань, 

що є беззаперечним свідченням наукової обґрунтованості як самої роботи, 

так і зроблених у ній висновків та рекомендацій.

Дисертантом при проведені дослідження використано низку 

різноманітних методів наукового пізнання. Як основний загальнонауковий 

метод використовувався діалектичний метод наукового пізнання, завдяки 

якому здійснювалося дослідження розвитку доктрини державного контролю 

(підрозділ 1.2). Метод семантичного аналізу застосовано для з’ясування 

змісту безпосередньо пов’язаних із предметом дослідження понять «освіта», 

«вища освіта», «контроль», «державний контроль», «система», «структура», 

«форма контролю», «метод контролю», «суб’єкт контролю», «об’єкт 

контролю» тощо (розділи 1, 2, 3, 4). За допомогою історично-правового 

методу з’ясовано історіографію вчень про державний контроль (підрозділ 

1.2), охарактеризовано ретроспективний аспект існування системи освіти та її 

підсистеми -  вищої освіти (підрозділи 2.1 та 2.2). За допомогою логіко- 

юридичного методу було сформульовано базові для дисертаційної роботи 

дефініції (розділи 1, 2, 3, 4). Застосування методу системного аналізу дало 

змогу дослідити вищу освіту як певну систему, окреслити систему суб’єктів 

державного контролю у сфері вищої освіти, форми й методи їх діяльності 

(підрозділи 1.1, 2.2, 3.3 та 3.4). Методи аналізу та синтезу стали в нагоді для
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розроблення пропозицій з удосконалення законодавства (розділи 3, 4). Метод 

порівняльно-правового аналізу використано для з’ясування європейських 

правових засад державного контролю у сфері вищої освіти та відповідного 

зарубіжного досвіду адміністративно-правового регулювання (підрозділи 4.1, 

4.2), метод моделювання й прогнозування -  для розроблення структури 

концепції державного контролю у сфері вищої освіти (підрозділ 4.3).

Достовірність результатів дисертаційної роботи С.М. Кушніра може 

бути підтверджена також і актами впровадження результатів дисертації у 

науково-дослідну діяльність, навчальний процес та правозастовчу діяльність.

Наукове та практичне значення представленої дисертації. 

Викладені в дисертації висновки та пропозиції становлять як науково- 

теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути використані в 

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

досліджень (акти про впровадження в навчальний процес Бердянського 

інституту державного та муніципального управління Класичного приватного 

університету від 19 квітня 2017 року, Запорізького національного 

університету від 19 травня 2017 року, Одеського національного університету 

імені 1.1. Мечникова від 8 вересня 2017 року); правотворчості -  для 

підготовки, пропозицій до чинного законодавства України з питань 

оптимізації й підвищення ефективності роботи контролюючих органів у 

вказаній сфері; правозастосовній діяльності -  з метою вдосконалення 

діяльності суб’єктів публічного адміністрування; навчальному процесі -  під 

час підготовки навчальної літератури, навчальних програм, навчально- 

методичних матеріалів, під час викладання лекцій, проведення семінарських і 

практичних занять із дисциплін «Адміністративне право України», 

«Адміністративно-правова реформа в Україні», «Адміністративний процес», 

«Адміністративне право в умовах реформування» (акти про впровадження в 

навчальний процес Дніпропетровського гуманітарного університету від 25 

серпня 2017 року, Бердянського інституту державного та муніципального
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управління Класичного приватного університету від 19 квітня 2017 року, 

Університету митної справи та фінансів від 12 травня 2017 року, 

Університету сучасних знань України від 27 вересня 2017 року).

Повнота викладення матеріалів у публікаціях положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Основні положення й 

результати дисертації відображені в монографії, 22 наукових статтях, 18 із 

яких опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, 4 

статті -  у зарубіжних наукових виданнях та у виданнях України, включених 

до міжнародних інформаційних і наукометричних баз, а також у 9 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях.

Наукова новизна одержаних результатів. Оцінюючи новизну 

одержаних результатів, слід зазначити, що дисертація є одним із перших у 

вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісних комплексних 

досліджень, присвячених визначенню сутності, характерних особливостей та 

організаційно-правових аспектів державного контролю у сфері вищої освіти. 

У роботі використано сучасні підходи, враховано новітні досягнення науки 

адміністративного права, на якісно новому рівні досліджено понятійно- 

категоріальний апарат, здійснено системно-порівняльний аналіз 

адміністративного законодавства із цієї проблематики як соціально- 

правового явища.

Автором висловлено ряд рекомендацій, що відзначаються новизною 

щодо удосконалення засад державного контролю у сфері вищої освіти в 

Україні. Сформульовані конкретні пропозиції щодо внесення змін і 

доповнень до адміністративного законодавства. З урахуванням цього можна 

стверджувати, що новизна дисертації виявляється як у самому підході до 

досліджуваних проблем, так і в пропонованому вирішенні наукового 

завдання.

Характеризуючи зміст дисертації, слід відзначити практичне значення 

досліджуваного предмету, адже отримані результати дають відповідь на
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скільки чинне вітчизняне законодавства про державний контроль у сфері 

вищої освіти наразі відповідає міжнародним нормам та стандартам. Які 

існують проблеми і який обсяг робіт необхідно здійснити для досягнення 

бажаного результату.

Зокрема, на підтримку заслуговують наступні наукові здобутки автора:

-  розгляд державного контролю як інтегрованої категорії. Автором 

наголошено на тому, що ця категорія охоплює різні сфери суспільного буття, 

пронизує фактично всі рівні суспільних відносин, має ознаки 

гносеологічного об’єкта, об’єкта пізнання з боку різноманітних наук 

соціально-гуманітарного циклу. Доведено, що багатогранність контролю як 

явища зумовлює існування розмаїття підходів до визначення його сутності не 

лише в юридичній, а й у філософській, соціологічній, політологічній 

літературі, різноманітних джерелах доктрини державного управління тощо;

-  доводи про те, що вищу освіту варто розглядати у вузькому 

(конкретні правовідносини, що виникають між суб’єктами освітнього 

процесу щодо певної галузі знань певної кваліфікації на конкретному рівні 

вищої освіти) та широкому розумінні (як сукупність знань, умінь, навичок, 

способів мислення, якостей, компетентностей, які здобуває особа у ВНЗ чи 

науковій удтанові за визначеними галузями знань, кваліфікаціями на рівнях 

вищої освіти);

-  обґрунтування необхідності розроблення та прийняття Концепції 

державного контролю у сфері вищої освіти, метою якої є уніфікація як 

доктринальних, так і законодавчих положень про державний контроль у 

сфері освіти, що дасть змогу системно й поетапно здійснити модернізацію 

інституту державного контролю в цій сфері;

-  удосконалення теоретичних положень щодо формулювання дефініції 

«державний контроль у сфері вищої освіти» як правової категорії, зокрема, 

доведено, що державний контроль у сфері вищої освіти -  це об’єктивно 

зумовлена діяльність спеціально уповноважених суб’єктів, що здійснюється
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на постійній основі, передбачає оперативне втручання уповноважених 

державних органів у діяльність підконтрольних об’єктів (закладів вищої 

освіти), полягає в спостереженні за функціонуванням відповідного 

підконтрольного об’єкта, отриманні об’єктивної й достовірної інформації про 

стан законності та дисципліни в ньому, застосуванні заходів щодо 

попередження й усунення порушень законодавства, виявленні причин та 

умов, що сприяли порушенням правових норм, наданні підконтрольним 

структурам організаційної та правової допомоги, застосуванні в разі 

необхідності заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у 

порушенні норм чинного законодавства, у тому числі й освітнього, виявленні 

фактичного стану справ у сфері вищої освіти, наданні об’єктивної інформації 

про стан суспільних відносин у цій сфері тощо;

-  удосконалення наукових положень про принципи державного 

контролю у сфері вищої освіти, зокрема, окреслено їх систему та 

сформульовано дефініцію (вихідні, керівні, основоположні ідеї, що 

концентрують у собі досягнення науки й практики, виражають соціальні 

інтереси, виконують функцію загальноправового орієнтиру здійснення 

контрольної діяльності компетентних органів державної влади та їх 

посадових .осіб у сфері вищої освіти, спрямовані на вдосконалення й 

ефективність такої діяльності);

-  уточнення теоретичних положень щодо визначення тенденцій 

наукових досліджень, присвячених порушеній у роботі проблематиці. 

Зокрема, встановлено, що основними сучасними тенденціями в дослідженні 

державного контролю стали розгляд контролю як багатоаспектного, 

комплексного явища (функції публічного адміністрування, його форми, 

методу, принципу публічного адміністрування тощо) і спеціалізація наукових 

досліджень із деталізацією організаційно-правових засад державного 

контролю в різних сферах публічного адміністрування, зокрема й таких, як 

сільське господарство, митна справа, освіта і наука, безпека дорожнього
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руху, господарська та підприємницька діяльність, економічна конкуренція, 

сфера спеціального водокористування, нотаріальна діяльність, автомобільні 

перевезення, судноплавство, зв’язок, атомна енергетика, чорна металургія, 

нафтогазовий сектор, паливно-енергетичний комплекс, будівництво, 

економіка тощо.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Позитивно в 

цілому оцінюючи дисертаційну роботу Кушніра Сергія Миколайовича, 

необхідно звернути також увагу і на її окремих недоліках та неточностях. 

Основні з них, на нашу думку, такі:

1. Занадто широко здобувач окреслює мету державного контролю у цій 

сфері. Так, на с. 205 здобувач вказує, що метою державного контролю у сфері 

вищої освіти є реалізація державної політики у цій сфері, яка в тому числі 

полягає в забезпеченні підготовки конкурентоспроможного людського 

капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку держави, 

самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці й 

держави у кваліфікованих фахівцях. На наше переконання, таке 

формулювання мети контрольної діяльності у цій сфері цілком можна 

пристосувати і до мети державного контролю в галузі освіти в цілому, що 

може свідчити про певну недосконалість наукових положень автора у цій 

частині.

2. Не можемо погодитись із тезою автора про те, що освітнє право є 

комплексною галуззю права (с. 170-171 дисертації). Вбачається, що точка 

зору, відповідно до якої комплексні галузі в системі права все ж таки 

відсутні, є слушною, оскільки норми та інститути багатьох галузей мають 

спільні площини зіткнення, проте це не свідчить про їх комплексність. 

Натомість, спираючись на логіку напряму мислення про існування 

комплексних галузей права, можна дійти хибного висновку, що, як один із 

можливих варіантів, усі міжгалузеві інститути права є комплексними 

галузями. Основне практичне призначення системи права -  бути
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фундаментальною доктринальною юридико-логічною моделлю для практики 

правозастосування, видання відповідних нормативно-правових актів, їх 

раціонально організованого обліку та систематизації. Саме тому, як слушно 

стверджується у юридичній науці, впровадження нових термінів на кшталт 

«комплексна галузь права» у теорію системи права без належного 

теоретичного обґрунтування не тільки не допоможе вирішити питання 

перебудови системи державно-владних інституцій відповідно до сучасних 

реалій правової дійсності, а й спричинить поглиблення суперечностей у 

вирішенні дискусійних питань юридичної науки.

3. Додаткової аргументації вимагає теза дисертанта про те, 

що більшість підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють 

атестацію здобувачів ступенів доктора філософії, доктора мистецтва та 

доктора наук не відображають нововведення, запроваджені Законом про 

вищу освіту й більш пізніми законами України в цій сфері щодо державного 

контролю за освітньою діяльністю вищих навчальних закладів (с. 344 

дисертації). Під час публічного захисту автор має уточнити, що саме він мав 

на увазі.

4. Незрозуміло з яких причин дисертант під час дослідження суб’єктів 

державного, контролю у сфері вищої освіти залишив осторонь своєї уваги 

суб’єктів так званого загального державного контролю, які традиційно 

виділяються у переважній більшості наукових досліджень, предметом яких є 

державний контроль у тій чи іншій галузі публічного адміністрування. На 

нашу думку, вивчення загальних суб’єктів державного контролю значно б 

збагатило роботу та підвищило б рівень глибини дослідження, який, однак, в 

цілому є достатньо високим.

5. У контексті загальних зауважень до формулювання здобувачем 

висновків, також слід відмітити й те, що відповідно до розроблених МОН 

України вимог оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій у 

висновках необхідно наголосити на кількісних показниках одержаних
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результатів. У висновках, які представлені у дисертації, є лише якісні 

показники, а кількісні відсутні. Це суттєво збагатило би дисертацію та 

зробило б висновки роботи більш глибокими та обґрунтованими.

Проте, наведені спірні точки зору і висловлені зауваження не 

впливають на загальну позитивну оцінку дисертації, яка носить самостійний і 

творчий характер, має наукову і практичну цінність. Наявність дискусійних 

питань, насамперед, характеризує складність і актуальність досліджуваної 

теми та власний підхід до її розгляду дисертантом.

Усе викладене дає підстави для висновку про те, що дисертація на тему 

«Державний контроль у сфері вищої освіти в Україні: організаційно- 

правовий аспект» є самостійною завершеною науково-дослідною працею, в 

якій отримані нові науково обґрунтовані результати, що вирішують важливу 

науково-прикладну проблему. Дисертація відповідає вимогам, що 

пред’являються до відповідного різновиду наукових робіт згідно Порядку 

присудження наукових ступенів, а її автор -  Кушнір Сергій Миколайович 

заслуговує на присудження йому наукового ступеня доктора юридичних наук 

зі спеціальності 12.00.07 -  «адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право».

ВИСНОВОК

Офіційний опонент:

Доктор юридичних наук, доцент 

професор кафедри фінансового права
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До Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601

ВІДГУК
офіційного опонента -  доктора юридичних наук, доцента 

Мацелик Тетяни Олександрівни
на дисертацію Кушніра Сергія Миколайовича «Державний контроль у сфері 
вищої освіти в Україні: організаційно-правовий аспект», подану на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  
«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

1. Актуальність теми дослідження.
Державний контроль у сфері вищої освіти -  один із найважливіших 

інструментів оцінки діяльності освітніх установ і реалізованих ними освітніх 

програм, фактор забезпечення довіри суспільства, умова розвитку людського 

капіталу держави і індикатор ефективності її соціальної політики. До того ж це 

ще й дієвий елемент системи управління у вищій освіті. Від того, з якою метою, 

рівнем ефективності та доцільності він використовується, залежать і процедура 

контролю, і її наслідки. Рівень розвитку системи освіти в державі на сучасному 

етапі може служити чітким індикатором спрямованості соціально-економічних 

змін. Здійснення економічних, політичних та соціальних перетворень в Україні, 

запровадження реформ у  сфері децентралізації влади, зміни в державній 

освітній політиці безпосередньо впливають на зміст, структуру і якість освіти, а 

оновлені критерії державного контролю у зазначеній сфері сприятимуть 

формуванню належного рівня відповідальності учасників освітньої діяльності.

З метою реалізації євроінтеграційного напряму розвитку нашої держави, 

забезпечення її національних інтересів і національної безпеки, вирішення 

проблем у  сфері освіти, зокрема і вищої освіти необхідно віднести до числа 

першочергових. Дисертантом було визначено низку не вирішених проблем у 

сфері вищої освіти до яких варто додати радикальне зниження фінансування 

державної освіти, а отже, і кількості студентів в державних вузах, надмірна
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залежність формування парадигми вищої освіти від політико-ідеологічних 

орієнтирів держави та недостатній вплив на цей процес інститутів 

громадянського суспільства і науково-освітнього співтовариства, а також 

підвищення соціальної нерівності, що стає тривожним фактором.

Сучасний стан правової системи України вимагає подальшого оновлення 

її нормативної основи системи права та системи законодавства.

Наскільки суспільство потребує оновлення адміністративно-правової 

парадигми державного контролю у сфері вищої освіти? Чи буде він надійним 

інструментом правового реагування для успішного розвитку сфери вищої 

освіти? На такі важливі питання відповідь С. М. Кушнір надає через проведення 

концептуального наукового дослідження сучасної правової дійсності.

Зазначені обставини, поза сумнівом, підтверджують актуальність обраної 

Сергієм Миколайовичем Кушніром теми дисертаційного дослідження, її 

теоретичне і прикладне значення, особливо з огляду на відсутність у сучасній 

вітчизняній літературі системних спеціальних досліджень, присвячених 

організаційно-правовим засадам державного контролю у сфері вищої освіти в 

Україні.

Виправданість обрання теми дисертаційного дослідження також 

зумовлена тим що вона відповідає напрямам комплексних наукових проектів:

1. «Основні напрямки удосконалення законодавства України в умовах 

євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0 115U00710).

2. «Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0 115U00711).

Тема дисертації має безпосередній стосунок до Національної стратегії 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленої Указом Президента 

України від 25 червня 2013 р. № 344/2013, і Стратегії сталого розвитку «Україна 

-  2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015.

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформованих в дисертації, та їхня достовірність.
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Ознайомлення зі змістом дисертації дає змогу констатувати, що здобувай 

творчо підійшов до обрання теми своєї наукової розвідки. На мій погляд, задум 

дисертанта полягає у намірі та прагненні дослідити організаційно-правові 

засади державного контролю у сфері вищої освіти в Україні не як складову 

публічного адміністрування, щодо якої в Україні існує вже чимало наукових 

праць, а у контексті бачення державного контролю як інтегративної категорії, 

яка потребує окремого, комплексного і уніфікованого підходів до розкриття 

вказаної наукової проблеми з визначенням на підставі розробленого наукового 

базису концептуальних векторів розвитку вітчизняного законодавства в цій 

сфері.

Під таким кутом зору вмотивованим виглядає визначення автором для 

себе мети дослідження -  «виявити сутність, характерні особливості, 

організаційно-правові аспекти державного контролю у сфері вищої освіти та 

сформулювати концептуальні засади реформування законодавства в цій сфері.

Відповідно до неї чітко визначені і завдання дослідження, що складаються 

у  загальну концептуальну ідею роботи і визначають правильний напрямок 

висвітлення та пізнання об’єкта і предмета дослідження в дисертаційній роботі. 

У  руслі такого підходу логічно обрана структура роботи, що дало змогу 

Кушніру С. М. плавно та поетапно переходити від висвітлення одного питання
•і

до іншого. Така форма подачі матеріалу сприяє розкриттю дисертантом 

взаємопов’язаних між собою теоретичних і практичних аспектів досліджуваної 

проблеми.

Високий ступінь наукової обґрунтованості результатів виконаного 

дослідження, що в концептуальному вигляді знайшли відображення у 

сформульованих здобувачем наукових положень, висновків та рекомендацій, 

забезпечено методологічним і теоретичним обґрунтуванням його вихідних 

положень; застосуванням комплексу наукових методів адекватних об’єкту, 

предмету, меті і завданням дослідження; використанням сучасних досягнень 

юридичної науки та широкої джерельної бази дослідження; здійснення апробації 

основних концептуальних ідей і положеннь дослідження.
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Успішному вирішенню проблеми організаційно-правових засад контролю 

у сфері вищої освіти в контексті українського державотворення спрямованого на 

розбудову оновленої система адміністративного права України сприяв вдалий 

вибір інструментарію загальнонаукових та спеціальних методів наукового 

пізнання, аналіз і синтез наукової літератури, нормативно-правових актів та 

узагальнення отриманої інформації.

Результати дисертаційного дослідження у переважній більшості є 

обґрунтованими і переконливими, чому, безумовно, сприяв ретельний аналіз 

його автором вітчизняного та зарубіжного законодавства, матеріалів практичної 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації, політико-правової публіцистики, 

довідкових видань, статистичних матеріалів, а також дослідження значного 

масиву літературних джерел відповідної проблематики.

3. Достовірність і наукова новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій сформульованих у дисертації не викликає сумнівів. 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій дисертації 

підтверджується їх апробацією у  відкритому друку, обговоренням на наукових 

конференціях, інших наукових заходах. Проведена автором науково-дослідна 

робота є результатом власних напрацювань здобувана, який здійснив вдалу 

спробу розкрити сутність, характерні особливості й організаційно-правові 

аспекти державного контролю у сфері вищої освіти в Україні та сформулював 

концептуальні засади реформування законодавства в цій сфері.

Практичне значення одержаних результатів полягає у  тому, що вони 

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

використані: у  науково-дослідній сфері; у сфері правотворчості;

правозастосовній діяльності, а також у навчальному процесі.

Стосовно новизни дисертаційної роботи варто відзначити, що 

кваліфікаційна робота є одним із перших у вітчизняній адміністративно- 

правовій науці цілісним комплексним дослідженням, присвяченим визначенню 

сутності, характерних особливостей та організаційно-правових аспектів 

державного контролю у сфері вищої освіти
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Зокрема, наукову новизну дослідження становлять основні висновки, 

положення та рекомендації, які відображають істотний внесок автора. 

Погоджуючись у цілому з усіма визначеними автором складовими новизни 

дослідження, вважаємо за необхідне акцентувати особливу увагу на деяких з 

них:

У  першому підрозділі дослідження «Державний контроль як інтегрована 

категорія» автор висунув гіпотезу, що загальновживана категорія «контроль» 

(у тому числі державний) є інтегрованою категорією, яка, охоплюючи різні 

сфери суспільного буття, пронизуює фактично всі рівні суспільних відносин та 

набуває ознак гносеологічного об’єкта, об’єкта пізнання різноманітних наук 

соціально-гуманітарного циклу (с. 39).

Важливим та значимим для розвитку науки адміністративного права є 

аналіз сучасного періоду генези дослідження державного контролю в 

адміністративно-правовій доктрині. В результаті чого автор доводить, що нові 

практичні проблеми управлінських відносин, що виникли після розпаду СРСР, 

довели потребу перегляду завдань державного контролю, форм і методів його 

здійснення. В аспекті оновлення адміністративно-правової доктрини відбувся 

змістовий перегляд сутності, призначення й завдань державного контролю. 

Основними сучасними тенденціями в дослідженні проблематики державного 

контролю стали розгляд контролю як багатоаспектного, комплексного явища 

(функції публічного адміністрування, його форми, методу, принципу 

публічного адміністрування тощо) та спеціалізація наукових досліджень із 

деталізацією організаційно-правових засад державного контролю в різних 

сферах публічного адміністрування, таких як сільське господарство, митна 

справа, освіта й наука, місцеве самоврядування, безпека дорожнього руху, 

господарська та підприємницька діяльність, економічна конкуренція, сфера 

спеціального водокористування, нотаріальна діяльність тощо (с. 78).

Погоджуємось з автором який пропонує так званий персоніфікований 

(індивідуалізований) та узагальнений варіант розуміння вищої освіти, та 

виокремлює характерні ознаки вищої освіти, а саме: 1) інтегративна сукупність
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систематизованих знань, умінь, навичок, компетентностей, морально-етичних 

цінностей, способів мислення, світоглядних, громадських, професійних якостей, 

що передбачає її теоретико-практичний (прикладний) характер; 2) базове 

підґрунтя -  наявність підготовки за рівнем не нижче повної загальної середньої 

освіти; 3) стандартизація та унормованість (наявність нормативно визначених 

галузей знань, спеціальностей, напрямів, степенів, рівнів, освітніх (освітньо- 

професійних, освітньо-наукових, освітньо-мистецьких) програм тощо); 

4) цілеспрямованість; 5) наявність спеціалізованих учасників освітнього процесу 

-  «суб’єктів, що надають освітні послуги» (наукових, науково-педагогічних 

працівників, фахівців-практиків, що залучаються до освітньо-професійних 

програм, інших працівників ВНЗ) та «осіб, що отримують освітні послуги» 

(здобувачів вищої освіти й інших осіб, які навчаються у вищих навчальних 

закладах); 6) наявність автономних спеціалізованих установ надання освіти 

(«освітніх послуг») -  ВНЗ або наукові установи; 7) інтегративний зв’язок вищої 

освіти з науковою діяльністю (науковими дослідженнями); 8) процедурна 

нормативна регламентованість із широкими повноваженнями автономних ВНЗ 

та наукових установ; 9) формально закріплена результативність; 

10) наступність; 11) тривалість (термінова визначеність); 12) динамізм 

(динамічність), відкритість, мобільність; 13) випереджувальний характер; 

14) новаційність; 15) системний характер; 16) рівень освіти (с. 117, 118).

Висновок, що вищі навчальні заклади є ключовим системоутворювальним 

елементом системи вищої освіти, оскільки остання здобувається лише на базі 

спеціалізованих установ, якими і є вищі навчальні заклади, підтримуємо в 

повному обсязі (с. 128, 129).

Так само переконливо з добувач доводить, що натепер освітнє 

законодавство досить розгалужене, що істотно ускладнює правозастосовний 

процес, саме тому ідея систематизації освітнього законодавства виглядає цілком 

логічною й обґрунтованою. Цей висновок дисертант підкріплює пропозицією 

розроблення і прийняття Кодексу про освіту. Та пропонує, у  цьому аспекті 

освітнє законодавство (як зовнішню форму вираження освітнього права)
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розглядати як сукупність нормативно-правових актів, зорієнтованих на 

врегулювання суспільних відносин у сфері освіти (с. 158).

Оригінальними можна визнати авторські дефініції таких правових 

категорій як «форма державного контролю у сфері вищої освіти» та «метод 

державного контролю у сфері вищої освіти» (с. 252).

Заслуговує на підтримку пропозиція автора щодо розроблення ретельно 

опрацьованих галузевих стандартів вищої освіти й методів перевірки здатності 

випускників вищих навчальних закладів автономно та відповідально 

застосовувати знання для виконання практичних завдань в умовах, максимально 

наближених до дійсних (с. 262).

Імпонує те, що праця С. М. Кушніра містить значну кількість висновків, 

які дають змогу в багатьох випадках інакше подивитися на проблеми 

державного контролю у  сфері вищої освіти, що зумовлюється нестандартністю 

запропонованих рішень стосовно їх подолання. Ці висновки здобувач, на додачу 

до власних аргументів, підтверджує посиланням на досвід зарубіжних країн. 

Зокрема дисертант наголошує, що в ЄПВО державний контроль утрачає ознаку 

суцільності, тотальності й, навпаки, набуває ознак спеціалізованості 

(спеціалізації). ЄПВО як стратегічна мета Болонського процесу передбачає 

створення привабливого й конкурентоспроможного простору, в тому числі 

правового, вищої освіти в Європі з фундаментом багатовікових європейських 

правових традицій регулювання відносин освіти й науки й із одночасним 

збереженням та узгодженням специфіки нормотворення і правозастосування в 

зазначеній сфері відносин, притаманної кожній європейській державі (с. 299). 

Заслуговують на увагу також висновки, що мають слугувати правовим 

підґрунтям для контролю у  сфері вищої освіти (с. 314, 315).

Дисертант не просто аналізує досвід зарубіжних країн, але й критично та 

обережно відноситься до його запозичення, зазначаючи, що запозичення 

відповідного зарубіжного доктринального та нормативного досвіду не має бути 

тотальним, штучним, шаблонним. Варто обов’язково враховувати специфіку 

вітчизняної нормотворчості, правозастосування, потреби країни в розвитку
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вищої освіти загалом і державного контролю в цій сфері відносин зокрема, що 

й дасть змогу вести мову про адаптованість відповідного зарубіжного досвіду 

до національних потреб. Урахування відповідного досвіду має бути виваженим, 

послідовним, з акцентом на апробацію такого досвіду часом і практикою 

(с. 318-319).

Здобувачем розроблено і інші наукові положення, які є новими для теорії 

адміністративного права.

У  цілому дисертація носить завершений характер, мета дослідження 

досягнута, завдання роботи виконані.

4. Загальна оцінка роботи та повнота викладення матеріалів у 

публікаціях положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у 

дисертації. Основні положення та результати дослідження відображені в 

монографії, 22 наукових статтях, із них 18 опубліковані у виданнях, що визнані 

як фахові з юридичних наук, 4 статті -  у  зарубіжних наукових виданнях і 

виданнях України, включених до міжнародних інформаційних і 

наукометричних баз, а також у 9 тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях.

Вивчення дисертаційного дослідження та його автореферату дає підстави 

для твердження про ідентичність змісту автореферату та основних положень 

дисертації. Оформлення дисертаційного дослідження зауважень не викликає.

5. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційного 

дослідження.

В цілому позитивно оцінюючи рівень проведеного дисертаційного 

дослідження його зміст та значення для науки і практики вважаю за доцільне 

звернути увагу на ті положення висновки і пропозиції що потребують 

додаткового уточнення деталізації або пояснення:

1. При з’ясуванні сутності освітнього права, як правового виміру 

існування вищої освіти автор доводить, що освітнє право в контексті 

реформування вітчизняної юридичної освіти варто розглядати як галузь 

законодавства, де пропонує варіанти його систематизації; як навчальну
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дисципліну вибіркового характеру; як галузь науки та галузь права. 

Підтримуючи позицію автора щодо необхідності систематизації освітнього 

законодавства, а також доцільності існування вибіркової навчальної дисципліни, 

хотілося б уточнити позицію автора щодо формування у межах напряму 081 

«Право» окремої спеціальності або ж доповнення вже наявної 12.00.07 (с. 352). 

Чому саме 12.00.07, адже дисертант наголошував на публічно-приватних 

характеристиках освітнього права (с. 160, 161)? Що ж стосовно галузі права, 

вважаю що варто притримуватись класичного підходу щодо її формування, а 

комплексність норм та комбінація методів може свідчити про міжгалузевий 

характер такого інституційного утворення.

2. У  підрозділі 3.1. Принципи державного контролю у сфері вищої освіти 

дисертант значну увагу приділяє принципам права взагалі, адміністративного 

права, зокрема, принципам окремих інституційних адміністративно-правових 

утворень не завжди висловлюючи свою власну позицію щодо доцільності їх 

використання при державному контролі у  сфері вищої освіти. Це стосується і 

принципів громадського контролю, який за своєю правовою природою є 

діаметрально протилежним (с. 186).

При розкритті принципів державного контролю у  сфері господарської 

діяльності, що закріплені в законодавстві не прослідковується думка автора 

щодо доцільності їх включення в загальну систему принципів державного 

контролю або ж щодо можливості їх прояву у запропонованих у  роботі 

принципах.

Варто було б звернути увагу і на кореляцію принципів державного 

контролю з принципами освітньої діяльності про які дисертант згадує вже в 

наступному підрозділі (с. 203), а також з принципами закріпленими в Великій 

хартії університетів (18 вересня 1988 року, м. Болонья) (с. ЗОЇ).

3. Розглядаючи суб’єктів державного контролю у сфері вищої освіти 

дисертант логічно розпочинає їх аналіз із суб’єктів зовнішнього державного 

контролю, досліджуючи передусім діяльність основних (насамперед профільних 

і спеціалізованих) суб’єктів зовнішнього державного контролю у сфері вищої
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освіти (Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних 

закладів України, Акредитаційна комісія України, Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти, суб’єкти державного фінансового контролю) 

(с. 213 і т.д.), однак дослідження значно б виграло аби крім аналізу чинного 

законодавства була висловлена власна позиція дисертанта щодо необхідності 

існування такої кількості «профільних, спеціалізованих контролюючих органів», 

співвідношення їх повноважень тощо. Хоча окремі критичні зауваження 

містяться в запропонованій концепції (с. 343, 344).

Ну, і ,звичайно, аналізуючи органи державного фінансового контролю у 

сфері вищої освіти крім розгляду повноважень Рахункової палати та Державної 

аудиторської служби варто було звернути увагу на діяльність органів державної 

фіскальної служби України у зазначеній сфері.

4. Не досить обґрунтованою вважаю позицію автора щодо визначення 

мети державного контролю у  сфері вищої освіти (с. 205), що уявляється дещо 

одностороннім поглядом, адже автор до різновидів контролю у  сфері відносить 

державний фінансовий контроль (с. 228), а мета цього різновиду державного 

контролю дещо інша, що зумовлено як зазначає дисертант «складністю системи 

вищої освіти й комплексністю державного контролю в цій галузі» (с. 212).

5. Одним із завдань державного контролю у сфері вищої освіти дисертант 

визначає розвиток автономії вищих навчальних закладів, однак свою позицію не 

аргументує. Зважаючи на те, що автономія передбачає право вирішувати 

питання, які стосуються, зокрема, розвитку академічних свобод учасників 

освітнього процесу; порядку організації освітнього процесу; визначення 

тематики та структури проведення наукових досліджень; здійснення 

внутрішнього управління; економічної та іншої діяльності; самостійного добору 

і розстановки кадрів тощо, а державний контроль, зазвичай, здійснюється за 

належним виконанням обов’язків, вважаємо таке твердження передчасним.

Зазначені вище дискусійні положення так само як і висловлені зауваження 

не стосується концептуальних положень та висновків дисертації і не 

применшують цінності дослідження, яке має самостійний і творчий характер,
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вирізняється науковою і одночасно практичною спрямованістю. Спірні питання, 

зазвичай, зумовлені складністю та багатоаспектністю досліджуваної теми і не 

впливають на загальну позитивну оцінку роботи.

Основні положення дисертації, що виносяться на захист, мають необхідні 

ознаки новизни, належним чином були відображені в наукових статтях і 

апробовані на науково-практичних конференціях у  цілковитій відповідності з 

вимогами, що висуваються до захисту докторської дисертації.

Автореферат не містить положень які не ввійшли до основного змісту 

дисертації. Аналіз тексту дисертації свідчить, що вона повністю відповідає 

встановленим вимогам до підготовки дисертаційних робіт, є самостійним, 

завершеним науковим дослідженням актуальної і важливої проблеми, містить 

належним чином обґрунтовані висновки та пропозиції, врахування і 

використання яких сприятиме розвитку державного контролю в сфері вищої 

освіти в Україні.

Викладене дає підстави зробити висновок, що дисертаційне дослідження 

Кушніра Сергія Миколайовича на тему «Державний контроль у сфері вищої 

освіти в Україні: організаційно-правовий аспект» відповідає вимогам, які 

ставляться до написання докторських дисертаційних досліджень (пунктів 9 10 

12 13 Порядку присудження наукових ступенів), а його автор заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Завідувач кафедрою 
господарського права та прої 
Університету державної фіск 
д.ю.н., доцент Т.О. Мацелик
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