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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Зважаючи на соціальні потреби та умови ринкової 
економіки, на даному етапі розвитку України одним із пріоритетних напрямів 
державної політики є належне організаційне та правове забезпечення освіти і 
науки – визначальних факторів економічного, політичного та соціально-
культурного прогресу країни. Від якості освіти і науки залежить 
інтелектуальний розвиток суспільства, підвищення рівня життя, забезпечення 
стійкості та стабільності суспільних відносин, а також досягнення 
міжнародних стандартів і вихід на новий якісний рівень розвитку України. 
Глибоке усвідомлення значення освіти і науки в умовах утвердження 
соціальної та правової держави спонукають до пошуку нових підходів 
реформування й удосконалення правового забезпечення освіти та науки 
України. Не викликає заперечень необхідність у зміні та вдосконаленні 
відповідно до новітніх технологій навчального й наукового процесу, 
адміністративно-правових засад науково-методичного та правового 
забезпечення як вихідних положень, на фундаменті яких вибудовується освітня 
база і науковий прогрес України. Без якісного науково-методичного 
забезпечення освіти й науки неможливо забезпечити конкурентоспроможність 
фахівців на ринку праці, адже саме відштовхуючись від нього має 
здійснюватися належна підготовка висококласних педагогів і науковців.  

Актуальність обраної теми зумовлена сучасним розвитком реформ в 
Україні, коли створюються об’єктивні передумови оновлення законодавства, 
організації змісту та правового регулювання освіти і науки в Україні. Пошук 
напрямів вдосконалення організаційного та правового забезпечення науки й 
освіти є необхідною передумовою подолання існуючих негативних явищ у 
державі. Дослідження і визначення даних шляхів є актуальним як з 
теоретичної, так і з практичної точки зору. Об`єктивною потребою є створення 
науково обґрунтованої системи організаційного та правового забезпечення 
освіти і науки в Україні. 

Особливої уваги потребує проблема організаційно-педагогічного та 
правового забезпечення освіти і науки, оскільки рівень невдоволення серед 
громадян щодо професійної кваліфікації педагогів та якості освіти як у 
дошкільних, загальноосвітніх, так і вищих навчальних закладах постійно 
зростає. Несправедливо буде заперечувати той факт, що саме від вдалої, якісної 
організації навчально-виховного процесу у закладах освіти та майстерності 
педагогічних кадрів прямо залежить рівень освіченості дітей, молоді, дорослих. 

Наукової актуальності та практичної значимості набувають наукові 
дослідження, спрямовані на вивчення особливостей організаційного та 
правового забезпечення навчального процесу в закладах освіти, які 
перебувають у центрі уваги таких вчених, як: В. Авер’янов, М. Ануфрієв, 
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О. Бандурка, Д. Бахрах, К. Бєльський, Ю. Битяк, В. Гаращук, О. Грішнов, 
О. Гетманець, С. Гусаров, О. Джафарова, І. Зайченко, С. Ківалов, 
Т. Коломоєць, В. Колпаков, А. Комзюк, В. Конопльов, Т. Кравцова, М. Курко, 
Н. Матюхіна, Р. Мельник, С. Мосьондз, О. Музичук, В. Настюк, Д. Освянко, 
О. Петришин, Д. Приймаченко, А. Селіванов, О. Синявська, Ю. Старилов, 
В. Тацій, Ю. Тихомиров, О. Харитонова, Ю. Шемшученко, Х. Ярмакі, 
О. Ярмиш та ін. 

Аналіз філософської, психолого-педагогічної, юридичної літератури, 
наукових праць у галузі теорії управління та адміністративного права з 
проблем вдосконалення вітчизняної системи освіти, наукового комплексу, 
законодавства у сфері освіти та науки свідчить, що різні аспекти досліджуваної 
проблеми знайшли своє відображення в таких напрямах наукової думки: 

– нормативно-правове регулювання у сфері освіти та науки в Україні 
(В. Авер’янов, М. Ануфрієв, О. Бандурка, О. Битяк, А. Васильєв, 
В. Венедиктов, І. Голосніченко, Є. Додін, М. Іншин, Р. Калюжний, 
Я. Кондратьєв, О. Коренєв, Ю. Кравченко, О. Скакун та ін.); 

– висвітлення проблематики принципів навчання, виховання 
(В. Андрущенко, В. Бурбело, О. Василенко, Н. Волкова, І. Зязюн, 
Я. Коменський, В. Кремень, Г. Крючков, А. Кузьмінський, З. Курлянд, 
І. Лернер, М. Лещенко, В. Лозова, А. Найдьонова, Т. Рейзенкінд, О. Садовець, 
А. Сбруєва, А. Сманцер, К. Ушинський та ін.); 

– управління в системі освіти, діяльність органів публічної адміністрації в 
Україні (М. Білинська, Ю. Битяк, В. Гаращук, О. Джафарова, В. Крижко, 
А. Куріченко, В. Луговий, С. Майборода, О. Мельников, Н. Мирна, 
Л. Прокопенко, В. Сімонов, Г. Сидоренко та ін.); 

– вдосконалення порядку утворення навчальних закладів усіх типів та 
рівнів акредитації (В. Авер`янов, О. Бакаєв, Ю. Битяк, С. Гончарук, Т. Жидких, 
Л. Коваль, Н. Курко, О. Поступна, Г. Сидоренко та ін.); 

– науково-методичне забезпечення діяльності у сфері освіти 
(К. Абульханова-Славська, Ю. Андріяко, Я. Болюбаш, С. Гончаров, 
Г. Гребенюк, О. Дубасенюк, М. Євтух, В. Козаков, Н. Кузьміна, С. Кустова, 
І. Лащик, В. Різник, Я. Рудик, М. Степко, Т. Сущенко, Г. Шемелюк та ін.); 

– управління національною системою наукових установ, підготовка та 
комплектування науково-педагогічних кадрів, засади державної політики у 
сфері науки в Україні (А. Афанасьєв, О. Андрійко, А. Достанко, А. Корецька, 
Ю. Красильник, Л. Лисенко, В. Луговий, А. Манжула, С. Мосьондз, 
В. Семиченко, Е. Сулеймєнов та ін.); 

– правовий розвиток науки в Україні у системі інтеграційних процесів 
(В. Вихрущ, В. Локтєв, Л. Охріменко, В. Радченко, Д. Серьогіна, Л. Сущенко, 
Н. Федорова та ін.); 

– реформування фінансового забезпечення освіти і науки (В. Андрущенко, 
М. Бучковська, Т. Гордєєва, І. Дем’янчук, І. Комарова, В. Куценко, В. Луговий, 
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С. Ніколаєнко, Ю. Хайнацька, А. Чернобай, Ю. Федорченко, В. Федосов, 
В. Яблонський та ін.) 

– вивчення досвіду реформування освітньої галузі зарубіжних країн: 
Китайської Народної Республіки (Л. Ареф’єв, Н.Є. Борецька, І. Животовська, 
Ван Ляньцєнь, Ху Мін, Ф. Сун, Сюй Цзе, Шу Чжан), Німеччини (К. Арнольд, 
Х. Бамбах, С. Бойтель, Р. Брокмейєр, Ф. Вінтер, Дж. Гут, В. Захер, 
К. Інкенкамп, Х. Кландт, К. Тилльманн,  К. Фолькман,  А. Юргенс), Мексики 
(Ш. Андерсон, В. Вріс, А. Кербера); Республіки Казахстан (В. Бишимбаєва, 
Ш. Каланова); США (П. Бартон, Г. Венглінський, Д. Грізмер, Дж. Колеман, 
Р. Колей та ін.). 

Проте проблема вдосконалення вітчизняної освіти та науки, незважаючи 
на наявність у сучасній науці великої кількості підходів до її вирішення, 
залишається однією з найбільш дискусійних. Це спричинено складністю й 
системністю самого феномену освіти та науки, невизначеністю їх 
організаційного і правового забезпечення, що не сприяє успішному розвитку 
освітньо-наукової галузі в умовах сучасних суспільно-політичних викликів. 

Соціальна, науково-практична значущість та актуальність визначеної 
проблеми, нерозробленість її теоретико-методологічних основ, прогалини у 
чинному законодавстві зумовили потребу у створенні науково обґрунтованої 
системи організаційного та правового забезпечення освіти й науки в Україні.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Пріоритетних напрямів 
розвитку правової науки на 2011-2015 рр., затверджених Постановою 
загальних зборів Національної академії правових наук України від 24.09.2010 
№ 14-10, пріоритетними напрямами розвитку науки та техніки на період до 
2020 р., встановленими на підставі Закону України від 11 липня 2001 р. 
№ 2623-ІІІ «Про пріоритетні напрями розвитку науки та техніки». Робота 
виконана у межах загальноуніверситетської наукової теми «Актуальні 
проблеми державотворення, правотворення та правозастосування» (державний 
реєстраційний номер 0112U003550), затвердженої 28.05.2012.  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
теоретичне обґрунтування, розробка ефективного організаційного та правового 
забезпечення освіти і науки в Україні, з’ясування особливостей його 
теперішнього стану, що об’єктивує врахування сучасних державотворчих і 
правотворчих процесів в Україні, в поєднанні з напрямами розвитку існуючих 
напрацювань у зазначеній сфері, а також формулювання висновків і 
практичних рекомендацій щодо подальшого вдосконалення організаційного та 
правового механізму забезпечення освіти і науки в Україні.  

Мета дослідження зумовила необхідність постановки і розв’язання таких 
задач: 

- з’ясувати сутність сучасного розуміння освіти та науки в Україні як 
об’єктів організаційного та правового забезпечення; 
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- визначити завдання і функції освіти та науки на сучасному етапі 
розвитку України; 

- висвітлити сутність державної політики у галузі освіти і науки України; 
- визначити періодизацію розвитку організаційного та правового 

забезпечення освіти і науки в Україні; 
- проаналізувати зарубіжний досвід організаційного та правового 

забезпечення освіти і науки, визначити шляхи його запозичення для України; 
- здійснити систематизацію нормативно-правових актів у галузі освіти та 

науки України; 
- висвітлити принципи, форми освіти на сучасному етапі 

державотворення; 
- розкрити сутність науково-методичного забезпечення освіти; 
- з’ясувати зміст та ознаки організаційно-правового механізму 

адміністрування галуззю освіти; 
- окреслити пріоритетні напрями реформування організаційно-правового 

забезпечення освіти та науки в Україні; 
- сформулювати конкретні пропозиції та рекомендації щодо 

удосконалення нормативно-правового забезпечення освіти та науки в Україні. 
Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері освіти і науки в 

Україні.  
Предметом дослідження є організаційне та правове забезпечення освіти і 

науки в Україні. 
Методи дослідження. Методи дослідження обрано з урахуванням мети і 

задач дослідження, його об’єкта і предмета. Методологічною базою є 
сукупність загальнофілософських, загальнонаукових, приватно-наукових 
методів, які в комплексі використано для вирішення поставлених задач. 
Системний метод надав можливість дослідити взаємозв’язок соціальних 
процесів та суспільних відносин, що функціонують у сфері освіти і науки, як 
елементів системи, що сприяло вивченню проблем у єдності їх соціального 
змісту та юридичної форми (розділи 1-4). Застосування формально-юридичного 
методу забезпечило формулювання головних понять та категорій дослідження 
(підрозділи 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3). Застосування 
структурного методу виявилося найбільш ефективним для побудови цілісної 
структури напрямів удосконалення організаційного та правового забезпечення 
освіти і науки (підрозділи 4.2, 4.3). Історичний метод наукового дослідження 
застосовано для з’ясування особливостей становлення та розвитку 
організаційного і правового забезпечення освіти і науки в Україні, визначення 
конкретних періодів його становлення (підрозділ 1.2). Аксіологічний метод 
дозволив обґрунтувати цінність освіти та науки, визначити їх функції та 
завдання на сучасному етапі державотворення, пріоритетні напрями державної 
політики у цій сфері (розділи 1-3). Антропологічний метод дозволив 
розглянути відносини між людиною, суспільством і державою у сфері освіти та 



5 

науки (розділи 1-4). Емпіричний метод, зокрема безпосереднє та непряме 
спостереження, застосовано для вивчення реального стану проблеми в освітній 
та науковій практиці (розділи 2, 3). Метод збирання правової інформації 
допоміг у вивченні і збиранні статистичних даних (розділи 1, 2). Метод 
узагальнюючих показників дозволив перетворити абсолютні величини на 
відносні, охарактеризувати у відсотках коливання мережі дошкільних, 
загальноосвітніх, вищих навчальних закладів в Україні, встановити і виміряти 
закономірності процесу розвитку системи освіти, задоволення освітніх потреб 
населення. Завдяки методу порівняльного правознавства здійснено аналіз 
вітчизняного та зарубіжного законодавства у сфері освіти та науки, вивчено 
можливості застосування наявного світового досвіду в реаліях українського 
суспільства (підрозділ 4.4). За допомогою методу моделювання сформульовано 
пропозиції щодо вдосконалення організаційного та правового забезпечення 
освіти і науки в Україні (підрозділи 4.2, 4.3, 4.4). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 
є першим комплексним науковим дослідженням організаційного та правового 
забезпечення освіти і науки в Україні. У межах здійсненого дослідження 
найбільшою мірою наукова новизна відображена у таких концептуальних 
положеннях: 

уперше: 
– визначено комплексний перелік пріоритетних напрямів реформування 

фінансового забезпечення освіти й науки України: 1) залучення 
позабюджетних коштів (зокрема шляхом надання додаткових освітніх платних 
послуг); 2) матеріальна підтримка фундаментальних досліджень, що 
виконують наукові установи і вищі навчальні заклади; 3) своєчасне та повне 
фінансування науково-технічних програм та наукових розробок і досліджень з 
пріоритетних напрямів науки й техніки; 4) сприяння науковим дослідженням 
на замовлення фірм; 5) сприяння переходу на нові педагогічні технології та їх 
застосування з метою підвищення ефективності системи управління освітою; 
6) збільшення на освіту та науку суми коштів державних і приватних 
підприємств, різних фондів; 7) вирішення питання щодо підтримки 
обдарованої молоді шляхом виділення коштів з бюджетів територіальних 
громад; 8) матеріальне заохочення та стимулювання учнів, студентів 
навчальних закладів, а також працівників наукових установ за здобутки у сфері 
освіти й науки (в тому числі надання грантів на безкоштовне навчання чи 
стажування в освітніх та наукових закладах зарубіжжя); 9) підвищення оплати 
праці педагогічних та наукових працівників; 10) врахування особливостей 
інвестування в освіту та науку: досягнення очікуваного соціального ефекту 
(підвищення рівня освіченості народу, науковий прогрес) потребує довгого 
часу; гарантії досягнення соціального ефекту здебільшого є непрогнозованими, 
оскільки на освітній та науковий процес впливають чимало факторів; 
інвестиції освіти та науки повинні носити системний характер на рівні 
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держави, суспільства та самої людини; 11) зниження ціни за навчання у 
державних вищих навчальних закладах з метою підвищення рівня доступності; 
12) розширення переліку платних освітніх послуг; 13) створення правової 
основи для здійснення педагогами репетиторства на рівні дошкільної, 
загальносередньої, позашкільної та вищої освіти; 14) встановлення як 
державного, так і громадського контролю за формуванням й виконанням 
бюджетів навчальних закладів, а також наукових установ; 15) стабільне 
збільшення частки витрат на науку у ВВП, не менш ніж на 5 % кожного року; 
16) стимулювання розвитку інноваційної й науково-технічної діяльності в 
регіонах України та міжрегіональний і міжнародний трансфер наукових 
технологій; 17) сприяння упровадженню нової техніки і технологій у 
виробництво; 18) підвищення безпеки та охорони інтелектуальної власності в 
освітніх і наукових закладах; 19) звільнення від оподаткування суб`єктів 
господарювання, які займаються науково-технічною діяльністю; 
20) пропагування освітньої та наукової діяльності як соціальної цінності; 

– запропоновано перелік основних напрямів вдосконалення змісту 
організаційно-педагогічного та правового забезпечення навчально-виховного 
процесу в закладах освіти України: 1) встановлення продуктивної системи 
оцінювання знань; 2) підвищення контролю за якістю освіти та професійною 
кваліфікаційною підготовкою педагогічних кадрів; 3) орієнтування навчання 
на практичний результат – працевлаштування; 4) акцентування під час 
педагогічної діяльності фахівців на патріотичному вихованні осіб, які 
навчаються, підвищення рівня їх рухової активності, а також гуманізація 
навчального процесу, забезпечення суб`єктності вихованця; 5) інтенсифікація 
навчально-виховного процесу; 6) повне запровадження інформаційно-
комунікаційних технологій у всіх навчальних закладах; 7) якісна оптимізація 
педагогічних кадрів, встановлення подвійних вимог до професійної підготовки 
і майстерності педагога, перехід внаслідок цього в режим виплати подвійних 
заробітних плат; 8) розроблення й прийняття відповідних нормативно-
правових актів – Положення про підвищення кваліфікації та стажування 
педагогічних і науково-педагогічних працівників усіх навчальних закладів, 
Положення про професійну етику педагога України, Концепції педагогічних 
кадрів у закладах освіти, Положення про Раду з контролю педагогічних кадрів 
України, Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-
виховний процес усіх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних 
технологій «Сто відсотків» до 2018 року, Постанови про соціальне 
забезпечення педагогів України тощо; 

– обґрунтовано, що метою систематизації законодавства у сфері освіти та 
науки є: 1) подолання протиріч, неузгодженості, прогалин, невідповідностей у 
нормативно-правовому регулюванні освіти на науки; 2) усунення множинності 
нормативно-правових актів у сфері освіти і науки та приведення системи 
законодавства у сфері освіти та науки до цілісної закінченої системи; 
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3) підвищення ефективності законодавства у сфері освіти та науки; 
4) доступність законодавства як для ознайомлення та аналізу, так і для вивчення; 
5) спрощення процедури удосконалення законодавства у сфері освіти та науки 
(внесення змін та доповнень), у зв’язку з чим запропоновано прийняття Кодексу 
законів про освіту України та Кодексу законів про науку України; 

– визначено позитивні підходи із зарубіжного досвіду, що необхідно 
запозичити у контексті оптимізації організаційного та правового забезпечення 
науки й освіти Україною, зокрема: 1) орієнтувати навчальні програми на те, 
щоб учні пройшли повний шлях у створенні власного проекту – від візуалізації 
до матеріалізації – що суттєво збільшить розуміння ними предмета і процесів; 
2) комерціоналізувати результати науково-дослідницької діяльності; 3) знизити 
вартість освітніх послуг шляхом підвищення субсидованості вищої освіти, 
розробити державну програму щодо одержання студентами фінансової позики 
на оплату за навчання та особисті потреби; 4) запровадити ринкові механізми в 
освітню сферу; 5) заохочувати утворення малих підприємств в університетах, 
які безпосередньо працюватимуть на навчальний процес та на наукові 
дослідження; 6) перейняти тенденцію підвищення соціального статусу 
педагогів, формування їх як центральної фігури в системі освіті, зростання 
престижності і підвищення оплати педагогічної праці; 7) запровадити 
спеціальні іспити на працевлаштування, що реально гарантуватимуть право на 
здійснення педагогічної діяльності і здобуття статусу педагога; 8) забезпечити 
варіативні освітні можливості – визнати неформальну освіту дорослих 
обов’язковою інтегральною складовою системи неперервної освіти та 
розробити відповідні нормативно-правові акти; 9) забезпечити інтеграцію 
наукової діяльності в навчальний процес, співпрацю з іншими навчальними 
закладами, відповідність науки й освіти вимогам сучасного суспільства; 
10) створити Академію вдосконалення освіти України й Академію 
вдосконалення науки України, метою діяльності яких було б здійснення 
різноманітних заходів покращення відповідної сфери; 11) урізноманітнити 
форми навчання, акцентуючи увагу на мікровикладанні, мінікурсах, 
рефлективному викладанні, протокольних матеріалах, симуляції; поділ лекцій 
на інформаційні, проблемні, оглядові, лекції-діалоги; 12) запровадити фонди 
підтримки наукової та науково-технічної діяльності; 

– сформульовано авторські пропозиції щодо вдосконалення 
нормативно-правового регулювання організаційного та правового 
забезпечення освіти і науки, зокрема: 1) прийняття Закону України «Про 
затвердження Програми пріоритетних напрямів розвитку освіти та науки в 
Україні на 2016-2020 рр.»; 2) внесення змін у національне законодавство і 
забезпечення бюджетного фінансування наукової та науково-технічної 
діяльності у розмірі не менше 2,7 % валового внутрішнього продукту України, 
тобто підвищення його на 1 %; 3) на державному рівні закріплення заходів 
заохочення розвитку науки та стимулювання дослідницької діяльності шляхом 
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прийняття Закону України «Про заохочення до наукової діяльності та 
винагородження наукових діячів», де були б закріплені сприятливі умови для 
підвищення наукового потенціалу нації; 4) обґрунтовано необхідність 
законодавчо зменшити кількість аспірантів, прикріплених до наукового 
керівника – доктора наук – до трьох, для наукового керівника – кандидата наук 
– до двох, та збільшити кількість академічних годин наукового керівництва на 
одного аспіранта протягом року до 75-и;  

удосконалено: 
– визначення поняття організаційно-педагогічного забезпечення 

навчально-виховного процесу, під яким розуміється застосування (вжиття) 
специфічних заходів щодо внутрішньої будови, упорядкованості, узгодженості 
взаємозалежних та взаємопов`язаних елементів (складових) системи організації 
навчально-виховної, навчально-виробничої діяльності, визначеної 
навчальними, науковими, виховними планами, а також щодо якісного підбору 
педагогічних кадрів для покращення навчального-виховного процесу; 

– перелік науково-методичного забезпечення освіти: а) організаційний, що 
спрямований на потреби об'єкта, який реалізує право на освіту: організацію 
якісного навчально-виховного процесу в освітніх установах; б) педагогічний, в 
якому відображаються ефективні підходи до реалізації освітньої функції 
установи, в тому числі: створення умов для надання істотного впливу на осіб, що 
навчаються, у розрізі рівнів компетентності педагогів; запобігання негативному 
впливу на навчальний процес; освітні технології, навчальні плани, програми; 

– періодизацію становлення організаційного та правового забезпечення 
освіти і науки в Україні: 1) перший період – від початку заснування 
українських племен до падіння Київської Русі ХІІІ ст.; 2) другий період – від 
початку ХІІІ ст. до першої половини ХVІІ ст.; 3) третій період – від другої 
половини ХVІІ ст. до першої половини ХІХ ст.; 4) четвертий період – від 
другої половини ХІХ ст. до першої половини ХХ ст.; 5) п’ятий період – від 
першої половини ХХ ст. до здобуття незалежності Україною у 1991 р.; 
6) шостий період – від початку здобуття незалежності України до сьогодні; 

– перелік основних елементів організаційно-правового механізму у сфері 
освіти: 1) адміністративно-правові норми, що регулюють суспільні відносини у 
сфері освіти; 2) група правовідносин, що випливають з правових норм в галузі 
освіти; 3) класифікація уповноважених органів та їх адміністративно-правові 
статуси; 4) система індивідуально-владних приписів, із визначеними 
адміністративно-правовими заходами; 

дістало подальшого розвитку: 
– класифікація функцій адміністративно-правового управління 

національною системою наукових установ, які поділено на: 1) функції 
орієнтування та забезпечення адміністративно-правового управління системою 
наукових установ, які є загальними та включають функції регулювання, 
планування, прогнозування, організації та контролю; 2) функції стимулювання 
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та розвитку адміністративно-правового управління системою наукових 
установ, що включають функції аналізу, координації, мотивації; 3) функції 
суб’єктів адміністративно-правового управління системою наукових установ, а 
саме функції загальних суб’єктів, до компетенції яких відносяться й інші 
функції, що не пов`язані з науковою сферою, та функції спеціальних суб’єктів, 
що створені виключно для управління у сфері освіти та науки; 

– положення про складові управління освітою, до яких віднесено: 
1) моделювання особистостей, що навчаються; 2) тенденцію до удосконалення 
усієї системи освіти; 3) передбачення помилок, успіхів та результатів; 
4) інвестування зусиль у подолання проблематичних ситуацій в умовах 
взаємоспрямованої та взаємозумовленої діяльності учасників освітнього 
процесу; 5) орієнтацію на саморозвиток тих, хто навчається, за допомогою 
мотивації, рефлексії, емпатії; 6) забезпечення здорового психологічного 
управління; 7) акцент на різнобічному розвитку осіб, що навчаються; 
8) дотримання демократичної політики; 9) прагнення до усунення конформізму; 
10) детермінованість на загальноприйняті цінності; 11) налагодження етичного 
кодексу взаємовідносин між усіма учасниками освітнього процесу; 

– тлумачення поняття «освіта», під яким розуміється: а) процес оволодіння 
(засвоєння) знаннями, уміннями та навичками; б) процес виховання як 
освоєння людиною культурного досвіду суспільства; в) сукупність знань, умінь 
та навичок як результат процесу навчання; г) система навчальних закладів; 

– обґрунтування того, що державна політика у сфері освіти та науки – це 
врегульована законодавством комплексна цільова діяльність державних 
інституцій щодо функціонування, постійного розвитку та удосконалення 
системи освіти і науки в Україні з метою задоволення актуальних і 
перспективних потреб суспільства у збереженні та примноженні 
інтелектуального й культурного багатства, у формуванні, примноженні та 
ефективному використанні наукового і науково-технічного потенціалу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 
можуть бути використані у: 

– науково-дослідній діяльності – результати дослідження сприятимуть 
заповненню прогалин у науці адміністративного права щодо системних знань 
про організаційне та правове забезпечення освіти і науки в Україні (акт 
впровадження Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
від 24.02.16); 

– правотворчій діяльності – сформульовані висновки, пропозиції та 
рекомендації можуть братися до уваги при вдосконаленні нормативно-
правового поля у сфері оптимізації організаційного та правового забезпечення 
освіти і науки в Україні, а також в цілому для вдосконалення проведення 
реформування освіти і науки в Україні; 

– правозастосовній діяльності – застосування одержаних результатів 
допоможе підвищити рівень ефективності системи управління освіти та науки; 
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авторські напрацювання (Положення про факультет, Положення про кафедру, 
Положення про деканат, Положення про вчену раду факультету, Положення 
про навчально-методичне відділення, Положення про відділення довузівської 
підготовки, профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню 
випускників) можуть бути використані керівниками ВНЗ при здійсненні 
організації та управління структурними підрозділами; 

– навчальному процесі – матеріали дисертаційного дослідження можуть 
бути використані у процесі викладання навчальних курсів «Адміністративне 
право України», «Вища освіта України», «Державне будівництво та місцеве 
самоврядування України», «Освітнє право» (акт впровадження 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 15.03.16). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 
дослідження доповідались на науково-практичних конференціях: 
«Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки» (Кривий Ріг, 
2015), «Юридична наука та практика у третьому тисячолітті» (Кошице, 
Словацька Республіка, 2015), «Юридична наука та практика: виклики сучасних 
євроінтеграційних процесів» (Братислава, Словацька Республіка, 2015), 
«Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, 
застосування та вдосконалення» (Запоріжжя, 2015), «Перспективні напрями 
розвитку сучасної юридичної науки» (Кривий Ріг, 2016), «Право і держава: 
проблеми розвитку та взаємодії у XXI ст.» (Запоріжжя, 2016), «Новый взгляд 
на евроинтеграционные процессы в Молдове и Украине: юридический аспект» 
(Кишинів, 2016); «Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на 
етапі націєтворення» (Запоріжжя, 2012), «Правова держава: історія, сучасність 
та перспективи формування в Україні» (Дніпропетровськ, 2012, 2013, 2014), 
«Сучасна вища і середня освіта в умовах реформування: проблеми, теорія, 
практика» (Харків, 2013). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладені в 
монографії, шістнадцяти статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях 
України, семи статтях – у наукових виданнях інших держав, а також в 
одинадцяти тезах доповідей і повідомлень на конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 
чотирьох розділів, що логічно поєднані в шістнадцять підрозділів, висновків, 
списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації становить 
536 сторінок, обсяг основного тексту – 406 сторінок. Список використаних 
джерел складається із 630-и найменувань і займає 64 сторінки, додатки 
викладено на 66-и сторінках.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено її 

зв’язок з науковими планами та програмами, окреслено мету та задачі, 
розкрито об’єкт і предмет, методи дослідження, наукову новизну та практичне 
значення одержаних результатів, вказано апробацію результатів дисертації та 
публікації. 

Розділ 1 «Теоретичні засади формування організаційного та правового 
забезпечення освіти і науки в Україні» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Роль освіти та науки в умовах утвердження соціальної 
та правової держави» проведено загальну характеристику ролі та місця освіти 
і науки України в умовах утвердження правової та соціальної держави, 
сформульовано авторські визначення понять «освіта» та «наука» як об’єктів 
організаційного та правового забезпечення. 

Здійснений аналіз існуючого стану системи освіти та науки дозволив 
визначити ряд недоліків, зокрема: нерівні можливості громадян отримати 
освіту в співвідношенні село/місто; низький відсоток охоплення дітей 
дошкільною освітою; скорочення мережі позашкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладів; зниження престижності професії «вчитель» серед молоді; 
фінансова криза в професійно-технічній освіті; необґрунтована кількість вищих 
навчальних закладів та ін. Удосконалення системи освіти необхідно 
розпочинати з реформування кожної її складової: дошкільної, загальної 
середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти, враховуючи те, 
що ці складові утворюють цілісну систему.  

У підрозділі 1.2 «Генезис і еволюція організаційного, правового 
забезпечення освіти та науки в Україні» здійснено змістовний аналіз 
періодизації формування та розвитку організаційного і правового забезпечення 
освіти і науки в Україні. 

Зауважено, що розвиток освіти та науки від початку ХІІІ ст. до першої 
половини ХVІІ ст. перебував у найбільш скрутному положенні, у стані 
пригнічення та постійної боротьби українського народу за своє 
самовизначення – культурне та національне. Відзначено, що період від другої 
половини XVII ст. до першої половини ХІХ ст. характеризується значно вищим 
загальним рівнем культури взагалі і освіти зокрема, ніж у попередніх століттях. 
Козацькі школи зробили вагомий внесок у становлення освіти та культури 
українського народу.  

В індустріальному суспільстві ХІХ-ХХ ст. потреба в освічених 
працівниках збільшується, зростає роль навчальних закладів, освіта починає 
виконувати в суспільстві роль «соціального ліфту», забезпечуючи відповідні 
гарантії. Науковий прогрес активізував процес освіченості широких верств 
населення, спрямував політику держави на боротьбу з безграмотністю, 
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підтримку навчальних закладів, підвищення престижності праці вчителя і 
науковця. 

Зазначено, що перехід від централізовано-тоталітарного до 
демократичного організаційного та правового забезпечення освіти і науки в 
Україні виявився складним. Розглядаються негативні результати реформування 
загальної середньої освіти, перехід на 12-річний термін навчання. В системі 
вищої освіти аналізуються фактори, які спричинили зниження якості освіти, 
девальвацію цінності освіти: неузгодженість ринку праці і освіти, відсутність 
державного управління процесом працевлаштування; необґрунтоване 
збільшення мережі вищих навчальних закладів і зменшення дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів, невідповідність навчальних закладів I-II 
рівнів акредитації статусу «вищого навчального закладу» згідно з 
Міжнародною стандартною класифікацією освіти ЮНЕСКО.  

У підрозділі 1.3 «Систематизація нормативно-правових актів в 
освітньому праві України» резюмовано, що нормативно-правове регулювання 
адміністративно-правового забезпечення освіти і науки в України – це 
здійснення державою за допомогою всіх правових засобів та способів, серед 
яких домінуючу роль необхідно відвести нормативно-правовим актам, 
державного владного впливу з метою впорядкування та організації суспільних 
відносин у сфері освіти та науки в Україні.  

Зроблено висновок про необхідність систематизації законодавства України у 
сфері освіти, а саме його кодифікації з виданням основ законодавства про освіту. 
Так, у розділі ІІ Закону України «Про освіту» розглядаються загальні положення 
стосовно системи освіти в Україні. Наприклад, відповідно до ст. 29, структура 
освіти включає: дошкільну освіту; загальну середню освіту; позашкільну освіту; 
професійно-технічну освіту; вищу освіту; післядипломну освіту; аспірантуру; 
докторантуру; самоосвіту. Тобто даний розділ фактично дублює закони України 
«Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», 
«Про професійно-технічну освіту», «Про позашкільну освіту». Існування даних 
додаткових законів не є суцільною необхідністю, їх положення цілком логічно 
поєднати в єдиний нормативно-правовий акт, в якому окремими підрозділами 
розглянути нормативно-правове регулювання дошкільної освіти, загальної 
середньої, вищої освіти, професійно-технічної, позашкільної освіти. Питання 
систематизації законодавства виникають також і у сфері науки України. 
Запропоновано закони України «Про наукову і науково-технічну діяльність», 
«Про науково-технічну інформацію» та «Про науково-технічну експертизу» 
систематизувати в єдиний нормативно-правовий акт «Основи законодавства про 
наукову та науково-технічну діяльність». 

У підрозділі 1.4 «Політика держави у сфері освіти та науки в Україні» 
здійснено загальнотеоретичну характеристику діяльності державної політики у 
галузі освіти та науки в Україні. 

Охарактеризовано державну політику у сфері освіти та науки як таку, що: 
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(а) здійснюється державним апаратом, органами державної влади – її 
розробляють зацікавлені групи, які мають владу; (б) державна політика у сфері 
освіти та науки є найважливішою складовою внутрішньої і зовнішньої 
політики держави; (в) політика держави у сфері освіти та науки ґрунтується на 
певних цінностях, пріоритетах, засадах; (г) політика держави у сфері освіти та 
науки передбачає не тільки розроблення документів, стратегій, планів, 
програм, але, насамперед, діяльність державного апарату з високим рівнем 
стратегічного мислення; (д) політика держави охоплює багато різних аспектів у 
сфері освіти та науки, тому повинна враховувати різні аспекти політичного, 
економічного, соціального, культурного розвитку суспільства. Необхідно 
підкреслити з цього приводу, що поняття політки у сфері освіти та науки і 
поняття державної політики у сфері освіти й науки можна вважати тотожними, 
оскільки держава є не лише наймогутнішім суб’єктом у цій сфері, але на даній 
стадії розвитку також і головним розробником та виконавцем державної 
політики, джерелом коштів для реалізації більшості програм у цих сферах.  

Обґрунтовано пріоритетні напрями державної політики у сфері освіти та 
науки, зокрема: 1) підвищення якості освіти та науки, виховання; 2) оновлення 
законодавчо-нормативної бази системи освіти та науки; 3) забезпечення 
доступності освіти для різних верств населення; 4) подолання корупції у 
закладах освіти та науки; 5) встановлення дієвих зв’язків освіти та науки з 
виробництвом і бізнесом; 6) підвищення соціального статусу педагогів, 
науковців; 7) створення належних умов для здобуття освіти; 8) модернізація 
інституційної структури наукової сфери; 9) раціональне використання 
наукового та науково-технічного потенціалу України; 10) стратегічний, 
науковий і технологічний прорив, мотивація та підтримка в науковій сфері. 

Розділ 2 «Організаційне та правове забезпечення освіти в України» 
містить чотири підрозділи. 

У підрозділі 2.1 «Принципи та форми освіти на сучасному етапі 
державотворення» встановлено, що основними принципами освіти, які 
визначені чинним законодавством України, є принципи гуманізму, 
демократизму, плюралізму, пріоритетності загальнолюдських духовних 
цінностей, поваги до фундаментальних прав людини та громадянина, 
соціальної справедливості, законності, гласності і прозорості, які є 
комплексними і невідчужуваними для усієї системи освіти. 

На підставі аналізу нормативно-правових актів принципи освіти 
класифіковано за трьома критеріями: педагогічним, суспільно-політичним та 
аксіологічним. Педагогічний критерій обумовлюється рівнем пізнання 
закономірностей процесів навчання і виховання; суспільно-політичний – 
рівнем та напрямом розвитку суспільства, освітньої політики держави; 
аксіологічний – пріоритетними морально-етичними цінностями. До 
педагогічних принципів віднесено принципи: реалізації здібностей, таланту, 
всебічного розвитку особистості; органічного зв`язку із світовою та 
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національною історією, культурою, традиціями; наукового характеру освіти; 
взаємозв`язку з освітою інших країн; єдності і наступності системи освіти; 
безперервності і різноманітності освіти; інтеграції з наукою і виробництвом; 
особистісно-орієнтованого підходу до розвитку особистості дитини; 
відповідності змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку 
та стану здоров`я дитини дошкільного віку; системності; інтегративності, 
єдності навчання і виховання. До суспільно-політичних принципів належать 
принципи: доступності для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх 
послуг, що надаються державою; рівності умов кожної людини для повної 
реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; незалежності освіти від 
політичних партій, громадських і релігійних організацій; світського характеру 
освіти; поєднання державного управління і громадського самоврядування в 
освіті; доступності та конкурсності здобуття вищої освіти кожним 
громадянином України; інтеграції системи вищої освіти України у світову 
систему вищої освіти; добровільності вибору типів закладів та видів діяльності. 
До аксіологічних принципів віднесено принципи: гуманізму, демократизму, 
пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей; полікультурності; 
громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах 
людини, родини, суспільства, держави. 

Порівняння принципів освіти чинного законодавства з розробленими 
принципами дидактики дозволяє стверджувати, що в нормативно-правових 
актах не відображаються всі принципи, які відповідають сучасному рівню 
педагогічної науки та потребам суспільства, держави. Серед них принципи: 
педагогічної акцентології, систематичності та послідовності, свідомості, 
заохочення, доступності, безперервності освіти, різноманітності освіти, 
міцності, співпраці, компетентності, поінформованості суспільства, свободи і 
плюралізму, пріоритету освіти в житті суспільства та країни. 

У нормативно-правових актах «форма освіти» тлумачиться як зовнішня 
сторона організації навчального процесу, яка відображає характер взаємодії, 
взаємозв’язків його учасників і позначається кількома термінами: форма 
навчання, форма організації навчання, організаційна форма навчання. 

Чинним законодавством встановлено такі організаційні форми навчання, як 
урок, лекція, семінар, практичні та лабораторні заняття. Втім, педагогічна 
практика часто виходить за ці межі цих форм. У вищій школі в рамках семінару 
проводяться інші форми організації навчання: дискусії, диспути, брейн-ринги, 
ділові ігри, колоквіуми та ін. У дидактиці форми навчання класифікуються за 
різними критеріями. Враховуючи кількість учнів, їх поділяють на масові 
(фронтальні), колективні, групові, мікрогрупові та індивідуальні форми 
навчання; за місцем навчання – аудиторні, позааудиторні тощо. Педагогічне 
розмаїття форм навчання обумовлене часовим, зовнішнім критерієм, місцем 
проведення занять, кількістю та індивідуальними (віковими, соціальними) 
особливостями учнів, стилем взаємодії педагога і учня, розвитком технічного 
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прогресу, станом розвитку громадянського суспільства та ін. Доведено, що 
правовий аспект організації навчання має акумулювати педагогічні 
закономірності, спрямовані на актуалізацію освітніх потреб інформаційного 
суспільства. Впровадження нових, більш ефективних форм навчання 
(педагогічний аспект) значною мірою обумовлюється прогресивністю правового 
забезпечення, досконалістю нормативно-правової бази у сфері освіти. 

У підрозділі 2.2 «Організаційно-правовий механізм адміністрування 
галуззю освіти» під поняттям «адміністрування галуззю освіти» розуміється 
сукупність різноманітних процесів регулювання та координації освітньої 
галуззі, яка згідно з нормами законодавства покладена на органи державного 
управління і органи громадського самоврядування, котрі визначають спільні 
напрямки діяльності, способи та методи їх досягнення.  

В Україні адміністрування освітою здійснюється через органи державної 
влади: Міністерство освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, 
яким підпорядковані навчальні заклади.  

Аналіз теоретико-правової літератури, наукових досліджень та стану 
функціонування системи освіти дозволяє стверджувати, що до визначення 
поняття «організаційно-правовий механізм адміністрування галуззю освіти» 
необхідно підходити з урахуванням наукового надбання педагогіки, 
менеджменту та права. Обґрунтовано тлумачення поняття «організаційно-
правовий механізм адміністрування галуззю освіти» як системи взаємодії 
органів державної влади, керівників навчальних закладів та громадськості, що 
регламентується нормативно-правовими актами і спрямована на досягнення 
пріоритетних цілей функціонування та розвитку освіти.  

З’ясовано, що основними ознаками уповноважених органів публічної 
адміністрації в галузі освіти є такі: 1) частина державного апарату публічної 
адміністрації із визначеними державою на законодавчому рівні 
функціональними завданнями та повноваженнями; 2) органи публічної 
адміністрації є носіями державно-владних повноважень; 3) органи публічної 
адміністрації побудовані на ієрархічному підпорядкуванні й на поєднанні 
централізації з децентралізацією влади; 4) визначені органи мають 
самостійність в рамках своєї компетенції та здійснюють діяльність стосовно 
формування та виконання державної політики у галузі освіти, мають права та 
обов’язки виконавчого і розпорядчого характеру. 

Підсумовано, що результатом організаційно-правового механізму 
адміністрування галуззю освіти є: 1) визначений центральний орган виконавчої 
влади (Міністерство освіти і науки України), який здійснює ліцензування та 
акредитацію навчальних закладів; формує й забезпечує функціонування 
системи атестації педагогічних кадрів; 2) створені органи, які є публічною 
адміністрацією для здійснення контрольної діяльності у сфері освіти; 
3) обов’язок органів виконавчої влади, передбачений законодавством, 
реагувати на звернення громадян з метою правової охорони і захисту їхніх 
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прав; 4) вживання спеціалізованого судового захисту у порядку 
адміністративного судочинства; 5) притягнення посадових осіб державних 
органів, застосування заходів адміністративної відповідальності до органів, 
посадових осіб та/або громадян, які своїми протиправними діями порушують 
встановлений порядок управління.  

У підрозділі 2.3 «Порядок утворення, акредитації та ліцензування 
навчальних закладів в Україні» проаналізовано систему утворення навчальних 
закладів в Україні. 

Наведено перелік особливостей утворення навчальних закладів, а саме: 
1) будь-який навчальний заклад повинен мати власну назву, в якій обов'язково 
вказується його тип (дитячий садок, школа, гімназія, ліцей, колегіум, коледж, 
інститут, консерваторія, академія, університет чи інше) та організаційно-
правова форма; 2) наявність статуту; 3) наявність ліцензії.  

За даними Державної служби статистики України зроблено аналіз мережі 
навчальних закладів державної, комунальної та приватної форми власності. 
Станом на 2015-2016 н.р. у містах функціонувало 5 544 (32,2 % від загальної 
кількості) загальноосвітніх навчальних закладів, з них 159 – приватної форми 
власності. В сільській місцевості денних загальноосвітніх навчальних закладів 
на 6113 більше, ніж у міській. Разом з цим в містах діяло 159 (93,5 % від 
загальної кількості) приватних ЗНЗ, а в селах – лише 11 (6,5 %). Порівняння 
статистичних даних дозволило дійти висновку, що найбільш розповсюдженою 
організаційною формою серед навчальних закладів нового типу є навчально-
виховні комплекси (об’єднання), порівняно з гімназіями, ліцеями та 
колегіумами, а правовою формою – державна та комунальна форма власності. 

Аналіз статистичних даних (2011-2015 рр.) засвідчує тенденцію до 
зменшення навчальних закладів, які готують кваліфікованих робітників, і це 
може призвести до нестачі таких кадрів на ринку праці, негативно 
відобразитися на діяльності підприємств.  

Мережа ВНЗ III-IV рівня акредитації у 2011-12 н. р. складалася з 
326 навчальних закладів, з них 227 (69,6 %) – державної та комунальної форми 
власності і 99 (30,4 %) – приватної. З 2012-2013 н. р. ці показники почали 
зменшуватися – з 316 таких ВНЗ 220 (69,6 %) – державної та комунальної 
форми власності і 96 (30,4 %) – приватної. В 2013-2014 н. р. функціонувало 
309 ВНЗ, з них 218 (70,6 %) державної та комунальної форми власності, 91 
(29,4 %) – приватної. В 2014-2015 н.р. налічувалося 277 ВНЗ III-IV рівня 
акредитації, з них 197 (71,1 %) державної та комунальної форми власності, 
80 (28,9 %) – приватної. Зменшення кількості ВНЗ III-IV рівня акредитації 
створює баланс між потребами ринку праці та освітньою галуззю, підвищує 
конкуренцію між ВНЗ, що в цілому сприяє покращенню якості освітніх послуг 
у сфері вищої освіти. Аналіз статистичних даних засвідчує, що приватна форма 
власності є найбільш розповсюдженою у сфері вищої освіти, на рівні 
дошкільної та загальної середньої освіти навчальні заклади приватної форми 
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власності функціонують у незначній частці від загальної їх кількості. 
Зроблено висновок, що порядок утворення навчальних закладів усіх типів 

та рівнів акредитації – це обов`язкова процедура, яка складається з 
послідовних дій, а саме: 1) прийняття рішення про створення навчального 
закладу визначеними законодавством суб`єктами відповідно до потреб 
суспільства; 2) утворення необхідної матеріально-технічної та науково-
методичної бази, педагогічних кадрів, статутного фонду; 3) реєстрація; 
4) видача ліцензії. За такої процедури утворення навчальних закладів 
забезпечується реальна можливість допустити до діяльності (видати ліцензію) 
тільки ті навчальні заклади, які відповідають усім вимогам, що передбачені 
законодавством. У свою чергу, кількість та різноманітність навчальних 
закладів України дозволяє кожному громадянину сповна реалізувати право 
вибору навчального закладу. Завдяки такому широкому колу типів навчальних 
закладів кожній людині створено чудові умови для розвитку особистості, 
творчої самореалізації.  

У підрозділі 2.4 «Науково-методичне забезпечення діяльності у сфері 
освіти» виділено такі напрями науково-методичного забезпечення: 
1) організаційний, спрямований на потреби об'єкта, який реалізує право на 
освіту, організацію якісного навчально-виховного процесу в освітніх 
установах; 2) педагогічний, в якому відображаються ефективні підходи до 
реалізації освітньої функції установи, в тому числі: створення умов для 
надання істотного впливу на осіб, що навчаються у розрізі рівнів 
компетентності педагогів; запобігання негативному впливу на навчальний 
процес; освітні технології, навчальні плани, програми.  

Науково-методичне забезпечення діяльності у сфері освіти розглядається у 
поєднанні теоретичного і практичного забезпечення із логічною послідовністю 
як наукового пошуку, так і методичних розробок, а також їх спільне 
обов`язкове втілення на практиці. Під науково-методичним забезпеченням 
необхідно розуміти сукупність матеріалів (наукових і методичних), які містять 
рекомендації для педагогів щодо якнайбільш правильної та результативної 
підготовки осіб, які навчаються. 

Підкреслено, що система науково-методичної роботи у сфері освіти має 
такий перелік цілей: 1) постійне оновлення та доповнення змісту навчання; 
2) зміна освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій; 
3) усебічний розвиток та удосконалення навчально-виховного процесу; 
4) задоволення інтересів як осіб, що навчаються, так і педагогічного колективу; 
5) розробка ефективних методик для підвищення результативності сприйняття 
навчального матеріалу, а також його викладання. 

Розділ 3 «Організаційне та правове забезпечення науки в Україні» 
містить чотири підрозділи. 

У підрозділі 3.1 «Функції адміністративно-правового управління 
національною системою наукових установ» констатовано, що функції 
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адміністративно-правового управління національною системою наукових 
установ не існують відокремлено одна від одної, а є взаємопов`язаними і 
взаємодоповнюючими. Вони допомагають реалізувати основні завдання, що 
поставлені перед державою відповідно до Конституції України та інших 
нормативно-правових актах. Проблемою у законодавстві залишається 
відсутність чіткого переліку функцій адміністративно-правового управління 
національною системою наукових установ. Нагальною залишається потреба 
щодо покладання та закріплення функцій за кожним суб’єктом адміністративно-
правового управління національною системою наукових установ.  

З’ясовано зміст функцій державного управління (функції адміністративно-
правового управління) – це головні напрями діяльності державних органів, що 
спрямовані на забезпечення реалізації цілей та завдань державного управління, 
здійснюються шляхом застосування спеціальних методів, способів і форм 
управління.  

Здійснено класифікацію функцій адміністративно-правового управління 
системою національний наукових установ: 1) функції орієнтування та 
забезпечення адміністративно-правового управління системою наукових 
установ, які є загальними й включають функції регулювання, планування, 
прогнозування, організації і контролю. Означені функції мають загальний 
характер; 2) функції стимулювання та розвитку адміністративно-правового 
управління системою наукових установ, які включають функції аналізу, 
координації, мотивації; 3) функції суб’єктів адміністративно-правового 
управління системою наукових установ, а саме функції загальних суб’єктів, до 
компетенції яких відносяться й інші функції, які не пов`язані з науковою 
сферою та функції спеціальних суб’єктів, що створені виключно для 
управління у сфері освіти та науки.  

У підрозділі 3.2 «Адміністративні процедури присудження наукових 
ступенів в університетах» підкреслено, що важливу роль у розвитку 
наукового потенціалу країни відіграє наявність відповідного наукового ступеня 
або вченого звання, яке є підтвердженням кваліфікаційної вимоги для зайняття 
науковим працівником відповідної посади. 

Звернено увагу на те, що прогалиною чинного законодавства України є 
відсутність дефініції «науковий ступінь». Важливим та необхідним є 
закріплення у чинному законодавстві терміна «науковий ступінь» як офіційно 
визнаної наукової кваліфікації вченого, який, відповідно до встановленого 
законодавством порядку, захистив дисертацію (за спеціальністю, що 
передбачена законом). 

Підкреслено, що підготовка та комплектування науково-педагогічних 
кадрів є відповідальною процедурою, яка відображає необхідність покращення 
інтелектуального потенціалу нашої нації. Підходи до організації підготовки 
науково-педагогічних кадрів слід удосконалювати, враховуючи помилки 
власного та позитивні моменти міжнародного досвіду. Доцільно знаходити 
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креативні ідеї та втілювати їх у реальність. 
У підрозділі 3.3 «Підготовка та комплектування науково-педагогічних 

кадрів» зауважено, що п`ять осіб одночасно є завеликою кількістю аспірантів 
на одного керівника. За таких умов знижується якість консультування і 
керівництва, що є недопустимим, адже втрачається сенс підготовки 
висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів. Необхідно зменшити 
кількість аспірантів, прикріплених до наукового керівника – доктора наук, до 
трьох, а для наукового керівника – кандидата наук – до двох. Зокрема, треба 
відвести більше академічних годин наукового керівництва на одного аспіранта. 
Кількість академічних годин на рік потрібно збільшити до 75.  

Зазначено, що до наукового консультанта потрібно прикріплювати тільки 
одного докторанта, а на здійснення консультування має відводитися 80 годин. 
Це збільшить ефект досліджень докторанта, надасть більше критики зі сторони 
наукового консультанта, дозволить зробити більш глибокий аналіз. 

У підрозділі 3.4 «Сучасний стан організаційного та правового 
забезпечення науки України в системі інтеграційних процесів» визначені 
протиріччя розвитку науки в Україні, які полягають у наявності великого 
потенціалу людського капіталу, достатньої кількості талановитих і 
обдарованих дітей, молоді та відсутності освітніх, професійних, соціально-
економічних умов їх реалізації в Україні; невідповідності проголошених 
законів, концепцій, програм, спрямованих на розвиток науки, їх реальному 
виконанню; затребуваності України в молодих учених та відсутності 
системного підходу до їх підготовки. 

Розвиток науки в Україні потребує системного підходу, який ґрунтується 
на концептуальних змінах багатьох сфер суспільного буття. Перш за все, це 
сфера освіти, яка продукує майбутніх науковців. Учений не формується за 3-4 
роки навчання в аспірантурі – його виховання і розвиток розпочинаються з 
дошкільного віку, в період, коли найбільш активно розвиваються пізнавальні 
процеси, закладаються основні риси характеру. Вітчизняна система дошкільної 
освіти потребує термінового вдосконалення, яке повинно стосуватися не тільки 
покращення матеріально-побутових умов, а й забезпечення організації 
сучасного навчально-виховного процесу. Практика показує, що педагогічний 
супровід талановитих і обдарованих дітей в загальноосвітніх навчальних 
закладах здійснюється хаотично. Як правило, відмінники у навчанні 
залучаються до олімпіад з різних предметів, без урахування індивідуальних 
інтересів. Проблемним питанням залишається організація роботи з 
обдарованими дітьми в селах. Шкільні вчителі, які займаються науковою 
роботою з дітьми, здійснюють це на основі професійного ентузіазму та 
покликання. Сфера позашкільної освіти також перебуває в стані руйнації. А це 
саме та сфера, де розкриваються таланти і здібності дітей з напрямів, які не 
охоплює система шкільної освіти. Існуюча система вищої освіти також має 
недоліки. На законодавчому рівні передбачено організацію науково-дослідної 
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роботи зі студентами. Практика засвідчує, що з кожним роком рівень 
підготовки випускників шкіл знижується. Вища школа отримує 
першокурсників, які успішно пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, але не 
мають відповідного рівня знань і здібностей для проведення наукової роботи. 
Тому в аспірантурах починається штучний процес «вирощування» за кілька 
років науковців. Така практика не виправдала себе. Отже, всі рівні системи 
освіти (дошкільна, загальноосвітня, позашкільна, вища) повинні на 
законодавчому рівні орієнтовані на створення умов для всебічного розвитку 
особистості, розкриття здібностей і талантів, виховання моральних і духовно 
збагачених інтелектуалів – майбутніх учених. 

Акцентовано на необхідності на державному рівні закріпити заходи 
заохочення розвитку науки та стимулювання дослідницької діяльності. Варто 
прийняти Закон України «Про заохочення до наукової діяльності та 
винагородження наукових діячів», де були б закріплені щойно згадані моменти. 
Таким чином, держава повинна підняти престиж наукової діяльності, що 
створювало б можливості для талановитої і перспективної молоді. Потрібно 
вести пропаганду наукової діяльності, здорового способу розвитку мислення, 
стимулювати націю до розумової діяльності тощо. Це повинно бути 
прерогативою у суспільному житті. Варто брати приклади з передових країн, де 
показово демонструють значення та вплив інтелекту на еволюцію усієї держави. 

Розділ 4 «Напрями вдосконалення організаційного та правового 
забезпечення освіти і науки в Україні» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Пріоритети реформування організаційного та правового 
забезпечення освіти і науки в Україні» зауважено, що сучасне організаційно-
правове забезпечення науки й освіти в Україні передбачає утворення нових 
рекомендацій, методів поєднання теорії та практики, використання новітніх 
технологій і неординарних підходів. 

Резюмовано, що до пріоритетних напрямів кадрового забезпечення освіти 
й науки слід відносити: 1) підвищення професіоналізму – здійснення заходів 
щодо належної підготовки педагогічних та науково-педагогічних кадрів 
(зокрема, приділення уваги реформуванню навчальних програм підвищення 
кваліфікації зазначених кадрів); 2) матеріальне заохочення педагогічних та 
наукових кадрів шляхом підвищення заробітної плати вдвічі і надання ряду 
соціальних пільг (житлових, побутових, громадських тощо); 3) розроблення 
програми підготовки фахівців для роботи в позашкільних навчальних закладах; 
4) розроблення нормативно-правової бази, що передбачає підвищення статусу 
педагогічних і наукових кадрів, посилення рівня привабливості та соціальної 
захищеності освітніх та наукових спеціальностей, престижу професії вчителя 
та науковця; 5) інтенсивне запровадження в освітню та наукову сферу сучасних 
інноваційних технологій; 6) забезпечення доступу до якісних освітніх послуг 
дітям з особливими потребами; 7) технологізацію всіх рівнів освіти на основі 
навчання, спрямованого на освоєння передових технологій; 8) поліпшення 
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перспектив кар`єри дослідників у державному секторі, забезпечення зв`язку 
освіти із вимогами ринку, сприяння працевлаштуванню студентів. 

Зазначено, що держава повинна забезпечувати максимально допустимі 
сприятливі умови для науково-технічної діяльності підприємств (введення 
пільгового режиму оподаткування), здійснювати заходи з правового захисту 
інтелектуальної власності. Також доцільно пропагувати наукову діяльність, 
показувати, що за нею майбутнє, створювати «моду інтелекту», який прагне до 
інноваційних досліджень. 

У підрозділі 4.2 «Напрями вдосконалення змісту організаційно-правового 
забезпечення навчально-виховного процесу у закладах освіти в Україні» надано 
визначення організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного 
процесу, а саме як застосування (вжиття) специфічних заходів щодо 
внутрішньої будови, упорядкованості, узгодженості взаємозалежних та 
взаємопов`язаних елементів (складових) системи організації навчально-
виховної, навчально-виробничої діяльності, визначеної навчальними, 
науковими, виховними планами, а також щодо якісного підбору педагогічних 
кадрів для покращення навчального-виховного процесу. 

З’ясовано, що видами підвищення педагогами своєї професійної 
кваліфікації повинні бути: 1) організація та участь у всеукраїнських, 
регіональних, місцевих конференціях, семінарах, семінарах-нарадах, семінарах-
практикумах, круглих столах, тренінгах, вебінарах тощо, проведенню яких 
сприяє конкретний навчальний заклад, органи місцевого самоврядування, певні 
організації, Міністерство освіти і науки України тощо; 2) навчання у 
спеціальних центрах підвищення кваліфікації; 3) публікації статей у 
професійних педагогічних виданнях; 4) розроблення навчально-виховних 
планів, які б покращили систему освітнього процесу; 5) написання та підготовка 
посібників, підручників, монографій тощо; 6) самоосвіта, що включає в себе 
здійснення ряду заходів із поглиблення і розширення своїх професійних знань, 
набуття нового професійного досвіду у межах спеціальності. 

У підрозділі 4.3 «Удосконалення організаційно-правових засад науково-
методичного забезпечення у сфері освіти та науки в Україні» запропоновано 
вдосконалити науково-методичне забезпечення шляхом формування Єдиної 
державної бази електронних джерел, де можна було б на будь-якій відстані 
завдяки доступу до мережі Інтернет кожному студенту чи науковцю 
скористатися необхідною їм статтею, посібником, підручником, 
енциклопедією тощо. Це призвело б до заощадження часу та усунення 
обмежень щодо пересування особи, оптимізувало б процес самостійної 
підготовки, пошуку необхідної інформації, інтенсифікувало б навчально-
виховний та науково-пізнавальний процес, зробило б освіту й науку в цілому 
більш доступними.  

На законодавчому рівні слід прийняти Постанову про Єдину державну базу 
електронних джерел. Метою утворення бази є об`єднання усіх існуючих 
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матеріальних джерел інформації (журналів, книг тощо) в електронному вигляді 
для можливості швидкого доступу. Це позитивно вплине на формування кожного 
як особистості, а не лише як фахівця чи студента. Важливо буде забезпечити при 
такій системі й співпрацю з бібліотеками та науковими установами зарубіжних 
країн, суть якої полягатиме в обміні інформаційними ресурсами (навчальною й 
науковою літературою) мовою як оригіналу, так і перекладу.  

У підрозділі 4.4. «Зарубіжний досвід адміністративно-правового 
забезпечення освіти та науки, шляхи його запозичення для України» 
підсумовано, що адміністративно-правове забезпечення освіти й науки у 
зарубіжних країнах не є однакове і характеризується своєю специфікою, 
наділене як позитивними моментами, які необхідно запозичити й у вітчизняну 
систему управління наукою та освітою, так і такими, які немає необхідності 
впроваджувати у нашій країні. Критичний аналіз наукових праць показує, що 
теоретичні уявлення про використання зарубіжного досвіду організаційного і 
правового забезпечення освіти та науки в Україні є здебільшого частковими, 
концептуально не скоординованими, нерідко суперечливими. Втім, вивчення 
успішних реформ, проведених в Австрії, Великій Британії, Казахстані, Канаді, 
Китайській Народній Республіці, Німеччині, Сполучених Штатах Америки, 
Швеції, Японії може стати універсальним фактором, який допоможе Україні 
стати рівноправним партнером на світовому ринку освітніх послуг. 

Визначено, що умовою успішного реформування і прогресивного розвитку 
освітньо-наукових комплексів Австрії, Канади, Китайської Народної 
Республіки, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Швеції стала розробка 
такого адміністративно-правового забезпечення сфери освіти та науки, яке 
ґрунтувалося на принципах поєднання сучасних педагогічних інновацій з 
найкращими здобутками педагогічної спадщини, інтернаціоналізації навчання і 
збереження самобутності національних меншин, активізації міжнародних 
зв’язків ВНЗ і створення належних умов для талановитої молоді та учених на 
батьківщині, надання високої суспільної значущості й поваги педагогам та 
ученим, забезпечення високої якості освіти на всіх її рівнях, доступності 
широких верств населення до вищої освіти, демократизації методів управління 
в системі освіти, високої автономізації навчальних закладів, переходу від 
зовнішньої системи контролю до самокерованої системи освіти, посилення 
зв’язків наукових центрів з виробництвом, урахування запитів конкретних 
роботодавців, переходу на багатоджерельне фінансування.   

На підставі вивчення зарубіжного досвіду у сфері освіти визначено 
позитивні підходи, які доречно було б врахувати при модернізації 
організаційного та правового забезпечення освіти в Україні: 1) внесення змін 
до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», 
«Про професійно-технічну освіту», доповнення їх розділом «Забезпечення 
якості освіти». Дана пропозиція обумовлена тим, що освіта – це системне 
явище, і не можна приділяти увагу якості лише однієї її складової (вищій 
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освіті), незважаючи на дошкільну, загальну середню та професійно-технічну 
освіту. Підвищення якості усіх рівнів освіти дозволить реально виконувати 
європейський принцип субсидіарності; 2) на рівні дошкільної освіти – 
відтермінування відвідування малюків дошкільного навчального закладу на 
повний день до трьох років, забезпечення при цьому проведення з ними 
розвивальних занять, надання батькам належних соціальних гарантій для 
виконання батьківських обов’язків; на рівні початкової освіти – введення 
ступеневості: I ступінь – від 5 до 7 років, II – від 7 до 11 років; 3) на рівні 
загальної середньої освіти – залишити одинадцятирічний термін підготовки, 
активізувати професійну орієнтацію, використовуючи досвід англійської 
дуальної форми професійної освіти; при видачі атестату про загальну середню 
освіту враховувати результати зовнішнього незалежного оцінювання якості 
знань, а процедуру державної атестації випускників відмінити; 4) на рівні 
професійно-технічної освіти – приведення Закону України «Про професійно-
технічну освіту» у відповідність до Закону України «Про вищу освіту», 
внесення відповідних зміни до Закону України «Про освіту»; розмежування в 
нормативно-правових актах понять «професійна освіта», «вища освіта» та 
«професійно-технічна освіта»; диверсифікація професійної освіти, 
забезпечення молоді та дорослого населення можливістю отримувати освіту в 
різноманітній формі та на різних рівнях впродовж життя, використовуючи 
найкращий досвід британської подальшої освіти; запровадження нового типу 
навчальних закладів для працевлаштованої молоді – відкритих університетів; з 
метою підвищення якості професійної освіти та зниження рівня безробіття 
серед молоді – створення незалежних агенцій співробітництва промисловців, 
уряду, системи освіти. 

 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано нове 
вирішення наукової проблеми, що виявляється в теоретичному обґрунтуванні, 
розробці ефективного організаційного та правового забезпечення освіти і 
науки в Україні, з’ясуванні особливостей його сучасного стану, що об’єктивує 
врахування сучасних державотворчих і правотворчих процесів в Україні, у 
розробленні на основі аналізу чинного законодавства України, а також 
дослідження вітчизняних та зарубіжних теорій змісту організаційного та 
правового забезпечення освіти і науки в Україні. У результаті проведеного 
дослідження сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, 
спрямованих на удосконалення змісту організаційного і правового 
забезпечення освіти та науки в Україні. Основними з них є такі: 

1. З’ясовано сутність сучасного розуміння освіти та науки в Україні як 
об’єктів організаційного та правового забезпечення. Аналіз різних підходів до 
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тлумачення поняття «освіта», визначення його значення дає можливість 
сформулювати нове трактування даного поняття в контексті розбудови соціальної 
правової держави: освіта – процес і результат зовнішнього і внутрішнього впливу 
на особистість з метою її вдосконалення, оволодіння культурним надбанням 
людської цивілізації, орієнтації на подальший соціальний прогрес. Одним із 
факторів зовнішнього впливу на особистість є система освіти і створене в ній 
педагогічне середовище зростання людини, яке визначається цілями навчально-
виховного процесу, задачами, використаними педагогічними технологіями, 
методами, формами. Незважаючи на те, що педагогічна діяльність є різновидом 
творчої діяльності, основні рамки, орієнтири і напрями такої діяльності чітко 
регламентуються нормативно-правовими актами. В них задається мета, задачі, 
форми навчання, від яких вчитель, вихователь, педагог відступити не може. 
Освіта XXI ст. ґрунтується на новій концептуальній ідеї організації педагогічного 
процесу на суб’єкт-суб’єктній основі. А це означає, що взаємовідносини між 
учнями, студентами і педагогами будуються з урахуванням принципів 
взаємоповаги, партнерства, гуманності. Використання особистісно орієнтованої 
гуманної педагогіки безумовно сприяє активізації  внутрішніх резервів 
особистості, її рефлексії. Отже, сучасне трактування поняття «освіта» в умовах 
соціальної правової держави передбачає орієнтацію людини, її діяльності на 
соціально значущі цінності, усвідомлення, що найвищої цінністю на Землі є 
людина, її життя і здоров’я. 

Встановлено, що поняття «система знань», «сфера дослідницької 
діяльності», «духовна культура», «форма суспільної свідомості», «спосіб 
встановлення та усвідомлення об’єктивної істини» не є синонімічними, проте 
використовуються у визначенні одного поняття – «наука». Різноманітність 
підходів до трактування дефініції «наука» засвідчує складність, 
неоднозначність і остаточну невизначеність її розуміння. Наука – це система 
законів, на яких побудований всесвіт, вони вже існують, а людина спрямовує 
свої інтелектуальні зусилля для їх відкриття, накопичуючи при цьому систему 
перевірених знань. Таке трактування дозволяє розмежувати наукові знання 
(істину) від містицизму, усвідомити роль людини в науці, різноманітність 
шляхів і темпи розвитку цивілізації, пояснити галузевість наукових знань та їх 
єдність у філософському розумінні, зв’язок з культурою та релігією. Зазначено, 
що основою науки є система знань, які вона використовує для пізнання 
закономірності об’єктивного світу, видів суспільного розподілу праці, а також 
проведення досліджень державно-правових проблем і вироблення пропозицій 
щодо вдосконалення правового регулювання суспільних відносин.  

2. Основними функціями освіти та науки є: а) аксіологічна, яка спрямована 
на збереження і розвиток морально-етичних, духовних цінностей людства; 
б) наступності – забезпечує засвоєння новим поколінням накопичених знань, 
поведінкових орієнтацій, моральних норм, соціальних ролей; 
в) перетворювальна – полягає у вихованні і розвитку людини, її самопізнанні, 
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самовдосконаленні, рефлексії; г) синергетична – об’єднання різних галузей 
знань зумовлює стрімкий розвиток наукового прогресу і перехід людства на 
наступний цивілізаційний рівень. Основні завдання у сфері освіти та науки – це 
набуття громадянами знань, вмінь, розуміння світу, людських цінностей, 
постійний безперервний розвиток; відтворення інтелектуального потенціалу 
суспільства.  

3. Висвітлено сутність та зміст державної політики у галузі освіти і науки. 
Обґрунтовано, що державна політика у сфері освіти та науки визначена як 
врегульована законодавством комплексна цільова діяльність державних 
інституцій щодо функціонування, постійного розвитку та удосконалення 
системи освіти та науки в Україні з метою задоволення актуальних та 
перспективних потреб суспільства у збереженні та примноженні 
інтелектуального та культурного багатства, у формуванні, примноженні та 
ефективному використанні наукового та науково-технічного потенціалу. 
Державна політика у сфері освіти та науки охарактеризована як така, що: 
а) здійснюється державним апаратом, органами державної влади – її 
розробляють зацікавлені групи, які мають владу; б) державна політика у сфері 
освіти та науки є найважливішою складовою внутрішньої і зовнішньої 
політики держави; в) політика держави у сфері освіти та науки ґрунтується на 
певних цінностях, пріоритетах, засадах; г) політика держави у сфері освіти та 
науки передбачає не тільки розроблення документів, стратегій, планів, 
програм, але насамперед діяльність державного апарату з високим рівнем 
стратегічного мислення; д) політика держави охоплює багато аспектів у сфері 
освіти та науки, тому повинна враховувати різні грані політичного, 
економічного, соціального, культурного розвитку суспільства.  

Метою державної політики у сфері науки є забезпечення формування та 
примноження вітчизняного наукового та науково-технічного потенціалу, його 
ефективного використання, впровадження сучасних досягнень науки і техніки 
для примноження національного багатства, підвищення рівня життя і 
забезпечення фізичного, духовного та інтелектуального розвитку кожного 
громадянина, зміцнення національної безпеки. Мета державної політики у 
сфері освіти – це створення умов для підвищення добробуту суспільства, 
зміцнення держави і забезпечення національної безпеки, збільшення наукового 
та науково-технічного потенціалу, розбудова громадянського суспільства, 
збереження і примноження національної культури шляхом забезпечення 
повноцінного розвитку та творчої реалізації кожного громадянина України за 
допомогою ефективної і доступної освіти. 

4. Визначено періодизацію становлення організаційного та правового 
забезпечення освіти і науки в Україні: 1) перший період – від початку 
заснування українських племен до падіння Київської Русі у ХІІІ столітті; 
2) другий період – від початку ХІІІ століття до першої половини ХVІІ століття; 
3) третій період – від другої половини ХVІІ століття до першої половини 
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ХІХ століття; 4) четвертий період – від другої половини ХІХ століття до 
першої половини ХХ століття; 5) п’ятий період – від першої половини ХХ 
століття до здобуття незалежності Україною у 1991 році; 6) шостий період – 
від початку існування незалежної України до сьогодні. Ця класифікація має 
досить умовний характер, однак чітко та послідовно розкриває історичний 
зміст становлення і розвитку адміністративно-правового забезпечення освіти та 
науки в Україні. 

5. Визначено шляхи запозичення зарубіжного досвіду щодо 
адміністративно-правового забезпечення науки й освіти, зокрема: 1) орієнтація 
навчальних програм на те, щоб учні пройшли повний шлях у створенні 
власного проекту – від візуалізації до матеріалізації, що суттєво збільшить 
розуміння ними предмета і процесів; 2) комерціалізація результатів науково-
дослідницької діяльності; 3) розвиток джерел публічного фінансування, 
ефективної системи регулювання цих відносин, стимулювання за наявності 
фінансових можливостей бажання бізнесу вкладати кошти у прикладні 
розробки та реалізацію нових технологій на ринку; 4) запровадження ринкових 
механізмів в освітню сферу; 5) заохочення утворення малих підприємств в 
університетах, котрі безпосередньо працюватимуть на навчальний процес та 
наукові дослідження; 6) підвищення соціального статусу педагогів, 
формування їх як центральної фігури в системі освіті, зростання престижності і 
підвищення сплачуваності спеціалізації; 7) запровадження спеціальних іспитів 
на працевлаштування, які реально гарантуватимуть право на здійснення 
педагогічної діяльності і здобуття статусу педагога; 8) забезпечення 
варіативних освітніх можливостей – визнання неформальної освіту дорослих 
обов’язковою інтегральною складовою системи неперервної освіти та розробка 
відповідних нормативно-правових актів; 9) забезпечення інтеграції наукової 
діяльності в навчальний процес, співпраці з іншими навчальними закладами, 
відповідності науки й освіти вимогам сучасного суспільства; 
10) урізноманітнення форм навчання, акцентування уваги на мікровикладанні, 
мінікурсах, рефлективному викладанні, симуляції; поділ лекцій на 
інформаційні, проблемні, оглядові, лекції-діалоги; 11) запровадження фондів 
підтримки наукової та науково-технічної діяльності. 

6. Визначено основні ознаки нормативно-правового акта в освітньому 
праві: формальна визначеність – документ, який має юридичну офіційну 
форму, носить державний характер і приймається уповноваженими органами 
держави; чітко та послідовно формулює основні  юридичні права та обов’язки 
у сфері освіти та науки; педагогічність – нормативно-правовий акт 
розробляється з урахуванням законів і принципів педагогіки, є одним із 
факторів соціального розвитку людини, формування певної моделі особистості; 
випереджальний характер –  нормативно-правовий акт повинен бути 
орієнтований на врегулювання суспільних відносин не тільки сьогодення, а й 
майбутнього, враховувати темпи наукового прогресу, розвитку світового 
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освітнього простору. За функціональним призначенням запропоновано 
нормативно-правові акти у галузі освіти та науки України поділяти на ті, що: 
а) визначають права й обов’язки відносин у сфері освіти та науки; 
б) забезпечують організаційне забезпечення освіти та науки; в) регулюють 
відносини матеріального забезпечення освіти та науки в Україні; г) регулюють 
відносини з міжнародними закладами освіти та науки (тобто відносини на 
міжнародному рівні).  

7. Висвітлено принципи, форми освіти на сучасному етапі 
державотворення. Принципи освіти – це вихідні ідеї та базові положення, в 
яких відображено зміст та спрямованість правового регулювання освітнього 
процесу, що можуть виступати як у формі прямої норми, визначеної в 
законодавстві, так і бути виведеними із загального змісту правової норми, що 
існує поза правовою системою. Оновлення дошкільної, загальної середньої, 
професійної, вищої та післядипломної освіти на сучасному етапі розвитку 
України має відбуватися за принципами: гуманізації, безперервності, 
диференціації, багатоваріативності, індивідуалізації, інформатизації, інклюзії, 
забезпечення якості освіти, багатоступеневості, громадськості. Кожен принцип 
освітнього процесу ґрунтується на доповненні попереднього, тобто всі вони 
існують ефективно лише у взаємодії, абсолютній цілісності. 

 Форми освіти –  це зовнішня сторона організації навчального процесу, 
яка відображає характер взаємодії, взаємозв’язків його учасників і 
позначається кількома термінами: форма навчання, форма організації 
навчання, організаційна форма навчання. До форм освітнього процесу 
віднесено: очну, заочну, вечірню, екстернат, педагогічний патронаж, а також 
дистанційне навчання. Залежно від організації навчання визначено: 
індивідуальну та колективну (групову), класно-урочну, дальтон-планівську, 
мангеймську, белл-ланкастерську, бригадно-лабораторну, «план Трампа» 
форми освітнього процесу. З’ясовано, що педагогічне розмаїття форм навчання 
обумовлене часовим, зовнішнім критерієм, місцем проведення занять, 
кількістю та індивідуальними (віковими, соціальними) особливостями учнів, 
стилем взаємодії педагога і учня, розвитком технічного прогресу, станом 
розвитку громадянського суспільства та ін. Історія педагогіки засвідчує, що на 
різних етапах розвитку людства використовувалися ті чи інші форми навчання: 
індивідуально-групова (в школах середньовіччя), взаємне навчання (белл-
ланкастерська система в Англії), диференційоване навчання за здібностями 
учнів (мангеймська система), бригадне навчання (1920-і роки в радянській 
школі), американський «план Трампа», класно-урочна. І це не остаточний їх 
перелік, адже продовжують розвиватися і вдосконалюватися дидактичні 
системи світу. Тому правовий аспект організації навчання має акумулювати 
педагогічні закономірності, спрямовані на актуалізацію освітніх потреб 
інформаційного суспільства. Встановлено, що найбільш ефективними формами 
освіти є індивідуальна, дистанційна, дальтон-план. 
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8. Обґрунтовано, що організаційно-правовий механізм адміністрування 
галуззю освіти – це система взаємодії органів державної влади, керівників 
навчальних закладів та громадськості, яка регламентується нормативно-
правовими актами і спрямована на досягнення пріоритетних цілей 
функціонування та розвитку освіти. До ознак організаційно-правового 
механізму адміністрування галуззю освіти відносимо: 1) правове регулювання 
–впорядкування відносин освітніх процесів (навчання, виховання, професійної, 
наукової та загальнокультурної підготовки їх учасників) на основі норм права; 
2) колективність – проявляється через колективну діяльність державних 
службовців, керівників навчальних закладів та педагогів; 3) постійність – 
постійне координування та регулювання діяльності навчальних закладів; 
4) імперативність – має вплив на взаємовідносини у сфері освіти, 
підпорядковує волю учасників, формуючи її; 5) педагогічність – механізм 
управління орієнтований на творчо-інноваційний розвиток освіти, її 
гуманізацію та демократизацію. 

Адміністрування галузі освіти здійснюється через: 1) визначений 
центральний орган виконавчої влади (Міністерство освіти і науки України), 
який здійснює ліцензування та акредитацію навчальних закладів; формує та 
забезпечує функціонування системи атестації педагогічних кадрів; 2) створені 
органи, які є публічною адміністрацією для здійснення контрольної діяльності 
у сфері освіти; 3)  передбачений законодавством обов’язок органів виконавчої 
влади реагувати на звернення громадян з метою правової охорони і захисту 
їхніх прав; 4) вжиття спеціалізованого судового захисту в порядку 
адміністративного судочинства; 5) притягнення посадових осіб державних 
органів, застосування заходів адміністративної відповідальності до органів, 
посадових осіб та/або громадян, які своїми протиправними діями порушують 
встановлений порядок управління.  

9. Розкрито сутність науково-методичного забезпечення освіти: 
1) науково-методична діяльність педагога – одна з інтегрованих складових 
педагогічної діяльності, яка орієнтована на вдосконалення навчально-
виховного процесу з урахуванням сучасних досягнень дидактики та галузі 
знань, що викладається, розробку науково-методичного забезпечення 
діяльності у сфері освіти; 2) забезпечувальний аспект науково-методичного 
забезпечення виявляється в тому, що має місце підтримання всіх учасників 
взаємовідносин освітнього процесу; 3) предметом науково-методичного 
забезпечення є система цілеспрямованих впливів на навчальний процес, на 
конкретні відносини, що складаються між їх учасниками – учнями або 
студентами, які за суттю є суб’єктами правовідносин із навчальним закладом; 
4) державою визнані органи, відповідальні за науково-методичне забезпечення 
навчального процесу, що свідчить про централізоване регулювання науково-
методичного забезпечення; 5) за окремими видами забезпечення допускається 
самостійність суб'єктів у виборі форм та варіантів здійснення покладених на 
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них обов'язків: програми, плани, форми навчання; 6) держава і визначені 
органи є зобов’язаними суб’єктами правовідносин із надання науково-
методичного забезпечення; цей обов’язок не є добровільним – у суспільних 
відносинах навколо науково-методичного забезпечення існує підлеглість, 
субординація учасників цих відносин; 7) науково-методичне забезпечення 
визнає основні вимоги щодо його формально-юридичної регламентації, проте 
не містить правових норм, але містить індивідуальні приписи щодо або 
конкретних осіб, або конкретних дій; 8) науково-методичне забезпечення 
спрямоване на процес досягнення та підвищення якості освітнього процесу, на 
створення умов для успішної освітньої діяльності, що відповідає державним 
стандартам освіти.  

Відносини із науково-методичного забезпечення галузі освіти піддаються 
регулюючому впливу з боку держави на усіх її рівнях і підсистемах незалежно 
від форми власності та рівня навчальних закладів. Таким чином, науково-
методичне забезпечення є складовим елементом ресурсного забезпечення 
системи освіти, входить у сферу суспільних відносин, які складають предмет 
державного регулювання галузі освіти.  

10. З’ясовано, що організаційне та правове забезпечення освіти і науки – 
це діяльність державних органів влади, місцевого самоврядування та 
керівників навчальних закладів, наукових установ із впорядкування суспільних 
відносин у сфері освіти і науки, побудови раціонального адміністрування 
системи освіти і науки як сукупності управлінських елементів, що перебувають 
у відносинах та зв’язках між собою й утворюють органічну єдність, відповідно 
до правових норм. 

Встановлено, що в сучасних умовах державотворення удосконалення 
потребують адміністративні процедури присудження наукових ступенів в 
університетах; підготовка та комплектування науково-педагогічних кадрів. У 
зв’язку з цим автором обґрунтовано необхідність утворення при Міністерстві 
освіти і науки України спеціальної Комісії з питань наукового і методичного 
забезпечення науки і освіти в Україні. Метою діяльності такої Комісії має бути 
координація процесу науково-методичного забезпечення освіти й науки, 
контроль за станом наукового і методичного забезпечення освітніх закладів та 
наукових установ, проведення його моніторингу, виявлення порушень та 
подання до відповідних органів заяв про стягнення штрафу (внаслідок цього 
слід передбачити в Кодексі про адміністративні правопорушення 
відповідальність за неякісне і неналежне науково-методичне забезпечення 
навчальних закладів і установ науки).  

11. Пріоритетними напрямами реформування організаційно-правового 
забезпечення освіти та науки в Україні є: 1) фінансовий; 2) кадровий; 
3) організаційно-педагогічний. 

З’ясовано, що в період з 2010 по 2015 роки спостерігається незначна 
позитивна тенденція щодо збільшення інвестицій у вищу освіту з боку держави 



30 

(на 6,2 %) та місцевого самоврядування (на 1,1 %), в цілому співвідношення 
витрат на навчання з боку фізичних осіб (батьків, самих студентів, їх рідних) та 
інших джерел фінансування перебуває  50 % на 50 %.  Враховуючи, що освіта – 
це стратегічна галузь, гарант національної безпеки, роль основного замовника і 
інвестора повинна виконувати держава.  

До напряму кадрового забезпечення освіти й науки відносено: 
1) підвищення професіоналізму; 2) матеріальне заохочення педагогічних та 
наукових кадрів шляхом підвищення заробітної плати вдвічі і надання ряду 
соціальних пільг (житлових, побутових, громадських тощо); 3) розроблення 
програми підготовки фахівців для роботи в позашкільних навчальних закладах; 
4) розроблення нормативно-правової бази, що передбачає підвищення статусу 
педагогічних і наукових кадрів, посилення рівня привабливості та соціальної 
захищеності освітніх та наукових спеціальностей, престижу професії вчителя 
та науковця; 5) інтенсивне запровадження в освітню та наукову сферу сучасних 
інноваційних технологій; 6) забезпечення доступу до якісних освітніх послуг 
дітям з особливими потребами; 7) технологізація всіх рівнів освіти на основі 
навчання, спрямованого на освоєння передових технологій; 8) поліпшення 
перспектив кар`єри дослідників у державному секторі, забезпечення зв`язку 
освіти із вимогами ринку, сприяння працевлаштуванню студентів. 

До напряму організаційно-педагогічного забезпечення освіти й науки 
відносено: 1) здійснення заходів інтеграції вітчизняної системи освіти у 
світовий освітній простір; 2) збереження найкращих вітчизняних педагогічних 
традицій; 3) використання педагогічних технологій, які спрямовані на 
розкриття здібностей, розвитку талантів людини на всіх вікових рівнях; 
4) вдосконалення структури системи освіти, її управління, взаємодії усіх 
учасників освітнього процесу.  

Аргументовано, що пріоритетним у нашій країні сьогодні є докорінна 
перебудова організації освітнього і наукових процесів, їх технологізація, 
гуманізація, інтенсифікація тощо. Наразі слід вживати дієвих заходів щодо 
підвищення  престижності професії педагога, його соціального статусу, 
необхідно на державному рівні закріпити заходи заохочення розвитку науки та 
стимулювання дослідницької діяльності.  

12. Сформульовано ряд конкретних пропозицій та рекомендацій щодо 
удосконалення нормативно-правового забезпечення освіти та науки в Україні: 

– запропоновано прийняти закон України, яким затвердити Програми 
пріоритетних напрямків розвитку освіти та науки в Україні на 2016-2020 рр.; 

– обґрунтовано необхідність прийняття Кодексу законів про освіту 
України та Кодексу законів про науку України;  

– розглянуто доцільність внесення змін у національне законодавство і 
забезпечення бюджетного фінансування наукової та науково-технічної 
діяльності у розмірі не менше 2,7 % валового внутрішнього продукту України, 
тобто підвищення його на 1 %; 
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– на державному рівні закріпити заходи заохочення розвитку науки та 
стимулювання дослідницької діяльності шляхом прийняття програми «Про 
заохочення до наукової діяльності та винагородження наукових діячів», де були б 
закріплені сприятливі умови для підвищення наукового потенціалу нації; 

– обґрунтовано необхідність законодавчо: 1) зменшити кількість 
аспірантів, прикріплених до наукового керівника – доктора наук, до трьох, а 
для наукового керівника – кандидата наук – до двох; збільшити кількість 
академічних годин наукового керівництва на одного аспіранта протягом року 
до 75; 2) до наукового консультанта прикріплювати тільки одного докторанта і 
на здійснення консультування відводити 80 годин. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Савіщенко В. М. Організаційне та правове забезпечення освіти і 
науки в Україні.  На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право.  Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ. – Дніпро, 2016. 

З’ясовано роль освіти та науки в умовах утвердження соціальної і правової 
держави. У дисертації комплексно розглянуто організаційне та правове 
забезпечення освіти і науки в Україні. Встановлено періодизацію етапів 
становлення й розвитку організаційного та правового забезпечення освіти і 
науки в Україні, досліджено організаційно-правовий механізм адміністрування 
галуззю освіти.  

Визначено ознаки науково-методичного забезпечення освіти. Наведено 
авторську класифікацію функцій адміністративно-правового управління 
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національною системою наукових установ. Розроблено та аргументовано 
концептуально нові теоретичні положення щодо напрямів вдосконалення 
організаційного та правового забезпечення освіти і науки в Україні.  

Особливу увагу приділено детальному аналізу зарубіжного досвіду 
організаційного та правового забезпечення освіти і науки, а також визначенню 
можливостей його використання в Україні. Сформульовано методологічні та 
нормативні пропозиції щодо організаційного і правового забезпечення освіти 
та науки в Україні. 

Ключові слова: освіта, наука, організаційне та правове забезпечення, 
науковий ступінь, правовий статус, правовий розвиток, науково-методичне 
забезпечення, оптимізація, науково-педагогічні кадри. 

 
АННОТАЦИЯ 

 

Савищенко В. Н. Организационное и правовое обеспечение 
образования и науки в Украине. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право; информационное право. – Днепропетровский государственный 
університет внутренних дел. – Днепр, 2016. 

Выяснена роль образования и науки в условиях утверждения социального и 
правового государства. В диссертации комплексно рассмотрено организационное 
и правовое обеспечение образования и науки в Украине. Установлена 
периодизация этапов становления и развития организационного и правового 
обеспечения образования и науки в Украине, исследован организационный и 
правовой механизм администрирования отрасли образования. 

В работе определена главная цель систематизации законодательства в сфере 
образования и науки, которая заключается в: 1) устранении противоречия, 
несогласованности, пробелов, несоответствия в нормативном регулировании 
образования и науки; 2) устранении множественности нормативно-правовых 
актов в сфере образования и науки и приведении системы законодательства в 
сфере образования и науки их к целостной законченной системе; 3) повышении 
эффективности законодательства в сфере образования и науки; 4) доступности 
законодательства как для ознакомления и анализа, так и для изучения; 
5) облегчении процедуры усовершенствования законодательства в сфере 
образования и науки (внесение изменений и дополнений). 

Подчеркнуто, что не менее важным направлением совершенствования 
учебно-воспитательного процесса является профессиональное общение 
педагогов с учениками или студентами. Важность заключается в том, что 
большую часть дня учащиеся проводят в учебном заведении, а следовательно, 
все время должны слышать профессиональный язык и профессиональные 
термины. Это поможет лучшему усвоению нормативной лексики. 
Педагогическое общение – это профессиональное общение преподавателей со 
всеми участниками учебно-воспитательного процесса, которое применяется 
для осуществления целей и задач учебного заведения. Для того, чтобы 
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педагогическое общение было на высшем уровне и совершенствовалось, 
нужно ознакомиться с психолого-педагогической литературой, выполнять 
различные упражнения, постоянно общаться с людьми, которые обладают 
педагогической лексикой, развивать педагогические и ораторские способности. 

Определены признаки научно-методического обеспечения образования. 
Приведена авторская классификация функций административно-правового 
управления национальной системой научных учреждений. Разработаны и 
аргументированы концептуально новые теоретические положения 
относительно направлений совершенствования организационного и правового 
обеспечения образования и науки в Украине. 

Особое внимание уделено детальному анализу зарубежного опыта 
организационного и правового обеспечения образования и науки, а также 
определению возможностей его использования в Украине. Сформулированы 
методологические и нормативные предложения касательно организационного 
и правового обеспечения образования и науки в Украине. 

Ключевые слова: образование, наука, организационное и правовое 
обеспечение, научная степень, правовой статус, правовое развитие, научно-
методическое обеспечение, оптимизация, научно-педагогические кадры. 
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The thesis deals with the complex administrative and legal support of education 
and science of Ukraine. The author has examined the role of education and science in 
strengthening of social and legal state. She has established periods and stages of 
development of administrative and legal support of education in Ukraine, 
investigated the regulation of administrative and legal support of education and 
science of Ukraine. 

The author has defined features of scientific and methodological support of 
education. There is the author's classification of the functions of administrative and 
legal management of the national system of scientific institutions. She has developed 
and reasoned conceptually new directions on theoretical propositions improvement 
of administrative and legal support of education and science of Ukraine. 

A particular attention is paid to a detailed analysis of foreign experience of 
administrative and legal support of education and science, as well as the definition 
possibilities of its use in Ukraine. The author has formulated methodological and regulatory 
proposals on administrative and legal support of education and science in Ukraine. 
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