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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Забезпечення прав і свобод громадян
при здійсненні освітньої діяльності передбачає врахування керівних актуальних
тенденцій у праворозумінні щодо досягнення балансу між приватним та
публічним інтересом у правовому регулюванні, поширення засад партнерства та
співробітництва між публічними утвореннями та приватною особою.
Інтенсивного розвитку набуває останнім часом інститут надання
адміністративних послуг застосування якого у сфері освітньої діяльності
враховує положення щодо пріоритету прав і свобод людини в діяльності
суб’єктів публічної влади. Імперативний характер врегулювання публічних
правовідносин, що виникають у зв’язку зі здійсненням освітньої діяльності, у
співвідношенні із засадами диспозитивності регулюючого впливу інституту
адміністративної послуги, визначає необхідність комплексного перегляду
сутності відносин щодо надання адміністративних послуг у сфері освітньої
діяльності та пошуку нових підходів до визначення шляхів удосконалення
процедур їх надання.
Якість надання освітніх послуг є запорукою існування, ефективного
функціонування, розвитку сучасної держави. Необхідність забезпечення, з
одного боку, належного рівня державного контролю у сфері надання
адміністративних послуг, а з іншого - неприпустимість створення штучних
перешкод та бюрократичних бар’єрів у здійсненні освітньої діяльності визначає
актуальність проблематики розвитку системи та процедур надання
адміністративних послуг у зазначеній сфері, теоретичне і практичне значення
опрацювання сучасної моделі належної адміністративної процедури у
визначеній сфері.
Сучасна наука адміністративного права збагачена ґрунтовними
теоретичними напрацюваннями, в яких презентовано базові положення,
розвиток яких в сучасних умовах публічних трансформацій надає поштовх
подальших наукових розвідок, в тому числі і у досліджуваній проблематиці.
Вказане стосується робіт В. Авер’янова, О. Андрійко, Д. Бахраха, Ю. Битяка,
І. Голосніченка, Є. Додіна, Т. Коломоєць, В. Колпакова, О. Копиленка,
С. Кузнецова,
Р. Мельника,
А. Монаєнка,
Н. Оніщенко,
О. Рябченко,
А. Селіванова, І. Сопілко, Ю. Старілова, М. Тищенка та ін. Слід окремо
відзначити роботи вчених, присвячених розкриттю змісту адміністративної
послуги загалом та у окремих сферах суспільної діяльності, зокрема:
О.Буханевича, Д.Верхогляда, О. Джафарової, І. Коліушко, Л.Паращенко,
В. Петьовки, Г. Писаренко, В. Тимошука, Р. Куйбіди та інших. Наявний
потужний науковий доробок не виключає актуальність подальшої дослідницької
розвідки проблеми надання адміністративних послуг у сфері освітньої
діяльності.
Слід відзначити тенденцію до постійного оновлення законодавства, норми
якого регулюють сферу освітньої діяльності, що обумовлено постійним
пошуком її нових форм і методів, які дозволяють гарантувати її ефективність та
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реалізацію конституційного права на освіту.
Таким чином, необхідність оновлення теоретичних засад, вирішення
проблеми вдосконалення чинного законодавства визначає актуальність
дослідження правового регулювання надання адміністративних послуг у сфері
освітньої діяльності.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження відповідає Національній стратегії розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року, затвердженій Указом Президента України від 25.06.2013 р.
№ 344/2013, виконане відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку правової
науки на 2016–2020 рр., затверджених 03 березня 2016 р. загальними зборами
Національної академії правових наук України.
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану наукових
досліджень кафедри цивільного, господарського і адміністративного права та
правоохоронної діяльності Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна». Тема дисертаційного дослідження затверджена на
засіданні Вченої ради Відкритого міжнародного університету розвитку людини
«Україна» 25 грудня 2015 р. (протокол № 5).
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає
у визначенні сутності та особливостей правового регулювання надання
адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності, обгрунтуванні шляхів
оптимізації процедур надання таких послуг з урахуванням змісту освітньої
діяльності, практики застосування норм чинного законодавства, доктринальних
положень щодо надання адміністративних послуг, зарубіжного досвіду
врегулювання відповідних суспільних відносин.
Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі
завдання:
– визначити сферу адміністративних правовідносин у зв’язку із
здійсненням освітньої діяльності, що складають предмет надання
адміністративних послуг;
– сформулювати поняття та визначити ознаки адміністративної послуги у
сфері освітньої діяльності;
– визначити принципи формування належної адміністративної процедури
надання адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності;
– охарактеризувати суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері
освітньої діяльності та їх адміністративно-правовий статус;
– здійснити класифікацію адміністративних послуг у сфері освітньої
діяльності;
– розкрити структуру та визначити види процедур надання
адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності;
– узагальнити світовий досвід надання адміністративних послуг у сфері
освітньої діяльності та шляхи його імплементації у законодавство України;
– визначити
основні
шляхи
оптимізації
процедур
надання
адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають при наданні
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адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності.
Предметом дослідження є правове регулювання надання адміністративних
послуг у сфері освітньої діяльності.
Методи дослідження. При виконанні роботи застосовувались як загально
наукові, так і спеціально юридичні методи наукового пізнання. Зазначені методи
застосовано у рамках системного підходу, використання якого обумовлено
розглядом визначальних сфер дослідження як систем (адміністративні послуги,
освітня діяльність). Застосування логіко-семантичного методу у поєднанні із
формально-юридичним методом дозволило визначити сутність основних
категорій дослідження в контексті визначення подальшого методологічного
підходу до його проведення. В тому числі, сформульовано поняття та визначено
ознаки адміністративної послуги у сфері освітньої діяльності, визначено
принципи формування належної адміністративної процедури надання
адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності (Розділ 1, підрозділи 2, 3).
Застосування методу синтезу у взаємозв’язку із системно-структурним методом
дозволило охарактеризувати сутність адміністративної послуги у сфері
освітньої діяльності, адміністративної процедури її надання, а також здійснити
класифікацію адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності (Розділ 2,
підрозділи 1, 3). За допомогою порівняльно-правового методу у взаємозв’язку із
діалектичним методом визначено сучасні проблеми надання досліджуваних
адміністративних послуг, окреслено головні напрями їх вирішення (Розділ 3,
підрозділи 1, 2).
Теоретичною базою дослідження є сучасна доктрина адміністративного
права як питань надання адміністративних послуг, так і з загальних питань.
Крім того, враховано окремі наукові напрацювання суміжних галузей науки, в
тому числі – юридичної, зокрема: теорії права, цивільного права,
адміністративного процесуального права, державного управління. Законодавчу
базу дослідження склали норми Конституції України, окремих актів
міжнародного законодавства, законів та підзаконних нормативних актів, що
регулюють суспільні відносини у сфері надання адміністративних послуг, в
тому числі – щодо освітньої діяльності. Емпіричною базою дослідження є дані
про результати діяльності суб’єктів публічної влади щодо надання
адміністративних послуг у сфері здійснення освітньої діяльності: плани, звіти,
доповіді, а також політико-правова публіцистика.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше у
вітчизняній науці адміністративного права обґрунтовано необхідність
врахування поліспрямованого характеру надання адміністративних послуг у
сфері освітньої діяльності, що обумовлює особливості процедур надання та їх
правове регулювання, визначення шляхів оптимізації процедур надання
адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності із врахуванням
найкращих світових практик та їх імплементації у законодавство України і
практику його застосування.
Наукова новизна одержаних результатів конкретизується у теоретичних
положеннях і висновках, основними з яких є такі:
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уперше:
- обґрунтовано необхідність врахування комплексного характеру мети
надання адміністративної послуги у галузі освітньої діяльності, що обумовлено
балансом поєднання трьох груп інтересів: держави (отримання якісного
кадрового потенціалу на майбутнє); суб’єктів надання освітніх послуг (розумні
вимоги до бази здійснення освітньої діяльності, забезпечення здорової
конкуренції тощо); осіб, які прагнуть до отримання якісних освітніх послуг;
- здійснено систематизацію адміністративних послуг у сфері освітньої
діяльності за критеріями: характеру впливу надання адміністративної послуги
на правовий статус суб’єкта освітньої діяльності; спосіб впливу на такий статус;
рівень встановлення повноважень щодо надання адміністративних послуг та
інших;
- здійснено систематизацію адміністративних процедур надання
адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності за критерієм результату їх
надання (дозвільні, сертифікаційні, інформаційні, процедури розгляду скарг на
рішення суб’єкта владних повноважень щодо надання адміністративної
послуги);
удосконалено:
- визначення суб’єктів надання адміністративної послуги та їх
характеристика;
- науковий підхід щодо окреслення принципів надання адміністративних
послуг, систематизовано відповідні принципи у сфері освітньої діяльності та
виділено дві групи принципів надання адміністративних послуг у сфері
освітньої діяльності: загальні (принципи діяльності суб’єкта публічної влади як
суб’єкта надання адміністративної послуги) та процедурні (принципи належної
процедури надання адміністративної послуги);
- положення щодо принципу верховенства права при наданні
адміністративних послуг у сфері здійснення освітньої діяльності та виділено
вихідні положення особливого змісту цього принципу. Його визначено основою
для визначення та розвитку інших принципів та засад надання
адміністративних послуг;
дістали подальшого розвитку:
- визначення адміністративних правовідносин у сфері надання
адміністративних послуг та виділено такі правовідносини як предмет надання
адміністративних послуг щодо освітньої діяльності;
- положення щодо ознак адміністративної послуги із врахуванням їх
галузевої належності – сфери освітньої діяльності;
- критерії якості надання адміністративної послуг у контексті розвитку
електронних адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності,
обґрунтовано авторську позицію щодо змісту окремих критеріїв;
- науковий підхід щодо виділення широкого розуміння процедури надання
адміністративної послуги як категорії, що передбачає виділення її загальної та
особливої частин та обгрунтовано зазначений поділ стосовно адміністративних
процедур у досліджуваній сфері.
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Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що
сформульовані та обґрунтовані в дисертації положення, висновки та пропозиції
становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес в:
- науково-дослідній сфері – при подальшому опрацюванні теоретичних
проблем надання адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності;
- правотворчості – при вдосконаленні правового регулювання надання
адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності (Довідка про практичне
впровадження в діяльність Кабінету Міністрів України від 12.02.2019 р. № 22);
- освітньому процесі – під час викладання навчальних дисциплін
«Адміністративне право», «Адміністративне процесуальне право», при
підготовці науково-практичних видань, підручників, навчальних посібників і
методичних рекомендацій для науковців, юристів-практиків, викладачів,
аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним дослідженням
актуальної наукової проблеми. Основні теоретичні положення та висновки, що
характеризують наукову новизну та практичне значення дослідження, є
результатом особистих досліджень, що були здійснені дисертантом на основі
ґрунтовного аналізу наукових публікацій, законодавства та практики його
застосування.
Апробація результатів дисертації. Основні наукові концепти і висновки
обговорені та схвалені на засідання кафедри цивільного, господарського,
адміністративного права та правоохоронної діяльності Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна» та виносились на розсуд наукової
спільноти на І Міжнародній науково-практичній конференції «Публічна служба
і адміністративне судочинство: здобутки і виклики» (5-6 липня 2018, м. Київ);
ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Юриспруденція в сучасному
інформаційному просторі» (1 березня 2019, м. Київ).
Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження
відображено у 9 наукових працях, з яких: 1 стаття у колективній монографії, 5
статтей у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних
науково-метричних баз; 1 стаття у науковому періодичному виданні іншої
держави, та 2 тезах доповідей на науково-практичних конференціях.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу,
трьох розділів, що охоплюють вісім підрозділів, висновків, списку
використаних джерел та додатку. Загальний обсяг дисертації становить 247
сторінок, із них обсяг основного тексту – 203 сторінки. Кількість використаних
у дисертації джерел налічує 269 найменувань, розташованих на 28 сторінках;
додаток складає 1 сторінку.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У Вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження,
його зв’язок з науковими планами та програмами, формулюються мета і
завдання, об’єкт, предмет, охарактеризовано методологічні основи дослідження,
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розкрито положення наукової новизни, практичне значення результатів
дослідження, частка автора в їх одержанні, структуру та обсяг дисертації,
викладено відомості щодо апробації та публікації результатів дисертації.
Розділ 1 «Методологічні основи дослідження адміністративних послуг
у сфері освітньої діяльності та процедур їх надання» містить три підрозділи,
в яких: визначено сферу адміністративних правовідносин, що складають
предмет надання адміністративних послуг у галузі освітньої діяльності;
визначено поняття, ознаки адміністративної послуги у зазначеній сфері,
принципи формування належної адміністративної процедури надання
зазначених послуг.
У підрозділі 1.1. «Аналіз наукових поглядів на сферу освітньої діяльності
як предмета надання адміністративних послуг» визначено сферу
адміністративних правовідносин у зв’язку із здійсненням освітньої діяльності,
що складають предмет надання адміністративних послуг
Зміст категорії «освітня діяльність» як об’єкт надання адміністративних
послуг, відмежування її від інших близьких категорій здійснено з урахуванням
чинного законодавства, зокрема Законів України «Про освіту», «Про вищу
освіту», інших Законів та підзаконних актів, що регламентують здійснення
освітньої діяльності та запропоновано розглядати її у широкому і вузькому
значеннях. У вузькому значенні нею є діяльність щодо надання освітніх послуг.
Широке значення освітня діяльність як об’єкт надання адміністративних послуг
набуває з урахуванням тісного зв’язку із іншими видами діяльності суб’єктів
надання освітніх послуг, що мають забезпечувальний характер. Здійснено
характеристику мети надання адміністративної послуги у сфері освітньої
діяльності з позиції забезпечення державою (в особі уповноважених на те
органів публічної влади) умов реалізації своїх інтересів, а також інтересів
суб’єктів надання освітніх послуг, приватних осіб – користувачів зазначених
послуг – на засадах взаємного балансу. Держава, відносячи досліджуваний вид
господарської діяльності до таких, що підлягають ліцензуванню, одночасно
бере на себе певні зобов’язання щодо забезпечення якісного її здійснення. Така
мета сформульована, виходячи, насамперед, зі змісту ч. 1 ст. 43 Закону України
«Про освіту», а також Закону України «Про адміністративні послуги».
Ліцензування визначено видом адміністративних послуг у сфері освітньої
діяльності.
У підрозділі 1.2. «Поняття та ознаки адміністративної послуги у сфері
освітньої діяльності» сформульовано поняття та визначено ознаки
адміністративної послуги у сфері освітньої діяльності.
Наукові напрацювання стосовно досліджуваної сфери надання
адміністративних послуг можуть бути поділені на наступні групи: базові
доктринального характеру; присвячені окремим особливостям правового
регулювання здійснення освітньої діяльності; надання адміністративних послуг
окремими суб’єктами публічної влади у сфері освітньої діяльності.
Адміністративною послугою у сфері здійснення освітньої діяльності слід
вважати діяльність, що провадиться уповноваженим суб’єктом публічної влади
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у сфері освітньої діяльності, шляхом послідовного вчинення визначених
нормативними актами адміністративних процедур та спрямована на реалізацію
інтересу щодо надання освітніх послуг та здійснюється у заявному порядку.
Розмежовано публічний та приватний характер поняття адміністративної
послуги у сфері здійснення освітньої діяльності. Ознаками адміністративної
послуги у сфері освітньої діяльності визначено: сервісний характер їх надання;
здійснення виключно за заявою заінтересованої особи; отримувачем
адміністративної послуги є особа, яка реалізує своє право на здійснення
підприємницької діяльності шляхом, зокрема, надання освітніх послуг; мета
надання (забезпечення якості надання освітніх послуг); предметом діяльності
щодо надання зазначених послуг є та частина освітньої діяльності, що полягає у
наданні освітніх послуг.
Враховуючи специфічну мету надання адміністративних послуг –
створення умов для реалізації суб’єктивних прав, свобод, законних інтересів, з
урахуванням відомих конституційних положень щодо ролі та значення прав
людини у сучасному розвитку національної правової системи, з метою
створення законодавчих гарантій реалізації відповідних суб’єктивних прав,
обґрунтовано необхідність прийняття Закону України, яким має бути
врегульовано: перелік адміністративних послуг у галузі здійснення освітньої
діяльності; перелік суб’єктів публічної влади, уповноважених на надання таких
послуг; розподіл зазначених послуг між сферами компетенції зазначених
суб’єктів.
У підрозділі 1.3. «Принципи формування належної адміністративної
процедури надання адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності» з
урахуванням положень щодо принципів діяльності суб’єктів публічної влади,
концепції належного урядування визначено систему принципів формування
належної адміністративної процедури надання адміністративних послуг у сфері
освітньої діяльності.
Небажаним є поєднання в межах компетенції Міністерства освіти і науки
України функцій щодо надання адміністративних послуг у сфері освітньої
діяльності та функцій щодо нагляду та контролю у цій сфері. Така ситуація є
небажаною з позиції утворення корупційних ризиків.
Обґрунтовано визначення принципу надання адміністративної послуги
суб’єктом публічної влади у сфері освітньої діяльності як керівне положення,
що обумовлене цілями, які постають перед зазначеними суб’єктами стосовно
реалізації політики держави у сфері освітньої діяльності.
Сформульовано систему принципів надання адміністративних послуг у
сфері здійснення освітньої діяльності, що ґрунтується на принципах
функціонування суб’єктів публічної влади та принципах належної процедури
надання адміністративної послуги. Серед вказаних принципів на першому місці
визначено принципи законності та верховенства права.
Окремо виділено групу принципів надання адміністративних послуг
Міністерством освіти і науки України у досліджуваній сфері – принципи, які
випливають з концепції належного урядування: підзвітність, прозорий характер
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діяльності, адекватність та пропорційність реагування, результативність,
рівність інтересів, верховенство права.
Розділ 2 «Загальна характеристика сутності і процедур надання
адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності» складається з трьох
підрозділів, в яких:здійснюється класифікація зазначених послуг, розкривається
структура та систематизуються види процедур надання адміністративних
послуг у сфері освітньої діяльності, а також надається загальна характеристика
суб’єктів їх надання.
У підрозділі 2.1. «Суб’єкти надання адміністративних послуг у сфері
освітньої діяльності та їх адміністративно-правовий статус» надається
характеристика суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері освітньої
діяльності та їх адміністративно-правового статусу.
Суб’єкт надання адміністративних послуг у галузі здійснення освітньої
діяльності має розглядатись як система, що складається з окремих елементів та
на яку поширюються усі закони існування та розвитку систем.
Обов’язковим елементом адміністративно-правового статусу суб’єкта
надання адміністративних послуг у галузі здійснення освітньої діяльності
необхідно визначити його компетенцію.
Суб’єктом надання зазначених послуг може бути як посадова особа, так і
власне орган публічної влади, що зумовлює необхідність врахування похідного
характеру компетенції відповідної посадової особи та органу влади, в якому
вона працює. Зазначені положення зумовлюють варіативний характер
визначення юридичної відповідальності суб’єкта надання адміністративних
послуг у сфері здійснення освітньої діяльності.
Обґрунтовано актуальність проблеми побудови належної теоретичної
моделі структури структурного підрозділу суб’єкта надання адміністративної
послуги та наголошено на її комплексному характері.
Характеризуючи відносини, які виникають з приводу надання
адміністративних послуг, необхідно виходити з притаманності владному
суб’єкту як однієї із їх сторін – компетенції, а іншій стороні – компетенції або
повноважень залежно від владного чи невладного характеру такого суб’єкта. У
разі, якщо суб’єкт має невладний характер, необхідно використовувати термін
«повноваження».
Підрозділ 2.2. «Класифікація адміністративних послуг у сфері освітньої
діяльності» присвячено систематизації зазначених послуг з урахуванням
необхідності вироблення на її основі пропозицій щодо вдосконалення
актуального законодавства.
Класифікація здійснена з урахуванням існуючих наукових напрацювань
щодо систематизації адміністративних послуг: категоріальний апарат
(В. Петьовка, В. Тимощук, Ю. Ільницька та інші); види адміністративних
послуг як за їх правовою природою (дозвільні, інформаційні, реєстраційні
тощо), так і за окремими сферами суспільних відносин (містобудівна діяльність,
діяльність органів внутрішніх справ, органів місцевого самоврядування тощо).
Обґрунтовано доцільність проведення класифікації адміністративних
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послуг у сфері здійснення освітньої діяльності за такими критеріями, як:
відплатний характер надання; характер впливу на правовий статус суб’єктів
освітньої діяльності; спосіб впливу на такий статус; рівень встановлення
повноважень щодо надання адміністративних послуг та інші критерії. Вказано
на їх методологічне значення для визначення напрямів подальшого
вдосконалення законодавства щодо надання адміністративних послуг у
досліджуваній сфері.
Обґрунтовано необхідність визначення єдиних засад процедури надання
усіх адміністративних послуг у галузі здійснення освітньої діяльності. При
цьому окремі види адміністративних послуг повинні мати особливості
процедури надання з огляду на їх специфічний результат.
Визначено наступні проблемні питання нормативного закріплення
адміністративних послуг у галузі здійснення освітньої діяльності: подрібнення
адміністративних послуг, неповне встановлення у законодавстві інформаційних
та технологічних карток надання адміністративних послуг, застаріле
регулювання процедури надання окремих адміністративних послуг з
використанням електронних систем, зокрема системи «Електронний уряд».
Шляхами вирішення зазначених та окремих інших проблем
запропоновано: визначення платних послуг, які надаються у сфері здійснення
освітньої діяльності на рівні закону; розмежування на законодавчому рівні
адміністративних та інших публічних послуг; приведення переліку
інформаційних та технологічних карток у відповідність із переліком
адміністративних послуг що надаються;взаємоузгодження нормативних актів,
зокрема щодо використання електронних систем при наданні адміністративних
послуг; визначення єдиних процедурних засад для надання усіх видів
адміністративних послуг у сфері здійснення освітньої діяльності.
Підрозділ 2.3. «Структура та види процедур надання адміністративних
послуг у сфері освітньої діяльності» присвячено розкриттю структури та
визначенню видів процедур надання адміністративних послуг у сфері освітньої
діяльності.
Доведено актуальність застосування наукового підходу про виділення
трьох стадій адміністративного провадження (звернення щодо отримання
адміністративної послуги; прийняття рішення; виконання рішення) до
адміністративних процедур надання усіх адміністративних послуг у галузі
освітньої діяльності. Прикладами відповідних послуг можна навести:
переоформлення ліцензії на надання освітніх послуг у сфері вищої та
професійно-технічної освіти; видача копії ліцензії на надання освітніх послуг у
сфері вищої та професійно-технічної освіти; видача професійно-технічним
навчальним закладам свідоцтв про атестацію тощо.
Недостатність системного підходу щодо вдосконалення законодавства про
адміністративні послуги у сфері освітньої діяльності призводить до
невиправданого подрібнення окремих адміністративних послуг. Так, окремо
виділяються послуги акредитації та послуги ліцензування, при тому, що
отримання послуг акредитації визначено умовою отримання адміністративної
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послуги щодо ліцензування. Доведено, що у таких випадках адміністративні
процедури надання таких послуг мають бути об’єднані виходячи з необхідності
отримання кінцевого результату (ліцензії), а дії щодо перевірки відповідності
(акредитація) мають бути визнані етапом надання ліцензійної адміністративної
послуги.
Врахування положень щодо правового статусу суб’єктів здійснення
освітньої діяльності, мети надання адміністративних послуг у цій сфері
зумовлює актуальність побудови вимог щодо стадій відповідних послуг,
зокрема щодо суб’єктів їх надання, змісту конкретних стадій, їх тривалості
тощо.
Обґрунтовано доцільність розглядати адміністративні процедури
оскарження рішення суб’єкта владних повноважень при наданні
адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності як окремий вид
адміністративних процедур надання таких послуг. Наголошено на необхідності
опрацювання єдиних засад оскарження зазначених рішень, що визначено
пріоритетним напрямом розвитку відповідних адміністративних процедур.
Розділ 3 «Актуальні питання вдосконалення правового регулювання
надання адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності» складається
з двох підрозділів, в яких: узагальнюється світовий досвід надання
адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності та шляхи його
імплементації у законодавство України; визначаються основні шляхи
оптимізації процедур надання адміністративних послуг у сфері освітньої
діяльності.
У підрозділі 3.1. «Світовий досвід надання адміністративних послуг у
сфері освітньої діяльності та шляхи його імплементації у законодавство
України» узагальнено світовий досвід надання адміністративних послуг у сфері
освітньої діяльності та шляхи його імплементації у законодавство України.
Обґрунтовано, що положення принципу верховенства права можуть бути
застосовані як до фізичних, так і до юридичних осіб при наданні
адміністративних послуг у сфері здійснення освітньої діяльності.
Перспективним
напрямом
реформування
системи
надання
адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності є комерціалізація надання
інформаційних адміністративних послуг, що стосуються виключно надання
інформації та не передбачають прийняття рішень владного характеру. Зазначене
передбачає наділення відповідними повноваженнями суб’єктів підприємницької
діяльності за умови виконання ними вимог, передбачених законом
Обґрунтовано, що актуальним напрямом розвитку системи надання
адміністративних послуг у сфері здійснення освітньої діяльності є кодифікація
правового регулювання адміністративних процедур їх надання. При цьому
кодифікованим
актом
доцільно
врегулювати
«загальну
частину»
адміністративної процедури надання зазначених послуг, що є актуальною для
всіх послуг. У цьому аспекті, а також виходячи зі значення якісного правового
регулювання гарантій реалізації прав приватних осіб, необхідним вбачається
прийняття Адміністративно-процедурного кодексу, із включенням до нього

13

відповідних норм Закону України «Про адміністративні послуги», якими
урегульовано процедурні питання надання вказаних послуг у сфері освітньої
діяльності.
Окремим напрямом вдосконалення правового регулювання надання
адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності постає вдосконалення
законодавства рамкового характеру щодо надання адміністративних послуг,
зокрема – положень Закону України «Про адміністративні послуги», в якому
містяться гарантії прав учасників адміністративного провадження щодо
отримання конкретної адміністративної послуги.
Актуальність проблематики доступності адміністративних послуг у
досліджувані сфері зумовлюється: значенням належного здійснення освітньої
діяльності як засобу реалізації конституційного права громадян на освіту та
стратегічної функції діяльності держави; прямою залежністю можливості
здійснювати освітню діяльність від отримання відповідних адміністративних
послуг.
У підрозділі 3.2. «Шляхи оптимізації процедур надання адміністративних
послуг у сфері освітньої діяльності» визначаються основні шляхи оптимізації
зазначених процедур.
Обґрунтовано, що доступність інформації про адміністративну послугу, що
наводиться в інформаційній та технологічній картках надання таких послуг
передбачає наявність якісного законодавства про адміністративні послуги і
зокрема – відсутність дублювань, наявність затверджених стандартів надання
адміністративних послуг, а також постійне підтримання зазначених карток в
актуальному стані відповідно до чинного адміністративного законодавства
(наприклад, усунення посилань у картках на акти, які втратили чинність).
Вказано на актуальність переведення якомога більшої кількості
адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності у електронну форму їх
надання. Наслідком цього стане спрощення процедур надання таких послуг за
рахунок можливості надання їх безпосередньо суб’єктом надання, без участі
відповідного місцевого Центра надання адміністративних послуг.
Обґрунтовано перспективність подальшого розвитку громадського
контролю у діяльності Міністерства освіти і науки України як основного
суб’єкта надання адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності,
оскільки громадському контролю має бути притаманна риса повсюдності, за
якої жоден напрям діяльності суб’єкта публічної влади не може бути вилучено
з-під нього. Крім того, сфера надання розглядуваних послуг на сьогодні є одним
з найменш контрольованих напрямів діяльності Міністерства освіти і науки
України.
З метою уніфікації законодавства про адміністративні послуги, доцільним
вбачається врегулювати Перелік адміністративних послуг на рівні закону
України. Водночас, доцільно викласти його не окремим законом, а в межах
Закону України «Про адміністративні послуги».
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ВИСНОВКИ
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення
наукового завдання щодо визначення сутності адміністративної послуги у сфері
освітньої діяльності, її видів та процедур надання таких послуг, а також
обґрунтування на цій основі шляхів розв’язання теоретичних та практичних
проблем
вдосконалення
правового
регулювання
адміністративних
правовідносин щодо надання адміністративних послуг у сфері освітньої
діяльності. Результатом проведеного дослідження є ряд положень та висновків
стосовно вирішення зазначеної проблематики.
1. Адміністративна послуга у галузі освітньої діяльності має розумітись як
стратегічна функція діяльності держави, що полягає у створенні державою умов
для реалізації інтересів як самої держави, так і суб’єктів освітньої діяльності, а
також – приватних осіб, заінтересованих в отриманні освітніх послуг.
Соціогуманістична сутність освітньої діяльності обумовлює першочергове
значення аксіології у її людиновимірному характері та відповідних ціннісних
орієнтирів надання адміністративних послуг. Надання адміністративних послуг
у сфері освітньої діяльності має публічно-сервісний характер, оскільки
здійснюється тільки у заявному порядку, а контроль, який відбувається під час
ліцензування освітньої діяльності, виступає гарантією її законності. Така
дихотомія змісту надання адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності
відображає публічно-правову природу відносин щодо надання таких послуг.
2. За критерієм відплатності виділено платні та безоплатні адміністративні
послуги. За критерієм способу впливу на правовий статус суб’єктів освітньої
діяльності виділено адміністративні (пов’язані із винесенням рішення, яке
впливає на виникнення, зміну, припинення спеціального правового статусу
особи) та публічні (підтвердження певного статусу особи) послуги. За рівнем
встановлення повноважень щодо надання адміністративних послуг виділено
послуги, надання яких регламентоване: законом України, постановою Кабінету
Міністрів України, нормативними актами міністерств (накази Міністерства
освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України тощо);
нормативні документи інших центральних органів виконавчої влади. За
критерієм сфери впливу діяльності щодо надання адміністративних послуг
необхідно виділяти послуги, спрямовані на виникнення, зміну, припинення
правового статусу суб’єктів виключно у сфері здійснення освітньої діяльності
та послуги, надання яких впливає й на інші сфери суспільних відносин, але
надання яких має місце й стосовно здійснення освітньої діяльності (наприклад,
атестація професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у системі
охорони здоров’я). За критерієм характеру впливу на правовий статус суб’єктів
освітньої діяльності необхідно виділити адміністративні послуги, що
створюють, змінюють, припиняють правовідносини, створюють умови щодо
реалізації прав саме у галузі здійснення освітньої діяльності та послуги, що
виконують зазначені функції в інших сферах суспільної діяльності, але надання
яких може справляти істотне значення також і щодо провадження освітньої
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діяльності (наприклад, отримання ліцензії у зв’язку із здійсненням діяльності із
вибуховими та отруйними речовинами, залучення до здійснення освітньої
діяльності іноземних осіб, ступінь фаховості яких вимагає підтвердження за
чинним законодавством).
3. Можливо виділити чотири підходи до розуміння адміністративної
послуги у галузі освітньої діяльності: стратегічна функція діяльності держави;
правові
відносини
відповідної
предметної
специфіки;
сукупність
цілеспрямованих правових процедур; правова форма закріплення результату
правових процедур. Перший підхід відображає створення державою умов для
реалізації інтересів як самої держави, так і суб’єктів освітньої діяльності, а
також – приватних осіб, заінтересованих в отриманні освітніх послуг. Другий
підхід відображає процес надання адміністративної послуги низку правових
відносин, що виникають стосовно проміжних результатів у процесі надання
адміністративної послуги та змінюють одне одного у часі. Третій підхід
відображає необхідність існування та вдосконалення процедур надання
відповідних адміністративних послуг. Четвертий підхід відображає юридичні
наслідки результату здійснення правових процедур щодо надання
адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності.
4. Освітня діяльність може розглядатись як об’єкт публічного
адміністрування шляхом надання адміністративних послуг. Об’єктом надання
адміністративних послуг доцільно розглядати не освітню діяльність загалом, а
надання освітніх послуг як один з напрямів такої діяльності, визначений
Законом України «Про освіту».
5. До загальних принципів надання адміністративних послуг віднесено: 1)
верховенство права; 2) законність та юридична визначеність; 3) відкритість, яка
передбачає оприлюднення у встановленому законом порядку, забезпечення
доступності для приватних осіб даних щодо функціонування та рішення
суб’єкта публічної влади, подання публічної інформації за вимогою приватної
особи; 4) пропорційність, що являє собою вимогу стосовно відповідності
рішень суб’єкта публічної влади цілям, які мають бути досягнуті, зобов’язання
суб’єкта публічної влади оцінювати наслідки власних рішень, дій,
бездіяльності; 5) відповідальність, яким є зобов’язання суб’єкта публічної
влади зазнавати юридичної відповідальності у зв’язку із вчиненими рішеннями,
діями, бездіяльністю. До процедурних віднесено принципи: належної
процедури надання адміністративних послуг у сфері здійснення освітньої
діяльності: законність; неупередженість; принцип єдиного вікна; врахування
інтересів отримувача послуги; визнання найвищими цінностями безпеку життя,
здоров’я, навколишнього природного середовища; послідовність; рівність
отримувачів послуг перед законом; стабільність; юридична визначеність;
своєчасність; доступність інформації щодо діяльності суб’єкта надання
адміністративної послуги у сфері здійснення освітньої діяльності;
оперативність; захист персональних даних; пріоритет інтересів держави
порівняно із економічною вигодою.
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6. Принцип верховенства права може сприйматись не тільки виключно як
керівна засада надання адміністративних послуг у сфері здійснення освітньої
діяльності, що охоплює собою інші засади надання таких послуг:
пропорційність, право на оскарження, прозорість тощо. Праворозуміння
принципу верховенства права передбачає розкриття його сутності як такого, що
має особливий зміст порівняно із зазначеною засадою і визначається
положеннями щодо поваги до прав та свобод людини, необхідності дотримання
засад справедливості та гуманності. Вичерпне визначення змісту принципу
верховенства права виходить за межі дослідження. Втім, зазначений принцип
постає
методологічною
основою
вдосконалення
засад
надання
адміністративних послуг, визначених у ч. 1 ст. 4 Закону «Про адміністративні
послуги».
7. Специфічними ознаками адміністративної послуги у сфері здійснення
освітньої діяльності визначено: а) предмет надання зазначених послуг
обмежується діяльністю щодо надання освітніх послуг; б) мета надання забезпечення якості надання освітніх послуг; в) суб’єктом надання є
уповноважений суб’єкт публічної влади (переважно – Міністерство освіти і
науки України); г) нормативність, що передбачає врегулювання повноважень
суб’єкта публічної влади на надання адміністративної послуги на рівні закону.
8. Особливості адміністративно-правового статусу суб’єкта надання
адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності стосуються: а) його
елементів; б) співвідношення змісту такого статусу із статусом інших суб’єктів
публічної влади; в) предметної сфери реалізації такого статусу; г) нормативного
джерела закріплення розглядуваного статусу. Визначено елементи
адміністративно-правового статусу суб’єкта надання адміністративних послуг у
сфері освітньої діяльності: мета діяльності, завдання, компетенція,
повноваження, функції, внутрішня структура, внутрішні організаційні зв’язки,
гарантії діяльності, юридична відповідальність. Перші два елементи об’єднано
у цілепокладаючий блок. Компетенція та повноваження складають сутнісний
блок. Функції, внутрішня структура, організаційні зв’язки складають
структурний блок. Юридична відповідальність та гарантії діяльності забезпечувальний блок. Критерієм правомірності здійснення суб’єктом надання
адміністративних послуг своїх прав та обов’язків визначено відповідність їх
здійснення об’єкту відповідних правовідносин – надання адміністративної
послуги.
9. Результативність як критерій оцінки якості надання адміністративної
послуги не повинен включати в себе таке положення як неприпустимість
надання послуги за відсутності законних підстав. Тому здійснення дій,
зовнішньо схожих на надання адміністративної послуги, але без передбачених
законом підстав не повинно вважатись наданням такої послуги взагалі.
У контексті зручності як критерію якості надання адміністративної
послуги спірним вбачається актуальне наукове положення щодо можливості
вибору способу звернення за отриманням адміністративної послуги. З іншого
боку, у випадку подальшого визначення адміністративної послуги як такої, що
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може надаватись у електронному вигляді у споживача має залишатись вибір –
чи подати відповідну заяву в електронній форму або у письмовій. У такому
випадку суб’єкт надання адміністративної послуги має забезпечити споживачу
відповідні правові можливості.
В аспекті відкритості як критерію якості необхідно вказати, що одним з
елементів системи надання адміністративних послуг в електронній формі може
стати запровадження кол-центрів або використання онлайн-чатів для
отримання споживачем адміністративної послуги додаткової інформації
(заповнення документів, порядок надання послуги тощо).
10. Характеристика адміністративної процедури надання адміністративної
послуги у сфері здійснення освітньої діяльності у широкому розумінні
передбачає виділення її загальної та особливої частин. Загальна частина
виділяється незалежно від виду конкретної адміністративної послуги та
визначена, виходячи з доктринальних положень щодо класичної побудови
адміністративної процедури та включає в себе три етапи: звернення щодо
отримання адміністративної послуги; розгляд звернення, що надійшло;
прийняття рішення щодо поданого звернення. Спеціальна частина охоплює
собою особливості структури адміністративних процедур надання окремих
адміністративних послуг у досліджуваній сфері, що можуть стосуватись стадій
процедур надання відповідних послуг та їх змісту. Зокрема, процедури надання
окремих адміністративних послуг не передбачають можливості оскарження
винесеного рішення особою, яка звернулась щодо отримання такої послуги. В
окремих видах послуг складно чітко розмежувати окремі стадії
адміністративних процедур їх надання (наприклад, стадію звернення щодо
надання послуги та стадію розгляду відповідного питання по суті).
11. Дозвільні адміністративні процедури надання досліджуваних послуг
представлені переважно процедурами ліцензування. Винятки становлять окремі
адміністративні послуги, що мають тенденцію до включення до складу
процедур ліцензування (наприклад, акредитація навчального закладу за певним
напрямом, що проводиться з метою подальшої видачі ліцензії на здійснення
освітньої діяльності за відповідним напрямом підготовки), або інформаційні
послуги.
Актуальною для подальших досліджень необхідно визнати проблематику
співвідношення сертифікаційних адміністративних послуг та дозвільних
адміністративних послуг, оскільки у деяких випадках сертифікація певної
діяльності є умовою для отримання ліцензії щодо її здійснення. У таких
випадках відповідні процедури мають бути об’єднані за критерієм кінцевого
результату, а сертифікація має бути визнана етапом надання адміністративної
послуги ліцензування. Метою зазначених послуг є: визнання правосуб’єктності,
легалізація певного виду освітньої діяльності, облік даних щодо здійснення
певного виду діяльності. Споживачами адміністративних послуг щодо визнання
статусу виступають переважно, іноземні особи у випадку необхідності
підтвердження їх кваліфікації або відповідності певним вимогам вітчизняного
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законодавства. Обов’язковою умовою надання відповідних послуг є наявність у
особи певного статусу за законодавством іноземної держави.
12. Реалізація визначених та інших напрямів вдосконалення чинного
адміністративного законодавства передбачає необхідність внесення до нього
наступних змін:
- з метою приведення термінології п. 6 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності» у відповідність до положень ч. 1
ст. 43 Закону України «Про освіту» доречно викласти вказану норму у
наступній редакції: «надання освітніх послуг, яке ліцензується з урахуванням
особливостей, визначених спеціальними законами у сфері освіти»;
- з метою уточнення законодавчого визначення адміністративної послуги,
відображення її правової природи як засади побудови процедури її надання
(послідовність здійснення, цілеспрямованість, суб’єктний склад, заявний
порядок), доцільно внести наступні зміни до Закону України «Про
адміністративні послуги»: п. 1 ч. 1 ст. 1 викласти у наступній редакції: «1)
адміністративна послуга – індивідуальний правовий акт, який приймається
суб’єктом надання адміністративної послуги на підставі і у порядку,
передбаченому законодавством»; ч.1 ст.1 доповнити пунктом 1-1 у такій
редакції: «1-1) процедура надання адміністративної послуги – послідовно
здійснювані дії суб'єктом надання адміністративних послуг у зв’язку із
реалізацією владних повноважень за заявою фізичної або юридичної особи,
спрямовані на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків такої особи
відповідно до закону»;
- з метою врахування компетенції Міністерства освіти і науки України як
вищого органу виконавчої влади стосовно сфери освітньої діяльності при
побудові адміністративних процедур надання досліджуваних послуг необхідно
доповнити п. 7 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26.10.2011 р. № 1107 після абзацу четвертого абзацом п’ятим такого змісту:
«У випадку виконання зазначених робіт у освітньому процесі дозвіл видається
через Міністерство освіти і науки України.»;
- з метою уточнення сфери здійснення освітньої діяльності як предмету
надання адміністративних послуг необхідно п. 17 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про
освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII викласти у наступній редакції: «освітня
діяльність - діяльність суб'єкта освітньої діяльності, спрямована на реалізацію
освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті», виключивши з
нього слова «організацію, забезпечення та»;
- з метою уніфікації правового регулювання надання адміністративних
послуг у сфері освітньої діяльності, нормативного закріплення конкретних
видів зазначених послуг необхідно доповнити п. 9.3 Переліку інформаційних та
інших послуг електронної інформаційної системи «Електронний Уряд»,
затвердженого наказом Державного комітету зв’язку та інформатизації України
від 15.08.2003 р. № 149 підпунктами, у яких передбачити конкретні види
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інформаційних послуг у розглядуваній сфері;
- з метою створення законодавчого підґрунтя для розширення кола
суб’єктів надання адміністративних послуг доцільним є внесення змін до п. 3 ч.
1 ст. 1 Закону «Про адміністративні послуги» шляхом доповнення зазначеної
норми словами «, інші суб’єкти, визначені законом».
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інформаційне право». – Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ,
2019.
У роботі визначено сферу адміністративних правовідносин у зв’язку із
здійсненням освітньої діяльності, що складають предмет надання
адміністративних послуг. Вказано на широке визначення законодавцем сфери
освітньої діяльності як предмету надання адміністративних послуг, що охоплює
собою не тільки власне реалізацію освітнього процесу, але й його організацію
та забезпечення.
Сформульовано поняття та визначено ознаки адміністративної послуги у
сфері освітньої діяльності. Визначено принципи формування належної
адміністративної процедури надання адміністративних послуг у сфері освітньої
діяльності. Охарактеризовано суб’єктів надання адміністративних послуг у
сфері освітньої діяльності та їх адміністративно-правовий статус.
Здійснено класифікацію адміністративних послуг у сфері освітньої
діяльності. Розкрито структуру та визначено види процедур надання
адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності. Узагальнено світовий
досвід надання адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності та шляхи
його імплементації у законодавство України.
Визначено основні шляхи оптимізації процедур надання адміністративних
послуг у сфері освітньої діяльності. Так, актуальною для подальших досліджень
необхідно
визнати
проблематику
співвідношення
сертифікаційних
адміністративних послуг та дозвільних адміністративних послуг, оскільки у
деяких випадках сертифікація певної діяльності є умовою для отримання
ліцензії щодо її здійснення. У таких випадках відповідні процедури мають бути
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об’єднані за критерієм кінцевого результату, а сертифікація має бути визнана
етапом надання адміністративної послуги ліцензування.
Ключові слова: адміністративні послуги, освіта, регулювання освітньої
діяльності, адміністративна процедура, суб’єкт надання адміністративної
послуги, суб’єкт отримання адміністративної послуги, держава, приватна особа.
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Правовое
регулирование
предоставления
административных услуг в сфере образовательной деятельности. –
Квалификационный научный труд на правах рукописи.
Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.07 «Административное право и процесс; финансовое
право, информационное право». – Институт законодательства Верховной Рады
Украины, Киев, 2019.
В работе определена сфера административных правоотношений в связи с
осуществлением образовательной деятельности, составляющих предмет
предоставления административных услуг. Указано на широкое определение
законодателем сферы образовательной деятельности как предмета
предоставления административных услуг, охватывающий собой не только
собственно реализацию образовательного процесса, но и его организацию и
обеспечение.
Сформулировано понятие и определены признаки государственной услуги
в сфере образовательной деятельности. Определены принципы формирования
надлежащей административной процедуры предоставления административных
услуг в сфере образовательной деятельности. Охарактеризованы субъекты
предоставления административных услуг в сфере образовательной
деятельности и их административно-правовой статус.
Осуществлена классификация административных услуг в сфере
образовательной деятельности. Раскрыта структура и определенывиды
процедур предоставления административных услуг в сфере образовательной
деятельности. Обобщен мировой опит предоставления административных услуг
в сфере образовательной деятельности и пути его имплементации в
законодательство Украины.
Определены основные пути оптимизации процедур предоставления
административных услуг в сфере образовательной деятельности. Так,
актуальной для дальнейших исследований не обходимо признать проблематику
соотношения сертификационных административных услуг и разрешительных
административных услуг, поскольку в некоторых случаях сертификация
определенной деятельности является условием для получения лицензии по ее
осуществлению. В таких случаях соответствующие процедуры должны бать
объединены по критерию конечного результата, а сертификация должна быть
признана етапом предоставления государственной услуги лицензирования.
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SUMMARY
Vinetska R.M. Legalregulation of the provision of administrative servicesin
the field of educational activities. – Qualifying scientific work on the rights of the
manuscript.
Thesis for a Candidate DegreeinLaw, specialty 12.00.07 «Administrative Law
and Process; Finance Law; Information Law». – Institute of Legislation of the
Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv, 2019.
The paper identifies the scope of administrative legal relations in connection
with the implementation of educational activities, which constitute the subject of
administrative services. It is indicated on the broad definition by the legislator of the
sphere of educational activity as an object of providing administrative services, which
encompasses not only the actual implementation of the educational process, but also
its organization and provision.
The concept and features of administrative services in the field of educational
activity are formulated. The principles of forming an appropriate administrative
procedure for the provision of administrative services in the field of educational
activity are determined. The subjects of providing administrative services in the field
of educational activity and their administrative-legal status are described.
Classification of administrative services in the field of educational activity is
carried out. The structure and types of procedures for the provision of administrative
services in the field of educational activity are outlined. Generalized world
experience in providing administrative services in the field of educational activity and
ways of its implementation in the legislation of Ukraine.
The main ways of optimization of procedures for the provision of administrative
services in the field of educational activity are determined. Thus, the issue of the
relationship between certification administrative services and licensing administrative
services is relevant for further research, since in some cases the certification of a
certain activity is a condition for obtaining a license for its implementation. In such
cases, the relevant procedures should be grouped according to the end result criterion,
and the certification should be recognized as the stage of licensing administrative
services.
Key words: administrative services, education, regulation of educational
activity, administrative procedure, subject of administrative service provision, subject
of reception of administrative services, state, private person.

