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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сьогодні, коли наша держава перебуває на етапі 

складних соціально-економічних та політико-правових перетворень, вона як 

ніколи потребує висококваліфікованих кадрів, які б змогли адекватно 

сприймати наявні суспільні потреби і запити та конструктивно їх вирішувати, 

визначати стратегічні цілі й поетапні завдання подальшого розвитку 

основних сфер суспільно-державного життя, чітко й змістовно формулювати 

головні напрями і форми їх досягнення й виконання. Забезпечити потреби 

держави в таких кадрах можливо тільки за наявності в країні якісної та 

ефективної системи надання освітніх послуг. Адже саме освіта є одним із 

ключових засобів становлення особистості, забезпечення її інтелектуального 

та фізичного розвитку; перш за все через освіту відбувається впровадження 

та зміцнення основоположних соціальних цінностей як на рівні свідомості 

кожної окремої особи, так і в суспільстві в цілому. Не можна також не 

зауважити й на такому факті, що на освітню сферу припадає значна частина 

діалогу, що відбувається між державою та громадянським суспільством. А 

отже, оцінюючи стан надання освітніх послуг  у країні, можна судити про 

рівень змістовності й ефективності взаємодії держави з громадськістю.  

Протягом останніх років владою було здійснено цілий ряд дуже 

важливих і таких необхідних кроків у напрямі вдосконалення системи 

надання освітніх послуг, особливо у сфері вищої освіти. Утім стан справ у 

ній суттєво не покращився, про що, зокрема, свідчать соціальні опитування, 

проведені в студентському середовищі. При цьому варто зауважити, що 

значна частина нарікань пов’язана не стільки з недосконалістю законодавчої 

бази, якою регулюється діяльність із надання освітніх послуг, скільки 

відсутністю належного рівня реалізації відповідних організаційно-правових 

засад у ході управління освітніми послугами як у масштабі всієї держави, так 

і в межах окремих навчальних закладів. Тобто значні проблеми наявні в 
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галузі  правовідносин, які є основною формою реалізації повноважень, прав, 

свобод і законних інтересів учасників освітньої діяльності.  

Процес надання освітніх послуг у нашій державі характеризується 

виникненням різного роду правовідносин. Серед таких чільне місце  

належить адміністративно-правовим відносинам, які сьогодні вже стали 

предметом наукового пошуку ряду вчених-адміністративістів, зокрема 

В. Б. Авер’янова, Д. М. Бахраха, Ю. П. Битяка, В. В. Галунька, І.С. Гриценка, 

Л. В. Коваля, В. К. Колпакова, О. В. Кузьменко, Є. В. Курінного, 

А.А. Манжули, Д. В. Радька, Ю. Н. Старилова, О. І. Харитонової, 

Е. О. Шевченка, О. С. Юніна та ін. У працях згаданих науковців основну 

увагу зосереджено на  понятті, сутності та значенні адміністративно-

правових відносин, їх структурі, класифікації, загальних та специфічних 

властивостях. Проте питання поняття, сутності та значення адміністративно-

правових відносин у сфері надання освітніх послуг в основному залишилося 

поза увагою дослідників, не отримавши належного опрацювання. Це 

зумовлює актуальність здійснення комплексного дослідження означеного 

проблемного питання з метою розкриття поняття, сутності й значення 

адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг. 

Прямо чи опосередковано проблеми розвитку ринку освітніх послуг  

висвітлюються в працях В. П. Андрущенка, С. В. Багдік’яна, 

В. Д. Базилевича, Д. В. Бондаренка, Л. В. Губерського, О. В. Дубровки, 

К. М. Євменькової, М. З. Згуровського, О. І. Лігоцького, В. І. Куценко, 

О. О. Любіцевої, М. А. Мартинюк, Т. Є. Оболенської, І. Ю. Ходикіної, 

Т. А. Ящука та ін. 

Таким чином, важливість надання якісних освітніх послуг, недостатня 

розробленість теоретичних положень щодо характеристики адміністративно-

правових відносин у цій сфері обумовлюють актуальність та важливість 

глибокого і всебічного комплексного наукового дослідження широкого кола 

питань, пов’язаних із теоретико-правовими засадами становлення й розвитку 

адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Пріоритетних тематичних 

напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період з 

2015-2020 рр., затверджених ученою радою Класичного приватного 

університету, протокол № 10 від 01.06.2015 р. та Пріоритетного тематичного 

напряму наукового дослідження «Роль громадськості у формуванні й 

діяльності органів публічної влади» (державний номер 0114U006398). 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає в тому, щоб на 

основі аналізу існуючих теоретичних розробок, а також чинного 

законодавства України і практики його реалізації визначити сутність та 

особливості адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх 

послуг, а також шляхи їх удосконалення. 

Для досягнення зазначеної мети в дисертації були поставлені такі 

основні задачі: 

 розкрити етапи становлення та розвитку освітніх послуг в Україні; 

 охарактеризувати поняття та значення надання освітніх послуг; 

 окреслити становлення адміністративно-правового регулювання у 

сфері надання освітніх послуг; 

 визначити сутність та розкрити зміст адміністративно-правових 

відносин у сфері надання освітніх послуг; 

 встановити структуру адміністративно-правових відносин у сфері 

надання освітніх послуг; 

 узагальнити наукові підходи щодо характеристики поняття та 

системи суб’єктів відносин у сфері надання освітніх послуг; 

 визначити об’єкти адміністративно-правових відносин у сфері 

надання освітніх послуг; 

 охарактеризувати принципи адміністративно-правових відносин у 

сфері надання освітніх послуг; 

 розкрити адміністративно-правові засади діяльності суб’єктів 

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

закладів у сфері надання освітніх послуг; 

 з’ясувати сутність адміністративно-правового статусу суб’єктів 

отримання освітніх послуг;  

 охарактеризувати поняття та завдання контролю у сфері надання 

освітніх послуг; 

 окреслити напрями вдосконалення правового регулювання 

адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг; 

 визначити шляхи вдосконалення адміністративно-правових 

відносин у сфері надання освітніх послуг; 

 визначити напрями вдосконалення правових засад діяльності 

суб’єктів надання освітніх послуг;  

 узагальнити зарубіжний досвід адміністративно-правового 

регулювання відносин у сфері надання освітніх послуг та окреслити 

можливості його використання в Україні; 

 окреслити перспективи подальшого розвитку сфери надання 

освітніх послуг. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 

надання освітніх послуг. 

Предметом дослідження є адміністративно-правові відносини у сфері 

надання освітніх послуг. 

Методи дослідження. Основу дисертаційного дослідження становить 

сукупність загальних і спеціальних методів, які використано в комплексі. З 

метою вирішення задач, поставлених у дисертаційному дослідженні, 

використано: формально-юридичний метод, за допомогою якого розкрито 

роль адміністративно-правового регулювання у сфері надання освітніх 

послуг (підрозділ 1.3), здійснено розмежування адміністративних та інших 

правовідносин, що регулюють надання освітніх послуг (підрозділ 2.3), 

проаналізовано адміністративно-правові засади діяльності суб’єктів 

управління у сфері надання освітніх послуг та навчальних закладів 
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(підрозділи 4.1-4.2), окреслено шляхи розвитку адміністративно-правових 

відносин у сфері надання освітніх послуг (підрозділ 5); історико-правовий 

метод – для здійснення аналізу становлення й розвитку надання освітніх 

послуг в Україні (підрозділ 1.1); порівняльно-правовий метод – з метою 

з’ясування недоліків правового регулювання адміністративно-правових 

відносин у сфері надання освітніх послуг, аналізу зарубіжного досвіду 

адміністративно-правового регулювання відносин у сфері надання освітніх 

послуг та окреслення можливостей його використання (підрозділи 5.1 і 5.4); 

системно-структурний метод –  при характеристиці окремих елементів 

структури механізму адміністративно-правового регулювання відносин у 

сфері надання освітніх послуг (розділ 4); метод документального та 

статистичного аналізу – для надання   характеристики правових засад 

діяльності суб’єктів контролю у сфері надання освітніх послуг.  Окрім того, 

застосовано логіко-семантичний метод, метод факторного аналізу, 

структурно функціональний, аналітичний  та ін.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

представлене дисертаційне дослідження є однією з перших спроб 

комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням 

новітніх досягнень науки адміністративного права визначити сутність та 

особливості адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх 

послуг та сформувати авторське бачення шляхів їх удосконалення. У 

результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових 

концептуальних наукових положень та висновків, запропонованих особисто 

здобувачем. Основні з них такі: 

уперше: 

- запропоновано авторське визначення поняття «принципи надання 

освітніх послуг», під якими слід розуміти закономірне відображення 

ціннісних орієнтирів, основоположних засад організації та здійснення 

освітнього процесу, що переважно спрямовані на реалізацію та захист 

конституційного права громадян на освіту. Тобто це основні ідеї, стандарти 
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та вимоги, які покладені в основу врегулювання освітніх правовідносин; 

- обстоюється позиція автора стосовно систематизації всієї 

сукупності існуючих у державі нормативно-правових актів, що 

врегульовують суспільні відносини у сфері освіти, яка виражалася б у формі 

єдиного кодифікованого акта – Кодексу законів про освіту; 

- систематизовано весь обсяг нормативно-правових актів, які 

окреслюють адміністративно-правові засади діяльності суб’єктів управління 

у сфері надання освітніх послуг, за такими критеріями, як: 1) коло основних 

принципів діяльності суб’єктів управління у сфері надання освітніх послуг; 

2) система суб’єктів управління в цій сфері; 3) адміністративно-правовий 

статус суб’єктів управління; 4) порядок взаємодії суб’єктів управління між 

собою та з іншими органами влади і громадськістю; 5) порядок участі даних 

суб’єктів управління в міжнародній співпраці; 

- виокремлено основні функціональні складові адміністративно-

правового статусу суб’єктів управління у сфері надання освітніх послуг, 

серед яких:  а) організаційно-забезпечувальні – засади, якими визначаються 

порядок формування суб’єктів управління в досліджуваній сфері, їх 

фінансове, матеріально-технічне, кадрове та інше забезпечення; 

б) функціонально-цільові – засади, що встановлюють цілі, завдання та 

функції суб’єктів управління; в) компетенційні – адміністративно-правові 

засади, пов’язані з визначенням кола, обсягу та характеру повноважень, а 

також  відповідальності суб’єктів управління у сфері надання освітніх 

послуг; г) інструментальні – адміністративно-правові засади, через які 

визначаються форми, методи й процедури діяльності зазначених суб’єктів; 

- обґрунтовано доктринальну позицію автора щодо вдосконалення 

адміністративно-правового регулювання надання освітніх послуг, особливо 

тих, які пов’язані з інтеграційними процесами вітчизняних навчальних 

закладів у світовий освітянський простір. Наголошено на необхідності 

врегулювання процесу розміщення структурних підрозділів навчальних 

закладів нашої держави на території інших держав шляхом відкриття філій, 
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центрів, відділів, юридичних клінік тощо; 

-  виходячи з наукових позицій сучасних правників та базуючись на 

чинному законодавстві здійснено комплексний аналіз розмежування 

адміністративних та інших відносин, що виникають під час надання освітніх 

послуг. Серед інших правовідносин виокремлено такі: конституційні, 

цивільні, трудові, господарські, міжнародні; 

удосконалено: 

- розуміння поняття «об’єкт адміністративних правовідносин у сфері 

надання освітніх послуг», який визначено  як частину загально-публічних 

потреб та інтересів, що реалізуються, споживаються й забезпечуються 

фізичними  і юридичними особами (суб’єктами) за допомогою норм 

адміністративного права   з метою забезпечення освітньої політики держави 

та сталого розвитку суспільства; 

- систему принципів надання освітніх послуг, які об’єднано у дві 

групи. До першої групи віднесено загальноправові принципи, тобто ті, що 

можуть застосовуватись до всіх сфер суспільного життя: принцип 

верховенства права, законності, системності та комплексності, соціальної 

справедливості та гуманізму, публічності та гласності. До другої групи 

віднесено спеціальні принципи надання освітніх послуг: 1) доступність 

освітніх послуг; 2) рівний доступ осіб до користування освітніми послугами; 

3) безперервність надання освітніх послуг; 4) використання інноваційних 

методик при наданні освітніх послуг; 5) гуманістична спрямованість процесу 

надання освітніх послуг; 6) наукове супроводження процесу надання освітніх 

послуг; 7) принцип компетентно орієнтованого підходу до надання освітніх 

послуг; 8) чіткого визначення переліку закладів, спроможних надавати 

освітні послуги; 9) забезпечення належного рівня конкуренції навчальних 

закладів у процесі надання освітніх послуг; 10) сумісність освітніх послуг із 

ринком праці; 11) принцип міжнародної інтеграції освітніх послуг; 

- класифікацію суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері 

надання освітніх послуг, яких запропоновано розподіляти за трьома групами: 
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а) фізичні особи – громадяни України, іноземці як споживачі освітніх послуг 

з однієї сторони; б) безпосередньо система навчальних закладів усіх форм 

власності; в) контролюючі суб’єкти; 

- обґрунтування погляду, згідно з яким відносини, що виникають у 

разі    надання освітніх послуг, слід поділити на дві групи: а) горизонтальні 

відносини, які виникають, розвиваються та змінюються між навчальними 

закладами, де суб’єкти є юридично рівними учасниками. Зміст цих відносин 

становлять такі правові зв’язки, які надають їм складного характеру,  а саме: 

права та обов’язки є в обох учасників правовідносин; б) вертикальні 

відносини між державними органами та господарюючими суб’єктами, 

засновані на підпорядкуванні. У цих відносинах учасники юридично нерівні, 

а зміст таких правовідносин становить правовий зв’язок між учасниками, де 

в одного учасника є права, а в іншого – обов’язки; 

- розуміння значення адміністративно-правових засад надання 

освітніх послуг, яке обумовлене тим, що вони встановлюють вимоги стосовно 

організації навчальних закладів, механізму здійснення 

внутрішньоорганізаційного управління в них, визначають їх повноваження та 

відповідальність, умови  й порядок матеріально-технічного, наукового, 

методичного та іншого забезпечення навчальних закладів, характер і порядок 

їх взаємовідносин з органами влади; 

- характеристику співвідношення понять «освітні послуги» та 

«освітня діяльність», у зв’язку з чим обґрунтовано тезу, що термін  «освітня 

діяльність» є  більш вузьким, оскільки будь-які послуги (у тому числі й 

освітні) реалізуються шляхом здійснення певного виду діяльності; 

набуло подальшого розвитку: 

-  тлумачення поняття «адміністративно-правові відносини у сфері 

надання освітніх послуг», яке запропоновано розуміти як врегульовані 

нормами адміністративного права суспільні відносини, що утворюються у 

сфері діяльності виконавчої влади відносно реалізації конституційних 

гарантій у галузі наданої відповідно до вимог державних стандартів освіти і 
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учасники яких є  носіями відповідних прав та обов’язків; 

- висновок про те, що процес формування та становлення 

адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг 

здійснювався щонайменше у два фундаментальних етапи: а) перший 

характеризувався впливом радянсько-марксистської ідеології на здобутки 

тогочасних адміністративістів, які у своєму науковому пошуку орієнтувалися 

на досягнення європейської правової науки, – до 40-х рр. ХХ ст.; б) другий, 

розпочавши свій розвиток із 40-х рр. ХХ ст., набув рис, характерних уже  

сучасній теорії адміністративного права; 

- обґрунтування необхідності на законодавчому рівні закріпити 

вичерпний перелік принципів надання освітніх послуг та закріпити обов’язок 

суб’єктів надання освітніх послуг дотримуватись керівних засад надання 

такої послуги і, відповідно, передбачити заходи державного примусу за 

невиконання принципів надання освітніх послуг; 

- пропозиції стосовно вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання надання освітніх послуг, особливо тих, що пов’язані з 

інтеграційними процесами вітчизняних навчальних закладів. Наголошується 

на необхідності врегулювання процесу розміщення їх структурних 

підрозділів на території інших держав (філій, центрів, відділів, юридичних 

клінік тощо); 

- позиція щодо надзвичайної важливості законів як джерел 

адміністративно-правових засад діяльності суб’єктів управління у сфері 

надання освітніх послуг, якими передбачене безпосереднє визначення 

системи цих суб’єктів та їх адміністративно-правового статусу; 

- окреслення недоліків, що мають місце в правовій регламентації 

контролю у сфері надання освітніх послуг: по-перше, не сформульовані й не 

закріплені на офіційному рівні чіткі визначення понять контролю та нагляду 

у сфері надання освітніх послуг; по-друге, не визначено коло ключових 

принципів, на підставі яких компетентні суб’єкти здійснюють контроль і 

нагляд за діяльністю навчальних закладів; по-третє, практично не 
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врегульовано механізм громадського контролю за наданням освітніх послуг; 

по-четверте, засади здійснення досліджуваного контролю розпорошені в 

цілій низці нормативно-правових актів різної юридичної сили, при цьому 

надзвичайно велику роль відведено підзаконному регулюванню. 

 Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

одержані в результаті дослідження висновки і пропозиції можуть бути 

використані у 

  науково-дослідній сфері – як основа для подальшого дослідження 

проблем правового регулювання адміністративно-правових відносин у сфері 

надання освітніх послуг (акт впровадження у науково-дослідну роботу 

Класичного приватного університету від 27.01.2016); 

 правотворчості – у ході уточнення та доповнення чинних 

законодавчих та підзаконних актів, які регулюють адміністративно-правові 

відносини у сфері надання освітніх послуг; 

 правозастосовній діяльності – з метою покращення практичної 

діяльності як суб’єктів надання освітніх послуг, так і суб’єктів, які 

здійснюють нагляд та контроль у сфері надання освітніх послуг (акт 

впровадження у практичну діяльність управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 12.05.2016);  

 навчальному процесі – під час підготовки підручників і навчальних 

посібників із дисциплін «Адміністративне право», «Теоретичні проблеми 

адміністративного права і процесу» (акт впровадження у навчальний процес 

Класичного приватного університету від 02.02.2016). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки, 

отримані в роботі, були оприлюднені на науково-практичних конференціях, 

засіданнях круглого столу: «Законодавство України: історія розвитку, 

соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення» 

(Запоріжжя, 2015); «Право, держава та громадянське суспільство в умовах 

системних реформ у процесі євроінтеграції» (Дніпропетровськ, 2015); 

«Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії» (Харків, 
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2015); «Актуальні проблеми реформування системи законодавства України» 

(Запоріжжя, 2016); «Право, суспільство і держава: форми взаємодії» (Київ, 

2016); «Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 

пріоритети» (Одеса, 2016); «Теоретичні та практичні проблеми правового 

регулювання суспільних відносин» (Запоріжжя, 2016); «Рівень ефективності 

та необхідність впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та 

юридичну практику» (Харків, 2016); «Публічне адміністрування в сфері 

внутрішніх справ» (Київ, 2016); «Пріоритетні проблеми юридичної науки: 

сучасний стан та перспективи вдосконалення» (Київ, 2016); «Сучасні наукові 

дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства 

України майбутнього» (Дніпропетровськ, 2016); «Юридична наука в 21 

столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень» (Запоріжжя, 

2016); «Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики» (Кривий 

Ріг, 2016); «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» 

(Львів, 2016); «Правова держава: напрямки та тенденції її розбудови в 

Україні» (Одеса, 2016); «Роль права та закону в громадянському суспільстві» 

(Київ, 2016); «Юридичні науки: історія, сучасний стан та перспективи 

досліджень» (Київ, 2016). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено в одноосібній 

монографії, двадцяти дев’яти статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України та наукових періодичних виданнях інших держав, у 

сімнадцяти тезах наукових повідомлень на науково-практичних 

конференціях та круглому столі. 
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Розділ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАДАННЯ  

ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
 

 

1.1. Становлення та розвиток надання освітніх послуг в Україні 

 

Основною функцією освіти є передача новому поколінню знань, умінь 

та навичок з метою задоволення різних освітніх потреб особи і суспільства. 

Стосовно конкретної людини передача знань постає як послуга – освітня 

послуга. Яким же чином відбувалося становлення надання освітніх послуг на 

українських землях, хто був біля витоків зародження суспільних відносин 

такого змісту та як це вплинуло на розвиток української державності, 

спробуємо з’ясувати в цьому підрозділі запропонованого нами 

дисертаційного дослідження.  

Як відомо, перше утворення східнослов’янських племен припадає на VI 

століття. Основним осередком знань на той час була родина. Саме в 

родинному колі формувалось бачення основ суспільного устрою та життя, 

освоєння певних умінь та навичок. Освітня діяльність, яка походила саме від 

держави, почала здійснюватися лише у IX ст., коли вперше була винайдена 

слов’янська азбука родоначальниками писемності Кирилом та Мефодієм. 

Відтак, даний період часу можна сміливо вважати початком становлення 

освітньої діяльності на українських землях, оскільки проблеми писемності, 

культури та освіченості у слов’ян до Кирила та Мефодія залишаються ще 

недослідженими належним чином. 

Після хрещення Русі у 988 році церква взяла на себе важливу роль 

просвітництва українського народу. Перші, так звані, школи почали 

створюватися при кафедральних церквах. Вчителями й вихователями ставало 

освічене духовенство, яке вчило читати, писати й рахувати. Навчання 
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проводилося переважно з поглибленим вивченням церковних настанов. З 

того часу датується й піклування київських князів про поширення освіти. 

Так, князь Володимир один з перших почав «посилати забирать дітей у 

нарочитих мужів своїх і віддавати їх на учення княжне» [477, c.17]. 

Схожої політики дотримувався і Ярослава Мудрий. Розвиток освіти і 

науки був тісно пов’язаний із розвитком нації і держави. За часів його 

князювання з’являються дуже схожі на сучасні суб’єкти з надання послуг у 

сфері освіти переважно на безоплатній основі. Проте споживачами цих 

послуг найчастіше могли бути або дуже заможні люди, або ті, хто 

відмовлявся від світського життя. Пізніше було запроваджено шкільну освіту 

для дітей «нарочистої чаді», а згодом вийшов перший звід законів 

В. Мономаха «Повчання дітям». А під час свого перебування у Новгороді 

Ярослав Мудрий наказав створити школи і навчити грамоті триста дітей 

[118, c.41]. 

Мережа шкіл княжої доби не обмежувалася Києвом, центром держави. 

Так відомо, що 900 р. тому Нестор-Літописець здійснив подорож до 

Володимира-Волинського з метою «смотрєнія ради училищ і поставлення 

вчителів» [38, c.8]. 

Але при всьому цьому все ж таки надання освітніх послуг тих часів, 

особливо з природничих дисциплін, було вочевидь менш розвиненим, ніж у 

Європі, зокрема у Візантії. Не досягаючи їх вершин, освічені люди Київської 

держави в основному займаються перекладами і вивченням відомих праць. 

Відомості про діяльність навчальних закладів Західної Європи в українських 

землях поширюються через студентів-мандрівників, піснярів тощо. Цікавим 

навіть є той факт, що у європейських університетах того часу навчалося 

чимало українців, що в подальшому не могло не відзначитися позитивно на 

зародженні та становленні розвитку освітніх послуг в нашій державі. 

Починаючи з ХVІ століття освіченість Заходу набирає сили в братських 

школах України, відбувається становлення власної вітчизняної системи 

суб’єктів, що надавали послуги у сфері освіти. Б. В. Деревянко запропонував 
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виділити такі основні особливості української системи освіти у 

післякнязівську (козацьку) епоху. По-перше, на відміну від країн Західної 

Європи, в українських землях діяли в основному не вищі навчальні заклади, а 

заклади освіти середнього типу, які фінансувалися за рахунок коштів Війська 

Запорозького й особистих пожертв окремих козаків, шляхти та міщан. 

Освітні послуги надавалися безоплатно. Навчалися навіть дівчата (особливо 

це стосувалося доньок загиблих козаків). Також до тодішніх суб’єктів у сфері 

освіти можна віднести бурси, що підпорядковувалися церкві, проте надавали 

і світські знання та різні послуги. По-друге, на відміну від тодішнього 

Московського царства освіта на українських землях більшою мірою мала 

світський, а не суто теологічний характер. Почали вивчатись гуманітарні і 

точні дисциплін, іноземні мови, правові науки. Останні передбачали 

вивчення звичаєвого козацького права, права міських громад, засад 

магдебурзького права тощо [118, c.43]. 

У 1576 р. князем Костянтином Острозьким у місті Острог була 

заснована перша вища школа – Острозька греко-слов’яно-латинська колегія, 

що в освітянську історію України увійшла як Острозька Академія. Історики 

вважають її флагманом освіти того часу. Академію називали «храмом муз», 

«Острозькими Афінами», «трьохмовним ліцеєм». За кілька десятків років 

свого функціонування заклад підготував 500 випускників, багато з яких стали 

організаторами й реорганізаторами вже існуючих шкіл, відігравши тим 

самим чималу роль у поширенні освіти серед українського та інших народів. 

Особливо важливу роль у збереженні й розвитку української культури та 

освіти відігравало Успенське братство у Львові [190, c.64-65]. Продовжуючи 

традиції і справу першодрукаря Івана Федорова, воно розгорнуло як на той 

час широке книгодрукування, що надало можливість поширювати власні 

видання по всій Україні та навіть за її межами, зокрема в Росії, Молдові, 

Білорусі [190, c.64-65]. У 1585 році братством було засновано школу, яку 

планували згодом перетворити на вищий навчальний заклад. За прикладом 

львів’ян братські школи було створено у Луцьку, Галичі та інших містах 
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України. Під їхнім впливом у містах і селах виникали початкові школи, які 

були опорними пунктами боротьби народу за розвиток національної 

культури, проти католицької й уніатської експансії [190, c.64-65]. Предмети 

тоді викладалися українською мовою. Вивчалася слов’янська та грецька 

мови, а також «вільні науки». У 1586 році у школі Успенського братства у 

Львові було складено «Порядок шкільний», у якому, зокрема, були викладені 

вимоги педагогічного змісту до вчителів. На початку ХVІІ століття в Україні 

налічувалося близько 30 братських шкіл [190, c.64-65; 480, c.44]. 

У 1631–1632 рр. відбувається об’єднання Київської та Лаврської шкіл у 

Київський колегіум, пізніше – у Київську Мазепинсько-Могилянську 

академію, потім – Києво-Могилянську академію. За своєю структурою вона 

нагадувала західноєвропейські університети. Проте варто зауважити, що 

Києво-Могилянська академія тривалий час не вважалася елітарним закладом 

надання освітніх послуг. В ній навчалися переважно діти всіх прошарків 

суспільства. Уперше статус Академії було закріплено Гадяцькою угодою 

1658 року. У 1701 році, завдяки наполяганням І. Мазепи, Петро І підтвердив 

рівень Києво-Могилянської академії як найвищого закладу освіти [190, c.64-

65].  

Києво-Могилянська академія майже 200 років надавала освітні послуги, 

задовольняла наукові і суспільні потреби держави. За її зразком були 

засновані колегіуми в Чернігові (1700 р.), Харкові (1721 р.), Переяславі (1738 

р.) тощо. 

Цікавим є той факт, що й до сьогодні дня тривають дискусії з приводу 

того, який все ж таки навчальний заклад був першим у сфері вищої освіти – 

Острозька чи Києво-Могилянська Академія. Професор А. М. Алексюк 

вважає, що розглядати це питання варто в контексті історичного періоду 

існування цих закладів та їх освітньої діяльності. На його думку, на той час, 

порівняно з іншими школами, Острозька Академія стояла вище. Проте це 

питання залишається відкритим. 

Дослідники історії розвитку освіти ще на початку 70-х років ХХ століття 
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висловлювали припущення, що школи «вищого типу», які надавали освітні 

послуги, існували ще за часів Київської Русі. Є також думка, що перша вища 

школа в Києві була заснована взагалі у 1037 р. у храмі святої Софії. У школі 

готувались кадри вищого духовенства і феодальної знаті. У Повісті минулих 

літ можна навіть знайти фрази, що підтверджують надання освітніх послуг 

при монастирі: «… Любив Ярослав церковні устави… І зібрав книгописців 

багато, котрі переводили з грецької на слов’янську мову і письмо. І написали 

вони багато книг, по яким віруючі люди вчаться і насолоджуються вченням 

божественним. Як буває, що один землю зорає, другий же засіє, а треті 

пожинають та споживають страву неоскудну, так і тут» [472, c.22]. Проте 

частина науковців схильні підтримувати позицію, згідно з якою першим 

вищим навчальним закладом на територіях східних слов’ян все ж таки була 

Києво-Могилянська академія [247, c.69]. 

Кінець ХVІІ – початок ХVІІІ століття стали для освітньої системи 

України роками розвитку та просвітництва. В цей період спостерігалось 

постійне збільшення потреб у поширенні грамоти серед населення та надання 

освітніх послуг. Саме розвиток міського життя, пожвавлення торгівельно-

промислової діяльності, ускладнення системи державного апарату, 

покращення зв’язків із зарубіжними країнами обумовлювали збільшення 

кількості людей з освітою. 

У 1802 році розпочинає свою діяльність Міністерство просвіти 

Російської імперії, яке в першу чергу проводить систематизацію освітніх 

установ, у результаті якої затверджується чотири типи шкіл: парафіяльні, 

повітові, губернські, або їх ще називали гімназіями, та університети. 

Невизначеним залишалось становище ліцеїв, оскільки вони займали 

перехідне положення між гімназіями та університетами [477, c.21]. 

Протягом 1802–1804 років Міністерство народної просвіти започатковує 

реформу. Реорганізація системи освіти розпочалася з прийняття Попередніх 

правил народної освіти (1803 рік) та Статуту навчальних закладів, 

підпорядкованих університетам (1804 рік). Нова система передбачала 
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4 ступеня освіти: університети (вищий ступінь), гімназії (середній), повітові 

училища (проміжний), приходські школи (нижчий ступінь). Між ступенями 

мусив існувати зв’язок. Утворювалися 6 округів, у кожному з яких мав бути 

університет та середні заклади освіти, які «примикали» до нього [190, c.64-

65]. 

Під час реформи було запроваджено законодавство про присудження 

наукових ступенів у російських університетах: 12 грудня 1802 року 

Олександр І підписав «Акт постанову для Імператорського Університету у 

Дерпті». Запроваджена структура російських наукових ступенів відрізнялася 

від країн Західної Європи. Так, утвердилися два наукових ступеня – магістр 

(перший науковий ступінь, що відповідав сучасному кандидату наук) і 

доктор наук (найвищий науковий ступінь). Європейський ступінь доктора 

права прирівнювався лише до вітчизняного ступеня магістра (тобто більш 

низького ступеня) [118, c.52]. 

Проте друга половина ХІХ століття характеризується і як доба 

продовження реформ у сфері освіти, і як період контрреформ, оскільки 

відбувається закріпачення Слобідської і Лівобережної України, що 

призводить до розорення та знищення більшої частини шкіл та ряду інших 

навчальних закладів. 

Певна річ, ні про яке надання освітніх послуг державної мовою, мови не 

велось. 18 липня 1863 року міністр внутрішніх справ Валуєв видає циркуляр 

«Про заборону української мови». Відповідно до цього документа «навчання 

в усіх без винятку училищах проводиться загальноруською мовою і 

вживання в училищах малоруської мови ніде не допущено». Досить 

обґрунтовано доводилось, що ніякої окремої «малоруської» мови не було, 

немає і не може бути, і що «наріччя», яке вживається простим населенням, є 

та ж сама російська мова, тільки зіпсована впливом на неї Польщі. Особам, 

які намагалися довести протилежне, більшість самих «малоросів» згодом 

почало докоряти в сепаратистських задумах та ворожих поглядах до Росії і 

самої «Малоросії» [206, с.55]. 



 21

Зміст циркуляру обґрунтовувався «…тривожним становищем 

суспільства, яке хвилюють політичні події, а з іншого боку, маючи на увазі, 

що питання про навчання грамотності на місцевих наріччях не отримало ще 

достатнього розв’язання в законодавчому порядку, міністр внутрішніх справ 

визнав за необхідне, надалі до погодження з міністром народної освіти, обер-

прокурором священного синоду і шефом жандармів щодо друкування книг 

малоруською мовою, дати по цензурному відомству розпорядження, щоб до 

друку дозволялися тільки такі твори цією мовою, які належать до галузі 

красного письменства; пропускання ж книг малоруською мовою як 

духовного змісту, так навчальних і взагалі призначених для початкового 

читання народу, припинити…» [472, c.24; 206, с.55]. 

Іншою була ситуація на тих західноукраїнських землях, що перебували у 

складі Австрійської імперії (1772–1918 рр.). Так, Конституція Австрії 

(1867 р.) встановлювала вільний розвиток науки та її викладання в закладах 

освіти. Будь-якому громадянинові дозволялось бути засновником навчальних 

та виховних закладів і надавати в них освітні та виховні послуги, якщо тільки 

вони відповідають законним вимогам та дозволені державою. Приватної 

освіту такі обмеження не стосувалися взагалі. Відповідальність за релігійну 

освіту у школах покладалась на ту релігійну громаду, до відання якої 

належала дана школа. Держава лише залишала за собою право вищого 

керівництва й наглядача за публічною освітою та вихованням. 

Варто зауважити на тому, що на момент приєднання до Австрійської 

імперії західноукраїнських земель рівень освіти серед українського 

населення був вкрай низьким і підтримувався лише завдяки заходам 

національної української церкви (насамперед української греко-католицької 

церкви). Велику роль в освітніх процесах нової доби відіграла діяльність 

Вищої наукової комісії у Відні (утворена у 1760 році), завданням якої було 

керівництво середньою та вищою освітою, а реформа школи 1774 року 

започаткувала створення системи державної освіти, що дала поштовх 

розвитку народного шкільництва [118, c.50]. 
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Позитивом цього історико-правового періоду становлення та розвитку 

надання послуг у сфері освіти є привнесення австрійськими колоністами на 

українські землі принципу обов’язковості освіти, який отримав закріплення 

на наступних етапах розвитку законодавства про освіту в усій Російській 

імперії [118, с.64]. 

Повертаючись до України у складі Російської імперії, зазначимо, що 

прагнення українського народу до розвитку освіти не вдавалося знищити. 

Створена наприкінці ХVIII століття система освіти на українських землях 

проіснувала без істотних змін до кінця ХІХ століття і складалася з таких 

ланок: початкова, середня та вища  [118, с.64]. 

Під впливом революційних подій 1905 року порушуються питання про 

широку демократизацію освітньої системи. Цей період позначився активним 

пошуком шляхів удосконалення управління системою освіти. Взагалі, за 

часів царювання імператора Миколи ІІ народна освіта досягла значного 

розвитку. Менш як за 20 років суми кредитів, асигнованих Міністерству 

народної освіти, з 25,2 млн рублів зросли до 161,2 млн рублів (це без 

урахування військових і технічних шкіл та шкіл, що утримувалися земствами 

та містами, кредити яких на народну освіту зросли з 70 млн рублів у 

1894 році до 300 млн рублів у 1913 році). Загальна освіта була безплатною за 

законом. З 1908 року вона стала обов’язковою. З того часу у межах усієї 

Російської імперії відкривалося близько 10 тис. шкіл щорічно [118, c.62].  

У 1905 році в Російській імперії поряд із державними навчальними 

закладами існувало і 14 неурядових закладів, що надавали освітні послуги. 

Важливу роль у становленні та розвитку недержавної освіти відіграло 

прийняття Маніфесту від 14 жовтня 1905 року. В рамках даного документа 

цар Микола ІІ, відповідно до звіту міністра І. І. Толстого , офіційно дозволив 

відкривати приватні вищі навчальні заклади. Створення такого правового 

підґрунтя сприяло стрімкому розвитку надання освітніх послуг у «вільній» 

вищій школі. 

Протягом 1905–1913 рр. налічувалося 62 недержавних навчальних 
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заклади, які створювалися здебільшого за ініціативою професури та частково 

за кошти торгівельно-промислових громад. Це була система несубсидованих 

державою громадських та приватних установ, що надавали освітні послуги. 

Приватні вищі навчальні заклади стали першими суб’єктами, які повністю 

матеріально забезпечувалися за рахунок внесків засновників, пожертв та 

плати за навчання студентів, при цьому плата за отримання освітніх послуг 

з’явилась у державних університетах ще у 1817 році [247, c.75]. 

Існувало дві групи недержавних вищих закладів освіти – неурядові 

(громадські) та приватні. Перші створювалися на «ідейній основі» та 

переслідували виключно просвітницькі цілі, маючи при цьому статус 

непідприємницьких установ. Усі їхні кошти, які надходили від громадських 

організацій та окремих філантропів, а також як оплата студентів за навчання 

цілком спрямовувалися на оплату праці викладачів, розвиток навчально-

матеріальної бази та вдосконалення навчального процесу.  

Друга група недержавних вищих навчальних закладів – приватні – 

створювалися як комерційні організації, оскільки повинні були не тільки 

фінансово забезпечувати своє функціонування, але й давати прибуток 

«господарю» у формі відсотків на витрачений капітал. Недержавні вищі 

заклади освіти створювалися як юридичні особи та фінансувалися 

власниками  [118, с.64]. 

На початку 1917 року було прийнято Положення «Про приватні заклади 

освіти», яке фактично зрівняло правові позиції недержавних та державних 

вищих навчальних закладів. Крім того, воно чітко визначило порядок 

утворення та функціонування перших. Недержавні навчальні заклади були 

підпорядковані, так само як і державні, Міністерству просвіти Російської 

імперії. Приватні виші, як і багато інших закладів, створювались у 

дозвільному порядку. Перед відкриттям такого закладу відповідні державні 

органи перевіряли політичну благонадійність засновників та їхню 

платоспроможність [282, c. 157]. 

Після революційних подій відбуваються зміни в культурному та 
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духовному житті населення України. В першу чергу було відновлено 

державний статус української мови. Результатом вирішення цього питання 

стало прийняття низки нормативно-правових актів: «Закон Центральної Ради 

Про державну мову» (березень 1918 р.), «Закон про обов’язкове навчання 

української мови і літератури, а також історії та географії України в середніх 

школах» (1918 р.), «Постанова Ради Народних Комісарів УСРР про 

запровадження української мови в школах і радянських установах» (21 

вересня 1920 р.), Постанова ВУЦВК і РНК УСРР «Про заходи забезпечення 

рівності мов і про допомогу розвиткові української мови» (1 серпня 1923 р.) 

тощо. 

На реалізацію прийнятих актів видається велика кількість наказів, що 

спрямовані саме на задоволення освітніх потреб населення. Так, у 1918 р. 

видається наказ міністра народної освіти про утворення національної нижчої 

початкової школи – «… В час, коли наша держава творить культурно-

національні цінності (одкриває Українські державні університети, академії, 

гімназії і т.п.) і напружує усі духовні і матеріальні сили, щоб дати 

українському народові рідну національну школу, коли не можна допустити ні 

одного кутка без української школи, нижча початкова школа для 

українського народу мусить обов’язково як слід приготовитись до навчання 

на українській мові і забезпечити себе підручниками і вчителями в першу 

чергу» [472, c.71-72]. 

Правовим кроком до українізації освіти було розпорядження 

Державного секретаріату освіти і віросповідання від 11 лютого 1919 року, 

яке впроваджувало в усіх типах шкіл суттєві заходи щодо українізації. 

Піклуючись про подальший розвиток надання освітніх послуг, було надано 

можливість, звернувшись до державного секретаря освіти, утворювати нові 

приватні школи. Для цього необхідно було зазначити: 1) особу або 

товариство, яке утримуватиме школу; 2) прізвище керівника і його фахову 

кваліфікацію; 3) приблизну кількість учнів, які збиралися там навчатися, та 

4) приміщення цієї школи. Головними умовами для надання такого дозволу 
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було: а) керівник і педагогічний колектив мали бути громадянами УНР; 

б) організація школи мала в загальних рисах відповідати організації 

державних шкіл; в) додання (додаток) до декларації, в якій були викладені 

основні положення керівника і педагогічного колективу про свої обов’язки 

виконувати закони і розпорядження [99, с. 66–67; 118, с. 64]. 

На засіданні Української національної ради 13 лютого 1919 року було 

прийнято Закон «Про одержавлення українських шкіл», а 14 лютого – Закон 

«Про одержавлення українських приватних гімназій і жіночих учительських 

семінарій», згідно з яким усі школи – громадські, середні, гімназії, реальні, 

рільничі й інші – оголошувалися державними, а вчителі – державними 

службовцями, що надало вчителям певного статусу і пільг. 15 лютого 

1919 року Українська національна рада ухвалила резолюцію про 

влаштування для вчителів курсів українознавства, що сприяло зростанню 

фахового рівня педагогічних працівників. З метою покращення ситуації щодо 

забезпечення освітніх закладів педагогічним персоналом, уряд звернувся до 

всіх вчителів Західної України, які з певних причин не працювали, 

повернутися до виконання своїх обов’язків [99, c. 66-67; 118, с. 64]. 

Проте така українізація призвела до того, що були реорганізовані 

заклади іноземного походження. Тоталітарно-репресивний режим радянської 

влади досить згубно вплинув на якість освітніх послуг у таких закладах та, 

відповідно, майже їх знищив. Постанова ЦК КП(б)У про реорганізацію 

національних шкіл в Україні (10 квітня 1938 р.) взагалі проголосила 

представників німецьких, польських, чеських, шведських, грецьких шкіл 

ворогами народу, які насаджували антирадянські, буржуазно-націоналістичні 

ідеї. Наголошувалось на тому, що така практика надання освітніх послуг 

завдавала величезну шкоду справі правильного навчання і виховання, 

відгороджувала дітей від радянського життя, позбавляла їх можливості 

долучатися до вітчизняної культури та науки, не давала можливості надалі 

набувати освіту у технікумах, вищих навчальник закладах [296, с.236–

237; 472]. Відтак, резолютивна частина вказаної Постанови містила 
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радикальні рішення – «… виходячи з рішень ЦК ВКП(б), Політбюро ЦК 

КП(б)У визнає недоцільним і шкідливим дальніше існування особих 

національних шкіл, особих національних відділів та класів при звичайних 

радянських школах і постановляє: 1. Реорганізувати особі національні 

німецькі, польські, чеські, шведські й інші школи і технікуми в радянські 

школи звичайного типу…; 2. Реорганізувати Одеський німецький 

педагогічний інститут в інститут іноземних мов; 3. Учнів особих 

національних початкових, неповних середніх шкіл, особих національних 

технікумів і педшкіл… розмістити в сусідніх радянських школах, технікумах 

і педшколах звичайного типу…» [296, c. 236-237; 472]. Отже, метою нового 

етапу становлення радянської влади стало докорінне руйнування старої 

системи надання освітніх послуг, пошук нових форм освітньої діяльності, які 

б відповідали вимогам нової влади. 

Після об’єднання Західної України з УРСР у 1939 році відразу 30 

вересня наркомат освіти УРСР подав доповідну записку ЦК КП(б)У і 

Раднаркому УРСР про реорганізацію системи освіти у Західній Україні [252, 

c.86]. У першому півріччі 1939–1940 навчального року школи працювали за 

перехідними програмами, спеціально складеними для них. Були повністю 

скасовані релігійні дисципліни. З 11 січня 1940 року відбувся перехід усіх 

шкіл в західних областях України на навчальні плани і програми радянського 

зразка, а до березня 1940 року було завершено реорганізацію всієї системи 

освіти на радянських засадах [498, c.7]. Одразу ж після початку створення 

системи нової школи у зазначених регіонах було скасовано платність 

навчання. 

Під час Другої Світової війни окупаційна німецька адміністрація 

хазяйнувала в різних областях України. У цей час також функціонували 

школи і вищі навчальні заклади, наукові і дослідницькі установи. Проте 

радянськими та вітчизняними науковцями присвячено мало праць, що 

досліджують ці питання. Радянською владою на початку війни освітні 

установи евакуйовувалися на схід – на Урал, у Сибір, Кавказ або Середню 
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Азію. Там вони відновлювали роботу і здійснювали підготовку кадрів [118].  

У післявоєнний період в Україні за короткий термін була відновлена 

освітня галузь, значно зміцнено вузівський сектор науки. Так, у системі 

вищих навчальних закладів Мінвузу УРСР станом на 1966 рік працювало 4 

науково-дослідних інститути, 37 проблемних і 68 галузевих лабораторій, 

обсяг наукових досліджень в усіх вищих навчальних закладах України з 

1956 року (за 10 років) збільшився у 12 разів [480, c. 47]. Освітні установи 

працювали за усталеною системою, фінансувалися державою. Простежувався 

тісний зв’язок між навчальними закладами та виробництвом у межах 

професійно-технічної та вищої освіти. Навчальні заклади готували таку 

кількість фахівців, яка була потрібна народному господарству. Учні 

професійно-технічних училищ та технікумів централізовано відряджалися на 

практику до колгоспів, заводів та фабрик, де виконували завдання та функції 

різноробів або професійних працівників та мали можливість отримувати 

заробітну платню, яка була нижчою від зарплати постійних працівників [118, 

с.76]. 

Усі випускники вишів отримували постійне місце роботи на державних 

підприємствах, установах та організаціях. Була можливість здійснювати 

підготовку фахівців для суб’єктів господарювання на основі укладення 

договору між ним та вищим навчальним закладом з оплатою навчання. Хоча 

обидва суб’єкти господарювання (як навчальний заклад, так і колгосп чи 

завод) перебували у державній власності [118, c.76-77]. 

Починаючи з 1960 року кожні п’ять років вищими органами радянської 

влади приймалися постанови, спрямовані на врегулювання діяльності вищої 

школи, де червоною ниткою проходило питання забезпечення якості надання 

освітніх послуг та якості підготовки кваліфікованих фахівців. Така освітня 

політика держави тривала до 1980 року. Саме у той період ключовими 

проблемами обговорення були адаптованість спеціалістів, їх спроможності 

до самовдосконалення протягом розвитку професійної кар’єри [101, c.22; 

118, c.76-77]. В подальшому також приймалось багато правильних рішень у 
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галузі освіти, проте вони залишилися тільки на папері. 

Із проголошенням своєї незалежності Україна обрала власний шлях 

розвитку та оптимізації сфери надання освітніх послуг. Сьогодні ми маємо 

епоху інтенсивної інтернаціоналізації та глобалізації суспільного життя, що 

обумовлює появу та формування такої нової категорії, як світовий ринок 

освітніх послуг. Важливим у процесі модернізації надання освітніх послуг є 

оновлення самого змісту освіти, адаптації його до реалій постіндустріального 

розвитку суспільства. Структуру освіти варто оновлювати таким чином, щоб 

зберегти найкращі досягнення та досвід у сфері підготовки 

висококваліфікованих фахівців та відповідати вимогам світового ринку 

праці. Основними його ознаками, з якими варто узгодити вітчизняну освіту, 

є: 

 міжнародна академічна мобільність (як тих, хто навчається, так і 

тих, хто навчає); 

 валідація зарубіжних свідоцтв про освіту та дипломів різного 

рівня; 

 спільні програми та найрізноманітніші типи міжвузівської 

співпраці; 

 збільшення міграційних потоків висококваліфікованих фахівців; 

 виникнення різних форм транснаціональної освіти тощо [203, 

c.6]. 

Отже, необхідним та важливим стало серйозне оновлення методик 

організації навчання, з тим щоб особи після завершення навчання були не 

просто людьми з багажем знань, а індивідами, здатними до постійної 

самоосвіти. 

Враховуючи ретроспективний огляд становлення процесу надання 

освітніх послуг на території України, можна виділити певні основні історичні 

етапи розвитку освіти. Слід зазначити, що вітчизняними вченими вже 

здійснювалися спроби виділення таких етапів раніше. Так, М. О. Тимошенко 

історію становлення та розвитку законодавства України про вищу освіту 
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характеризує шляхом періодизації її на такі етапи: І етап «пострадянського» 

розвитку законодавства України (початку 90-х років ХХ століття); ІІ етап – 

зародження вітчизняного законодавства у сфері вищої освіти (1991–1995 рр.); 

ІІІ етап – стабілізація законодавчої бази у сфері вищої освіти, що припадає на 

період з 1996  по 2000 рік; ІV етап – удосконалення законодавчої бази у сфері 

вищої освіти, що починається на початку ХХІ століття та триває дотепер 

[448, c.236-239].  

Б. В. Деревянко у своєму монографічному досліджені виділив аж 13 

історико-правових етапів становлення законодавства про надання послуг у 

сфері освіти та правовий статус українських навчальних закладів:  

1-й етап – тривав від появи перших навчальних закладів при церквах і 

монастирях за часів князів Київської Русі до ХІV–ХV століття;  

2-й етап – протягом початку і розквіту козацької епохи; 

3-й етап – припадає на ХVІІ – ХVІІІ століття. У цей час почали 

з’являтися виші університетського типу, що були аналогічні 

західноєвропейським університетам;  

4-й етап – включає першу половину ХІХ століття. У цей час на 

українських землях діяли вищі навчальні заклади сучасного типу;  

5-й етап – припадає на другу половину ХІХ століття, коли відбувається 

становлення правового статусу навчальних закладів та правового режиму їх 

діяльності в Україні;  

6-й етап – охоплює період від початку ХХ століття до 1917 року. 

Характеризується утворенням кожного року нових навчальних закладів 

різного рівня;  

7-й етап – тривав за часів першої незалежної української держави – УНР 

та гетьманщини П. П. Скоропадського, характеризується нетривалістю – з 

1917 по 1920 роки; 

8-й етап – тривав з 1920 року до початку Другої Світової війни;  

9-й етап – тривав від початку Другої Світової війни до початку Великої 

Вітчизняної війни;  
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10-й етап – тривав протягом Великої вітчизняної війни;  

11-й етап – охоплює час із кінця Великої Вітчизняної війни до здобуття 

Україною незалежності;  

12-й етап – обмежується 1990-и роками;  

13-й етап – триває по теперішній час. Розпочався на рубежі 1999-

2000 рр.,  передбачаючи перехід вітчизняної сфери освіти до Болонського 

процесу та діяльність сучасних освітніх закладів в умовах глобалізації [118, 

c.76-77].  

Проаналізувавши дослідження попередників, пропонуємо виділити 

шість етапів становлення та розвитку освітніх послуг на території 

України: 

І етап – зародження освіти у східних слов’ян. Охоплюється VI-VIІІ 

століттями та характеризується передачею знань, умінь та навичок у межах 

родини; 

ІІ етап – кінець IX ст. – початок ХVI ст., пов’язаний із виникненням 

першої азбуки та початком реалізації діяльності з надання державою освітніх 

послуг. Особливість цього періоду полягає у появі братських шкіл та 

можливістю впровадження в них освітнього досвіду Заходу. На основі 

зарубіжного досвіду відбувається формування власної системи суб’єктів, що 

були спроможними надавати освітні послуги. Переважала в ту добу середня 

освіта; 

ІІІ етап – кінець ХVI ст. – початок ХVIІІ ст. Для даного етапу особливим 

є заснування перших університеті – Острозької та Києво-Могилянської 

академій, а також низки інших вишів у Львові, Чернігові, Харкові, 

Переяславі тощо. Це доба розвитку та просвітництва; 

ІV етап – розпочинається з 1802 р., коли Міністерство народної просвіти 

започатковує реформи та реорганізовує систему освіти. Даний етап 

завершується другою половиною ХІХ століття; 

V етап – початок ХХ ст. і до проголошення незалежності України. 

Характерним для цього періоду є, по-перше, демократизація освітньої 
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системи, по-друге, поява недержавних навчальних закладів; 

VІ етап – реалізація освітніх послуг в умовах незалежності держави. 

Таким чином, ретроспективний огляд освітнього процесу надав нам 

можливість дослідити та виокремити основні етапи становлення процесу 

надання освітніх послуг в Україні. На основі викладеного доходимо 

висновку, що сфера надання послуг стала сьогодні пріоритетним напрямком 

розвитку держави і суспільства. Пов’язано це з тим, що Україна поступово 

набирає обертів у напрямку побудови громадянського суспільства, де у 

першу чергу забезпечуються права, свободи та законні інтереси людини. 

 

 

1.2. Поняття та значення надання освітніх послуг в Україні 

 

Конституція України гарантує кожній особі право на освіту. Саме від 

рівня освіти залежить подальший інтелектуальний, культурний, духовний, 

соціальний, економічний розвиток суспільства і держави. Тому метою 

освітнього процесу є надати особі можливість всебічно розвиватись, 

розкривати її таланти, розумові та фізичні здібності. Зміст освіти полягає в 

задоволенні соціально-економічних, політичних, правових, моральних, 

культурних потреб суспільства в освічених і розвинених людях. Звідси 

випливає основне завдання освіти – давати людині знання не тільки про світ 

та його закони, але й методологію перетворення цього світу, формувати 

відповідні вміння та навички, які б ґрунтувалися на прийнятих людських 

цінностях. Аби цей процес був ефективним, необхідно, щоб члени 

суспільства мали потребу і можливість здобути відповідну освіту.  

Багатоманітність освітніх установ створює умови для вибору профілю 

навчання. Тому для кожного споживача освітніх послуг важливим є те, щоб 

вони надавалися оптимальним та якісним шляхом. Державною гарантією 

права громадян на освіту є той факт, що сьогодні в Україні діє близько 17,6 

тис. загальноосвітніх навчальних закладів комунальної, державної та 
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приватної форм власності [160], з них 664 вищих навчальних закладів [319].  

Категорія «освітні послуги» перебуває у широкому вжитку, проте на 

законодавчому рівні ми досі не маємо чіткого визначення цього терміна. Для 

того щоб з’ясувати поняття, сутність та значення «освітніх послуг», варто 

розглянути й уточнити зміст деяких правових категорій, якими оперує як 

законодавець, так і представники наукової спільноти. 

На доктринальному рівні здійснювали спроби дослідити зміст та 

сутність «освіти», «навчального процесу», «освітніх послуг» такі українські 

та зарубіжні науковці, як В. Г. Кремень, М. Н. Курко, О. Н. Ярмиш, 

М. І. Ануфрієв, О. М. Бандурка, Р. В. Шаповал, В. І. Шилова, 

Г. О. Пономаренко, В. П. Тимощук, К. А. Карчевський, В. М. Бесчастний, 

Б. В. Деревянко, О. В. Галайда, О. В. Южакова та ряд інших провідних 

вчених. 

М. Н. Курко зазначав, що в сучасних умовах освіта є могутнім чинником 

розвитку духовної культури українського народу, відтворенням 

інтелектуальних і продуктивних сил суспільства, запорукою громадянського 

миру і майбутніх успіхів у зміцненні й утвердженні авторитету України як 

суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави – 

повноправного члена європейської та світової спільноти [247, c. 3]. 

Термін «освіта» не є однозначним та може мати кілька значень. По-

перше, це сфера передавання, засвоєння й перероблення знань і соціального 

досвіду. По-друге, це обсяг знань та практичних навичок. По-третє, освіта – 

це процес та результат засвоєння систематизованих знань, умінь і навичок, 

необхідних для практичної діяльності. 

Освіта поєднує дві провідні ланки – науку та виробництво – і паралельно 

впливає на розвиток усіх сфер життєдіяльності людства. 

Відносини, що виникають у процесі освітньої діяльності, передбачають 

наявність принаймні двох сторін: перша – надає освітні послуги, інша – 

споживає. Суб’єктом, що їх надає (зауважимо, що освітня діяльність не є 

виробничою сферою), є навчальний заклад, який в обов’язковому порядку 
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отримав ліцензію. Іншою ж стороною цих правовідносин є особа – споживач 

такої послуги. 

Говорячи про освітні правовідносини, варто більш детально зупинитися 

на їхньому змісті, який має свої особливості. При користуванні освітньою 

послугою, особа, яка її отримує, перебуває у тісному взаємозв’язку з 

навчальним закладом, від якого має на меті отримати відповідні знання, 

вміння та навички. При цьому споживач не є стороннім глядачем реалізації 

даної послуги, а виступає активним учасником вироблення освітніх 

правовідносин. Для найефективнішого засвоєння знань особа має прикласти 

чимало зусиль, їй доведеться перебувати у стані постійної динаміки: 

відвідувати заняття, працювати в бібліотеці, складати заліки, іспити та інші 

підсумкові контролі. Таким чином, в освітніх правовідносинах особа 

(споживач освітніх послуг) є мобільною стороною відносно навчального 

закладу [489, c.104]. 

В Енциклопедії освіти навчальний заклад визначається як заклад, який 

надає освітні (освітньо-виховні) послуги [144, c.538]. Надання послуг є 

одним із видів суспільно корисної діяльності. Їх надання населенню сьогодні 

є головним пріоритетом держави, оскільки таким чином безпосередньо 

реалізовується конституційне право громадян на освіту.  

Під послугою нам пропонують розуміти:  

1) дію, вчинок, що дає користь, допомогу іншому. Це сприяння 

розвиткові, піднесенню, поширенню чогось [69, c. 1080];  

2) діяльність підприємств, організацій та окремих осіб, виконувана для 

задоволення чиїх-небудь потреб; обслуговування. Тобто це система 

господарсько-побутових вигод, що надаються населенню [69, c.1080]. 

Термін «послуга» використовується у широкому колі нормативно-

правових актів як на законодавчому, так і підзаконному рівнях. Проте, як уже 

зазначалося вище, дана категорія так і не отримала однозначного 

тлумачення. Можливо, це обумовлюється різноманітністю послуг, що значно 

ускладнює процес визначення послуги як універсальної одиниці. Так, у 
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Податковому кодексі України існує навіть така категорія, як «постачання 

послуг», під якою розуміють будь-яку операцію, що не є постачанням 

товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної 

власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав 

стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання 

послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження 

певної діяльності [334]. Специфічною ознакою послуги, яка випливає з цього 

визначення , є споживання в процесі вчинення певної дії, тобто відсутня 

матеріальна складова такої послуги. 

При наданні нематеріальних послуг особа, яка їх надає, впливає 

безпосередньо на людину, яка отримує цю послугу. Тобто послуга, яка не 

набуває речової форми, невіддільна від самої діяльності, а її корисний ефект 

не може повністю залежати від особи, яка надає послугу. Корисний ефект 

послуги в даному випадку залежить від того, як відбувається процес її 

споживання, чи наявні об’єктивні умови для досягнення результату [205, 

c.68]. Іншими словами, корисний ефект залежить від якостей не тільки 

виробника освітніх послуг, а й від самого споживача, що є дуже актуальним в 

освітньому процесі. 

Досить повне визначення послуги надав С. Ємельянчик, який під 

послугою розуміє дію (діяльність), спрямовану на задоволення потреб особи, 

яка виражається у відсутності втілення в певному майновому результаті, що є 

невіддільним від самої діяльності, якість якого не може гарантуватися й який 

споживається в момент здійснення [149, c. 108]. 

Що стосується головних рис, то Ф. Котлер виділяє чотири основні 

ознаки, які притаманні будь-якій послузі і які варто враховувати їх 

виробникам у процесі діяльності.  

У ході аналізу цих ознак ми спробуємо спроектувати їх на предмет 

нашого дослідження та навести в контексті освітньої діяльності. Тож до 

основних ознак послуг варто віднести: 

1) невідчутність (нематеріальність) освітніх послуг. Результат 
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отримання освітньої послуги чи їх комплексу неможливо одразу 

ідентифікувати. Після споживання даного виду послуг ніяких додаткових 

відчуттів ні у того, хто навчав, ні у того, хто навчався, як правило, не 

виникає; 

2) невідчужуваність від джерела послуг (наявність нерозривного зв’язку 

між виробництвом і споживанням). Освітня послуга не може існувати без 

особи або закладу, що її надає. Певна річ, на відміну від інших послуг, прямі 

освітні послуги можуть надаватися виключно за наявності споживача (що не 

є характерним, наприклад, для ремонтних послуг). Тому дуже важливо 

налагодити сприятливі взаємовідносини між суб’єктами освітніх 

правовідносин; 

3) мінливість, неоднорідність якості освітніх послуг. Якість освітніх 

послуг може змінюватися залежно від низки чинників: професіоналізму 

суб’єкта надання освітніх послуг, від часу та місця тощо. Крім того, 

враховуючи фактор «старіння» знань, освітня послуга також може втратити 

свою актуальність. Це породжує наступну ознаку; 

4) недовговічність освітніх послуг. Можна розглядати і як результат 

мінливості якості і старіння знань, але у більшості випадків – як якість 

людської пам’яті. Тому освітня послуга має місце лише тоді, коли, по-перше, 

є присутність особи на заняттях, по-друге, коли особа займається постійним 

самовдосконаленням – підвищує свою кваліфікацію та професійну 

майстерність [408, c.83-84]. 

Повертаючись до безпосереднього визначення терміна «освітня 

послуга», слід наголосити, що єдності поглядів фахівців з приводу його 

тлумачення немає. Проте новий проект закону України «Про освіту», який 

розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України для громадського 

обговорення та внесення відповідних пропозицій до нього, уже містить 

тлумачення даної категорії. Термін «освітня» послуга визначено як 

діяльність юридичної або фізичної особи, метою якої є всебічний розвиток 

особистості, набуття загальнокультурної і професійної компетентності та 
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підвищення кваліфікації засобами освіти [395]. У свою чергу, навчальний 

заклад визначено як юридичну особу публічного або приватного права, що 

здійснює освітню діяльність відповідно до свого статуту. 

На доктринальному рівні Г. О. Пономаренко пропонує визначити освітні 

послуги в контексті підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. На її 

думку, освітні послуги, що надаються державними вищими навчальними 

закладами, є освітньою діяльністю, яка фінансується з державного бюджету 

та за рахунок додаткових джерел фінансування, пов’язана із забезпеченням 

реалізації конституційних прав людини і громадянина на отримання вищої 

освіти на платній чи безоплатній основі і яка здатна задовольнити потреби 

особи, суспільства, держави [336, c. 14]. 

До особливостей освітніх послуг, які надаються державними вищими 

навчальними закладами, вона віднесла такі:  

а) наявність спеціальної мети та завдань;  

б) їх змістом є освітня діяльність;  

в) пов’язані із забезпеченням реалізації конституційних прав людини і 

громадянина на отримання вищої освіти на платній чи безоплатній основі;  

г) надаються вищими навчальними закладами, які засновані державою, 

які фінансуються з державного бюджету та за рахунок додаткових джерел 

фінансування і підпорядковуються відповідному центральному органу 

публічної адміністрації;  

ґ) обов’язковою умовою надання вищими навчальними закладами 

державної форми власності освітніх послуг є отримання відповідної ліцензії, 

надання якої є різновидом адміністративних послуг.  

Б. В. Деревянко пропонує виділити такі категорії, як «надання освітніх 

послуг» та «надання послуг у сфері освіти». Під поняттям «надання освітніх 

послуг» він пропонує розуміти діяльність підприємств, установ, організацій, 

громадян (суб’єктів господарювання) та окремих осіб (викладачів, майстрів, 

тренерів, вихователів, репетиторів тощо), виконувана для задоволення 

потреб людей (учнів, вихованців, студентів, аспірантів, докторантів та ін.), 
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роботодавців та держави з передачі протягом певного часу або постійно 

сукупності знань, умінь та навичок, що визначають певний їх рівень або 

ступінь, не має матеріальної форми, не залежить від характеру результату, на 

платній чи безоплатній основі, що має цінову визначеність [118, c.38]. 

А поняття «надання послуг у сфері освіти» він визначає як діяльність 

підприємств, установ, організацій, громадян (суб’єктів господарювання) та 

окремих осіб (викладачів, майстрів, тренерів, вихователів, репетиторів тощо), 

виконувана для задоволення потреб людей (учнів, вихованців, студентів, 

аспірантів, докторантів та ін.), роботодавців та держави, інших громадян та 

суб’єктів господарювання з передачі протягом певного часу або постійно 

сукупності знань, умінь та навичок, що визначають певний їх рівень або 

ступінь, інших прав, належних навчальних закладів, не має матеріальної 

форми, не залежить від характеру результату, на платній чи безоплатній 

основі, що має цінову визначеність [118, c.38]. 

На перший погляд ці поняття можуть здатися тотожними, проте поняття 

«надання послуг у сфері освіти» є ширшим відносно «надання освітніх 

послуг». Крім освітніх послуг (основних та додаткових), навчальні заклади 

можуть надавати й інші послуги. Проте діяльність із надання навчальними 

закладами неосвітніх послуг, на його думку, також здійснюватиметься у 

сфері освіти [118, c.38]. 

У другому понятті, крім названих споживачів науковець, виділяє ще 

інших громадян та суб’єктів господарювання. Крім знань, умінь та навичок 

при наданні навчальними закладами неосвітніх послуг у сфері освіти можуть 

передаватися певні права (наприклад, право користування майном 

навчального закладу). Неосвітні послуги надаються закладом освіти, як 

правило, тільки на оплатній основі, а тому однозначно мають цінову 

визначеність [118, c.38]. 

В. І. Шилова  [485, с.3] зазначає, що послуга у загальному значенні є:  

  об’єктом продажу у вигляді дій, вигод або задоволення; 

  економічною дією, що створює й забезпечує клієнтів у певний час у 
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певному мiсцi послугою, як результат досягнення бажаних змін на користь 

одержувача послуги;  

  діяльністю юридичної або фiзичноï особи, спрямованою на 

задоволення потреб iншоï юридичної або фiзичноï особи;  

  змiною стану особи чи товару, що належать до будь-якоï 

економiчноï одиницi, яка вiдбувається в результатi дiяльностi iншоï 

економiчноï одиницi за попередньою згодою першоï;  

  будь-яким заходом i вигодою (користю), якi одна сторона може 

запропонувати іншій, нематерiальною дiєю, що не приводять до володіння 

чим-небудь [485, с.3]. 

Освітню послугу авторка пропонує визначити як комплекс 

цілеспрямованих дій юридичної або фiзичноï особи, результати яких 

виражаються в корисному ефекті (вигоді), що задовольняє освiтнi, наукові й 

виховні потреби iншоï юридичної або фiзичноï особи  [485, с.3]. 

У свою чергу вона поділяє освітні послуги на послуги теоретичного й 

практичного характеру. Послуги теоретичного характеру, на її думку, 

покликанi ознайомлювати студентiв iз базовими науково-теоретичними 

положеннями та прикладними аспектами теоретичних питань, розвивати 

здатнiсть до систематичноï творчоï роботи та стимулювати зацiкавленiсть 

студента в поглибленнi своїх знань, прищеплювати потяг до творчостi та 

розумiння того, що не iснує «iстини в останнiй iнстанцiï». Послуги ж 

практичного характеру надають можливiсть студентам закрiпити, 

розширити, поглибити та деталiзувати набутi практичнi навички, приймати й 

обґрунтовувати управлiнські рiшення, оволодiти методикою та технiкою 

здiйснення технiко-економiчного та органiзацiйно-управлiнського аналiзу, а 

також акцентувати увагу на розвитку творчоï активностi й самостiйноï 

особистості [485, c.4]. 

Як свідчить аналіз наукових праць, більшість дослідників, враховуючи 

усю багатогранність виховних, культурних, ідеологічних, соціальних, 

політичних й інших аспектів освіти, характеризують «освітню послугу» все 
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ж таки більше як економічну категорію, а не правову. Обумовлюється це 

тим, що в контексті освітньої послуги використовуються такі поняття як: 

виробництво, споживання, ціна, якість, і т.д. Найпоширенішими є поняття 

«постачальник» (провайдер, виробник) та «споживач», «попит та 

пропозиція». А попит і пропозиція, у свою чергу, передбачають наявність 

ринку.  

«Ринок освітніх послуг» – категорія, що широко використовується в 

суспільстві. Проте варто наголосити й на тому, що все частіше поряд із 

послугою використовуються такі категорії як «адміністрування», 

«менеджмент», «інститути», що призводить до зацікавленості фахівців-

адміністративістів.  

Вивчення даної проблематики в контексті адміністративно-правового 

регулювання передбачає дослідження того, яким чином здійснюється 

управління сферою надання освітніх послуг, на яких принципах воно 

будується, якими нормативно-правовими актами врегульовано, на кого 

спрямовані дані послуги і яка кінцева мета їх реалізації у виконавчо-

розпорядчій сфері. 

Крім того, освітня діяльність дуже тісно пов’язана з інститутом 

адміністративних послуг, що виражається у взаємних ознаках (див. табл. 1.1) 
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Таблиця 1.1 
 

 

Спільні риси адміністративних та освітніх послуг 
 

Адміністративна послуга Освітня послуга 

Гарантованість Конституцією України 

Конституція України встановлює 

основоположні права громадян у 

публічно-правовій сфері:  

- ч. 2 ст. 3 права і свободи людини та 

їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави; 

- ст. 40. Усі мають право направляти 

індивідуальні чи колективні письмові 

звернення або особисто звертатися до 

органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та 

посадових і службових осіб цих 

органів тощо 

Ст. 53. Кожен має право на освіту. 

Держава забезпечує доступність і 

безоплатність дошкільної, повної 

загальної середньої, професійно-

технічної, вищої освіти в державних і 

комунальних навчальних закладах 

 

Підставою надання послуги є вольове рішення 

- надається за заявою особи - здійснюється на підставі договору 

Взаємовідносини здійснюються за наявності спеціального суб’єкта 

- надається адміністративним 

органом (органом публічної 

адміністрації) 

- надаються навчальними закладами, 

які мають владні повноваження по 

відношенню до споживачів послуг 

Результат послуги має виражену форму 

- у формі акта (рішення або дія 

адміністративного органу) 

- у формі атестата, диплома, 

сертифіката тощо 

Спрямовані на реалізацію та задоволення основних прав, свобод та 

інтересів людини і громадянина 

у сфері виконавчої влади у сфері освіти  
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Крім наведених у таблиці ознак, варто зазначити, що надання послуг, як 

адміністративних, так і освітніх, пов’язано із забезпеченням умов для 

реалізації суб’єктивних прав конкретної особи. 

Нерівність сторін, зазначена нами у таблиці, обґрунтовується тим, що 

адміністрація навчального закладу, його науково-педагогічний склад наділені 

владно-розпорядчими повноваженнями відносно споживача освітніх послуг. 

Тобто вони уповноважені застосовувати різні профілактичні та примусові 

заходи у випадках порушення дисципліни, при здійсненні контролю за 

успішністю, навіть мають право відрахувати особу з навчального закладу. 

Можливі й інші прояви субординації та використання імперативного методу 

впливу. Можна частково стверджувати, що відносини між навчальним 

закладом й особою, яка споживає освітні послуги, забезпечуються методом 

адміністративного регулювання.  

Хоча слід визнати, що відносини у сфері надання освітніх послуг все ж 

таки є договірними (добровільними). Тому нормативне врегулювання таких 

відносин з надання послуг в сфері освіти потребує більш детальної 

регламентації та законодавчого закріплення. 

Отже, під освітньою послугою варто розуміти діяльність в межах 

освітніх правовідносин, яка надає можливість особі отримати нову 

інформацію, знання та навички, уміння та компетенцію для задоволення 

основних потреб людини, суспільства і держави.  

Асортимент будь-яких послуг постійно зростає, видозмінюється та 

оновлюється. Виникнення нових видів послуг обумовлюється зародженням 

нових та зміною існуючих потреб, форм та методів навчання [383]. 

Наприклад, розвиток мережі електронних бібліотек, послуги обміну 

студентами, послуги навчання за кордоном тощо. Все це призводить до 

дискусійності з приводу того, які освітні послуги є оплатними, а які 

безоплатними[383]. Вирішальним у даному випадку стало Рішення 

Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 

народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини 
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третьої ст. 53 Конституції України «держава забезпечує доступність і 

безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, 

вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах» (справа про 

доступність і безоплатність освіти) [383]. 

Отже, розглядаючи порушені у конституційному поданні питання, 

Конституційний Суд України вважає, що при тлумаченні терміна 

«доступність» стосовно освіти в державних і комунальних навчальних 

закладах слід виходити із граматичного визначення слова «доступність» як 

«доступ для всіх отримати, користуватись, придбати щось», «відповідність 

силам, здібностям, можливостям кого-небудь» [383].  

Системний аналіз положень Конституції України, в яких вживається 

термін «доступність», надає підстави для висновку, що поняття «доступність 

освіти» у частині третій ст. 53 Конституції України означає створення 

державою можливостей для реалізації права людини на освіту. При цьому 

зазначається, що доступність дошкільної і загальної середньої освіти є 

гарантією права кожного на здобуття такої освіти, якому кореспондує 

обов’язок держави забезпечити реалізацію цього права. Доступність вищої 

освіти в державних і комунальних навчальних закладах полягає у створенні 

державою відповідних умов для їх функціонування і розвитку, за яких особа 

змогла б реалізувати своє право на здобуття вищої освіти на основі 

конкурсного відбору, з урахуванням своїх здібностей та інтересів у вільному 

виборі типу вищого навчального закладу, напряму підготовки і 

спеціальності, профілю навчання [383].  

Таким чином, виходячи зі змісту поняття «доступність», яке вживається 

у положеннях Основного Закону України, відповідних законах про освіту, 

інших нормативно-правових актах, Конституційний Суд України вважає, що 

доступність освіти за конституційно-правовим смислом необхідно розуміти 

так, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має 

створити можливості реалізувати це право [383].  

Продовжуючи аналізувати положення статей Основного Закону 
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України, де вживається термін «безоплатність», Конституційний Суд 

України дійшов висновку, що «безоплатність» зазначених у положеннях 

частини третьої ст. 53 Конституції України рівнів освіти у державних і 

комунальних навчальних закладах слід розуміти як можливість здобуття 

освіти у цих закладах без оплати, тобто без внесення плати у будь-якій формі 

за освітні послуги, відповідно до державного стандарту в межах тих видів 

освіти, безоплатність яких визначена у цих положеннях. Забезпечення 

безоплатності освіти на всіх рівнях є однією з гарантій її доступності.  

Безоплатність здобуття громадянами освіти забезпечується 

фінансуванням навчальних закладів цих форм власності за рахунок 

державних і місцевих бюджетних асигнувань згідно з визначеними законами 

та іншими правовими актами нормативами їх фінансового і матеріально-

технічного забезпечення, що, однак, не виключає можливості фінансування 

галузі освіти за рахунок розвитку позабюджетних механізмів залучення 

додаткових коштів, як це визначено законодавством про освіту.  

Що ж стосується платних послуг, які можуть надаватися навчальними 

закладами (у сфері освіти), іншими установами та закладами системи освіти, 

що належать до державної та комунальної форм власності, то до них, 

відповідно до Переліку [365], належать: 

1) підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу 

відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, 

студентів та курсантів невійськових вищих навчальних закладів цивільної 

авіації, морського та річкового флоту (далі - студенти, курсанти), аспірантів і 

докторантів; 

2) навчання студентів, курсантів для здобуття другої вищої освіти, крім 

випадків, коли право на безоплатне здобуття другої вищої освіти надано 

законодавством; 

3) викладання здобувачам вищої освіти однієї чи кількох дисциплін 

(предметів) англійською та/або іншими іноземними мовами поряд із 

викладанням відповідно до навчального плану зазначеної дисципліни 
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(предмету) державною мовою, крім випадків, коли таке викладання 

передбачене навчальними планами; 

4) підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів, навчання 

для здобуття громадянами післядипломної освіти понад державне 

замовлення в межах ліцензійного обсягу; 

5) проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, 

підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує 

отримання відповідної ліцензії; 

6) підтвердження кваліфікації, отриманої за результатами 

неформального професійного навчання; 

7) сертифікація авіаційного персоналу відповідно до отриманих 

ліцензій; 

8) підготовка кваліфікованих робітників понад державне замовлення в 

межах ліцензійного обсягу, крім випадків, коли здобуття освітнього рівня 

кваліфікованого робітника передбачено навчальним планом підготовки за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти; 

9) підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього 

незалежного оцінювання; 

10) проведення Українським центром оцінювання якості освіти та його 

регіональними підрозділами: 

– пробного зовнішнього незалежного оцінювання; 

– зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання на 

певному освітньому рівні, крім випадків, коли право на безоплатне 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання передбачено 

законодавством; 

11) підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів на 

замовлення центрів зайнятості; 

12) навчання студентів, курсантів, аспірантів, докторантів з числа 

іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні; осіб, 

яким надано статус біженця в Україні; осіб, які потребують додаткового або 
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тимчасового захисту; осіб, яким надано статус закордонного українця і які 

перебувають в Україні на законних підставах; стажування іноземців та осіб 

без громадянства, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття ними 

вищої освіти передбачено законодавством; 

13) прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження 

авторефератів, дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій, 

організація, підготовка до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії (кандидата наук) та його проведення для осіб, які 

навчаються (навчалися) відповідно до договорів, укладених з фізичними або 

юридичними особами, у тому числі для осіб, які не навчаються (не 

навчалися) у відповідному навчальному закладі або науковій установі (крім 

оплати часу проведення засідання членам спеціалізованої вченої ради та 

оплати часу участі в таких засіданнях офіційних опонентів); 

14) здійснення наукового супроводження осіб, які підвищують 

кваліфікацію самостійно, та стажування таких осіб; 

15) проведення лекцій, консультацій, тренінгів, практикумів, занять 

іншої форми з питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної 

культури, спорту, туризму, краєзнавства тощо, підготовки кадрів для 

дитячого та молодіжного туризму; 

16) проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з 

видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, 

занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів; 

17) організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі 

канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, 

художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та 

гуманітарним напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів 

загального фонду державного та місцевих бюджетів; 

18) забезпечення обмундируванням студентів, курсантів та працівників 

вищих навчальних закладів, статутами яких передбачено носіння форменого 

одягу; 
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19) забезпечення харчуванням дітей у державних і комунальних 

дошкільних навчальних закладах з частковою оплатою відповідно до 

законодавства; 

20) утримання вихованців у інтернатних навчальних закладах, 

загальноосвітніх школах та професійно-технічних училищах соціальної 

реабілітації з частковою оплатою відповідно до законодавства; 

21) складення бібліографічних списків для курсових, дипломних і 

наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек, бібліотек підприємств, 

установ та організацій, підготовка фактографічних, аналітичних і 

бібліографічних довідок; 

22) надання доступу до бібліотечних фондів для осіб, які не працюють і 

не навчаються у відповідному закладі (установі); 

23) видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково-

методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів 

масової інформації (газети, часописи, альманахи тощо); 

24) розроблення, впровадження та супроводження електронних 

навчальних матеріалів, курсів дистанційного навчання; 

25) надання послуг організаційного характеру, пов’язаних із 

проведенням ліцензування, атестації та акредитації. 

Отже, освітніх послуг є багато та вони є специфічним виробництвом в 

невиробничій сфері. З одного боку, це нематеріальне благо, що надходить в 

особисте користування, з іншого – корисний ефект освітньої послуги 

проявляється у матеріальному виробництві. До того ж, як показують 

результати дослідження, освітні послуги покликані задовольняти потреби не 

тільки однієї сторони освітніх правовідносин (виробника чи споживача), а й 

охоплюють усі сфери життєдіяльності людства. Так, освітні послуги, окрім 

реалізації державного замовлення, надають можливість навчальному закладу 

конкурувати на ринку освітніх послуг та забезпечувати викладацький склад 

робочими місцями, в особи виникає можливість самореалізувати себе тощо. 

Наприклад, проведення спеціальних курсів іноземної мови надають 
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можливість особі не лише підвищити свою конкурентоспроможність на 

ринку праці, але й вільно спілкуватися з іноземними друзями та партнерами 

під час подорожей та ділових зустрічей, тощо. Відтак, як доцільно зауважує 

В. М. Кутовий , неправильним є обмеження ринку освітніх послуг виключно 

послугами професійної освіти [251, c.13]. Тому освітні послуги мають 

широкий спектр дії (рис. 1). 

Сучасний стан освітніх послуг в Україні свідчить про те, що вони 

продовжують формуватися і розвиватись відповідно до потреб суспільства і 

держави, а також до вимог та стандартів європейського зразка. На сьогодні 

держава регулює та контролює сферу освітніх правовідносин шляхом 

прийняття відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових 

актів. Проте вихідними та основоположними категоріями, які 

характеризуються універсальністю і загальною значимістю державного 

регулювання надання освітніх послуг, є їхні принципи. 

 

 
 

(Рис. 1) Принципи надання освітніх послуг в Україні 
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Повний та всебічний аналіз принципів надання освітніх послуг в Україні 

вимагає дослідження родового, загальнотеоретичного поняття такої категорії, 

як «принцип». Для цього пропонуємо звернутися до довідкових та 

доктринальних джерел, які нададуть можливість розкрити зміст цього 

терміна. 

Етимологічний аспект поняття «принцип» вживається з часів 

середньовіччя, походячи від латинського «principium» і французького 

«principe» [338, с. 60–64], тобто: 

– початок, основа у філософії; те, що лежить в основі деякої сукупності 

фактів або знань із збереженням первинного відтінку [229, c. 214; 338, с. 60–

64]; 

– особливість, покладена в основу створення або здійснення чого-

небудь, спосіб створення або здійснення чогось; правило, покладене в основу 

діяльності якої-небудь організації, товариства і т. ін. [72, c.941; 338, с.60–64]; 

– основне, вихідне положення якої-небудь теорії, вчення, наукової 

системи [275, c.439; 338, с.60–64]; 

– науковий або моральний початок, правило, основа, від якої не 

відступають [110, c.431; 338, с.60–64]; 

– керівні положення чи ідеї, установка в будь-якій діяльності [462, c.382; 

338, с.60–64]; 

– внутрішнє переконання, погляд на речі, які зумовлюють норми 

поведінки; основа якого-небудь пристрою, приладу [423, c.762; 338, с.60–64]; 

– переконання, норма, правило, яким керується хто-небудь у житті, 

поведінці; канон [303, c.614; 338, с.60–64]. 

Аналізуючи сутність та призначення принципів адміністративного 

судочинства України, С. В. Потапенко [338, с.60–64] доволі слушно наводить 

думку Пухтецької А. А., яка пропонує виділити кілька груп значень 

«принципів» як юридичної категорії: 

1) принцип як основоположна правда (істина), закон, доктрина або 

припущення; 
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2) принцип як загальне правило або стандарт; 

3) принцип як сукупність моральних та етичних стандартів; 

4) принцип як визначена наперед політика або спосіб дії; 

5) принцип як основна або необхідна якісна складова або елемент, що 

визначає внутрішню природу або окремі характеристики поведінки [158, 

c.74; 338, с.60–64]. 

У філософії під принципом розуміють центральне поняття, основу 

системи, що надає узагальнення і поширення будь-якого положення на всі 

явища тієї галузі, з якої даний принцип абстрагований. Будь-який предмет 

має свою ідею, а отже, свій принцип і свій закон; будь-яке явище відповідає 

якійсь ідеї, ніщо не відбувається в світі, не виражаючи якоїсь ідеї, – все це є 

аксіомою новітньої філософії [425, c.48; 338, с.60–64]. Тобто принципи є тим 

фундаментом, вихідним положенням, на якому ґрунтуються супутні 

правовідносини. 

Принципи за своїм змістом можуть бути регулятором будь-яких 

правовідносин, оскільки мають найбільш загальний характер, а тому 

обумовлюють перспективні шляхи розвитку як права, так і суспільства та 

держави. Крім того, використання загальноприйнятих правових принципів 

надає можливість усунути прогалини та інші недоліки, які існують в чинному 

законодавстві. 

Як показує проведений аналіз довідкової літератури, існує широкий 

спектр різного тлумачення поняття принципів. Проте термінологічні 

відмінності у трактуванні цієї категорії (правило поведінки, керівні ідеї, 

основні засади) не суперечать, по суті, один одному, а відображають єдину за 

своїм змістом категорію принципів. Використання різних термінів передусім 

зумовлено багатогранною і багатоаспектною роллю принципів, яку вони 

відіграють у тій чи іншій сфері суспільного буття. Залежно від різновиду 

практичної діяльності в кожному конкретному випадку важливе 

використання тієї термінології, яка найбільшою мірою відповідає змісту 

діяльності [425, c.48; 338, с.60–64]. 
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Варто також відзначити позицію В. К. Бабаєва, який визначає принципи 

як вихідні нормативно-керівні засади (імперативні вимоги), що визначають 

загальну спрямованість правового регулювання суспільних відносин [27, 

c. 232-234]. В. Б. Авер’янов у підручнику з адміністративного права під 

принципами розглядає основні ідеї, положення, вимоги, що відображають 

закономірності розвитку адміністративного права, а також визначають 

напрями й механізми адміністративно-правового регулювання суспільних 

відносин [2, c.96]. 

Враховуючи викладене, можемо стверджувати, що принципами надання 

освітніх послуг в Україні є закономірне відображення ціннісних орієнтирів, 

основоположних засад організації та здійснення освітнього процесу, що 

переважно спрямовані на реалізацію та захист конституційного права 

громадян на освіту. Тобто це основні ідеї, стандарти та вимоги, які покладені 

в основу врегулювання освітніх правовідносин. Інакше кажучи, це така собі 

система координат, в межах якої розвиваються та реалізуються освітні 

послуги. Принципи виступають як ціннісні орієнтири у формуванні освітньої 

політики. Серед них виділяють такі: 

1) сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки 

конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти 

протягом життя; 

2) доступності вищої освіти; 

3) незалежності здобуття вищої освіти від політичних партій, 

громадських і релігійних організацій (крім вищих духовних навчальних 

закладів); 

4) міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України у 

Європейській простір вищої освіти, за умови збереження і розвитку 

досягнень та прогресивних традицій національної вищої школи; 

5) наступності процесу здобуття вищої освіти; 

6) державної підтримки підготовки фахівців з вищою освітою для 

пріоритетних галузей економічної діяльності, напрямів фундаментальних і 
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прикладних наукових досліджень, науково-педагогічної та педагогічної 

діяльності; 

7) державної підтримки освітньої, наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності університетів, академій, інститутів, коледжів, 

зокрема шляхом надання пільг зі сплати податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів вищим навчальним закладам, що провадять таку 

діяльність; 

8) сприяння здійсненню державно-приватного партнерства у сфері 

вищої освіти; 

9) відкритості формування структури і обсягу освітньої та професійної 

підготовки фахівців з вищою освітою [348]. 

Законодавець на державному рівні виділяє такі основні принципи освіти 

в Україні: 

– доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх 

послуг, що надаються державою; 

– рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, 

таланту, всебічного розвитку; 

– гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних 

цінностей; 

– органічний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, 

традиціями; 

– незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних 

організацій (крім навчальних закладів, заснованих релігійними 

організаціями); 

– науковий, а також світський характер освіти (крім навчальних 

закладів, заснованих релігійними організаціями); 

– інтеграція з наукою і виробництвом; 

– взаємозв’язок з освітою інших країн; 

– гнучкість і прогностичність системи освіти; 

– єдність і наступність системи освіти; 
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– безперервність і різноманітність освіти; 

– поєднання державного управління і громадського самоврядування в 

освіті [381]. 

Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами 

виконавчої влади також сформулювала основні принципи, за якими має 

розвиватися система надання адміністративних послуг. Серед таких 

принципів визначено: а) доступність послуг для всіх фізичних і юридичних 

осіб; б) дотримання стандартів надання послуг; в) відповідність розміру 

плати за послуги економічно обґрунтованим витратам, пов’язаним із їх 

наданням; г) відкритість [209]. 

У проекті закону України «Про освіту» законодавець пропонує 

закріпити такі основні засади освітньої діяльності: 

  забезпечення якості освіти; 

  забезпечення рівного доступу до освіти відповідно до законів 

України, включаючи позитивні дії його забезпечення; 

  науковий характер освіти; 

  єдність і наступність системи освіти; 

  прозорість і публічність прийняття та реалізації управлінських 

рішень; 

  відповідальність та підзвітність органів управління освітою та 

навчальних закладів перед громадянами; 

  інституційне відокремлення здійснення функцій контролю 

(нагляду) та функцій забезпечення діяльності навчальних закладів; 

  інтеграція з ринком праці; 

  інтеграція з культурним розвитком; 

  свобода у виборі форм здобуття і видів освіти; 

  академічна доброчесність; 

  академічна свобода; 

  фінансова, академічна та адміністративна автономія навчальних 
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закладів у межах, визначених законодавством; 

  гуманізм; 

  єдність навчання, виховання та розвитку; 

  невтручання політичних партій та релігійних організацій в 

освітній процес; 

  державно-громадське партнерство; 

  сприяння навчанню впродовж життя; 

  інтеграція у міжнародне освітнє та наукове середовище [395]. 

Якщо, знову ж таки, звернутись до рівня доктринальних досліджень, то 

Шилова В. І. пропонує власні погляди з приводу тих принципів, які мають 

бути покладені в основу державної політики у галузі освіти, а саме:  

– гуманістичний характер освіти, пріоритет загальнолюдських 

цінностей, життя і здоров’я людини, любов до природи, Батьківщини, сім’ї;  

– єдність культурного та освітнього простору;  

– захист і розвиток системи освіти, національних культур, регіональних 

культурних традицій і особливостей в умовах багатонаціональної держави; 

– загальнодоступність освіти, адаптивність системи освіти до рівнів і 

особливостей розвитку й підготовки;  

– світський характер освіти в державних і недержавних освітніх 

установах;  

– свобода і плюралізм в освіті;  

– суверенність прав суб’єктів України у визначенні суспільної політики 

в галузі освіти в частині національно-регіональних компонентів державних 

освітніх стандартів; 

– безперервність і наступність процесу освіти; 

– інтеграція системи вищої, післядипломної, професійної освіти України 

у світову систему вищої освіти при збереженні й розвитку досягнень і 

традицій української вищої школи; 

– конкурентність і гласність при визначенні пріоритетних напрямів 

розвитку науки, техніки, технологій, а також підготовки фахівців, 
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перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників;  

– державна підтримка підготовки фахівців та пріоритетних напрямів 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі освіти [485, 

c.5]. 

Усі зазначені підходи до тлумачення «принципу» так чи інакше 

проявляються в основі вихідних вимог спеціального характеру, що 

висуваються до уповноважених суб’єктів освітніх правовідносин в процесі 

надання освітніх послуг. 

Загальноправовими, тобто такими, що можуть застосовуватись до всіх 

сфер суспільного життя, є принципи верховенства права, законності, 

системності та комплексності, соціальної справедливості та гуманізму, 

публічності та гласності. Проте зазначені засади враховують лише загальні 

аспекти правового регулювання надання освітніх послуг в Україні. Разом з 

тим, дана сфера вимагає особливих, спеціальних засад державного 

регулювання. Тому, окрім загальних принципів, нами пропонуються 

виділити такі спеціальні принципи надання освітніх послуг. 

1. Доступність освітніх послуг. Право на освіту є конституційним 

правом особи. Відтак, держава зобов’язана забезпечити доступ особи до 

отримання усіх можливих освітніх послуг. Крім того, держава повинна 

запровадити такі умови, які б створювали можливість безперешкодного 

споживання таких послуг. Цей принцип тісно пов’язаний та обумовлює 

вираження наступного. 

2. Принцип рівного доступу осіб до споживання освітніх послуг. Для 

всіх громадян України, незалежно від національності, статі, соціального 

походження та майнового стану, віросповідання, місця проживання та стану 

здоров’я повинен забезпечуватись рівний доступ до якісної освіти. Для 

вирішення питання про рівний доступ до якісної освіти мережа навчальних 

закладів має задовольняти освітні потреби кожної людини відповідно до її 

інтересів, здібностей та потреб суспільства і держави. 

3. Безперервність надання освітніх послуг. Даний принцип полягає в 
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усвідомленні важливості здобуття освіти протягом життя. Так, в 

«Меморандумі освіти протягом життя», який був прийнятий на 

Лісабонському саміті Ради Європи у березні 2000 року, зазначалося, що 

безперервна освіта повинна стати пріоритетним завданням соціально-

політичної програми розвитку громадянського суспільства [504]. 

Обов’язковими елементами безперервної освіти мають стати: професійні 

курси (ними можуть бути і такі, що спрямовані на підвищення кваліфікації 

персоналу); друга вища освіта; освіта для дорослих тощо. 

4. Використання інноваційних методик при наданні освітніх послуг. В 

освітній діяльності неабияка увага має приділятися постійному розробленню 

та оновленню методології навчального процесу. Обумовлюється це 

постійним розвитком інформованості суспільства, а тому освітні техніки 

мають бути зорієнтовані на користувача (споживача освітніх послуг). 

5. Гуманістична спрямованість процесу надання освітніх послуг. Зміст 

даного принципу полягає в орієнтації освітньої діяльності таким чином, щоб 

вона відповідала потребам суспільства та держави, а також можливостям 

самої особи. Пріоритетними є загальнолюдські цінності: здоров’я людини, її 

вільний розвиток тощо. 

6. Наукове супроводження процесу надання освітніх послуг. Освітній 

процес є невіддільний від наукової діяльності. Новітні досягнення мають 

використовуватись як при реалізації навчального процесу (використання 

мультимедії, інноваційних технологій), так і сам зміст освіти повинен 

ґрунтуватися на наукових теоретичних положеннях та фактах, які є сталими в 

науці; матеріал має подаватися в контексті новітніх досягнень. 

7. Принцип компетентно орієнтованого підходу надання освітніх 

послуг. Зміст цього принципу полягає в тому, що навчальний процес повинен 

бути зорієнтований на створення усіх необхідних умов для особи, які б 

забезпечували набуття нею необхідної компетентності через здобуття знань, 

умінь та навичок, яка буде потрібна та необхідна особі для того аби бути 

активним учасником суспільних відносин. 
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8. Принцип чіткого визначення переліку закладів, спроможних надавати 

освітні послуги. Для реалізації та надання освітніх послуг заклад освіти 

повинен відповідати закріпленому в законодавчому порядку чітко 

вираженому колу умов (ліцензування навчального закладу). Ті заклади, які 

отримали ліцензію на надання освітніх послуг, у своїй повсякденній 

діяльності зобов’язані дотримуватися вимог професійних стандартів. 

9. Принцип забезпечення належного рівня конкуренції навчальних 

закладів у процесі надання освітніх послуг. Цей принцип передбачає 

наявність розгалуженої мережі закладів, спроможних надавати освітні 

послуги. Тобто забороненими є будь-які спроби сконцентрувати освітню 

діяльність в одному навчальному закладі, монополізувати її. Ринок надання 

освітніх послуг повинен бути конкурентним, щоб у особи була можливість 

вибору місця здобуття освіти. 

10. Сумісність освітніх послуг з ринком праці. Тобто ті вміння, 

знання та навички, які особа отримує в процесі реалізації освітніх послуг, 

мають відповідати вимогам сьогодення та задовольняти вимоги і потреби 

сучасного ринку праці. 

11. Принцип міжнародної інтеграції освітніх послуг. Даний 

принцип обумовлений розвитком процесів глобалізації, що призводить до 

інтернаціоналізації світового господарства. Відтак, процес надання освітніх 

послуг вимагає від закладів освіти підготовки спеціалістів, здатних 

задовольнити світовий ринок праці та ефективно працювати в умовах змін 

глобальної економічної системи. 

У цьому переліку, на нашу думку, відображено комплекс достатніх та 

необхідних принципів, які виступають базовими положеннями, що 

визначають характер, порядок і спосіб надання освітніх послуг в Україні, 

вказують можливі шляхи для вдосконалення діяльності навчальних закладів, 

є критеріями для оцінювання їх діяльності та можуть бути покладені в 

основу вироблення подальших шляхів розвитку сфери надання освітніх 

послуг в Україні. 
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Як бачимо, дослідження питання принципів надання освітніх послуг має 

не тільки теоретичне значення як абстрактна категорія, а й практичне – для 

вдосконалення питання правового регулювання діяльності навчальних 

закладів. 

 

 

1.3. Роль адміністративно-правового регулювання у сфері надання 

освітніх послуг 
 

Будь-яка сфера суспільних відносин потребує врегулювання, яке має 

охоплювати два рівні: практичний та нормативний. Не є винятком і сфера 

надання освітніх послуг в Україні. Практичний рівень передбачає собою 

участь органів державної влади у процесі регулювання освітньої діяльності. 

Саме на державні органи управління освітою покладається завдання із 

забезпечення балансу між публічним та приватними інтересами в процесі 

надання та отримання освітніх послуг. 

Що стосується нормативно-правового забезпечення процесу надання 

освітніх послуг, то варто наголосити на тому, що освіта є об’єктом правового 

регулювання багатьох галузей права; заклади, що надають освітні послуги, є 

суб’єктами різних правовідносин. Звідси можна зробити висновок про 

міжгалузевий характер законодавства, що регламентує їхню діяльність. У 

зв’язку з цим правовому регулюванню цієї сфери властиві два основних 

недоліки. По-перше, це певна неузгодженість між програмними 

документами, законами і підзаконними нормативно-правовими актами, що 

позбавляє законодавство у цій сфері концептуальної завершеності та 

спрямованості на досягнення спільної мети – удосконалення системи та 

якості надання освітніх послуг. По-друге, це неналежна, а іноді така, що 

суперечить «духу» та «букві» закону, практична реалізація положень 

відповідних нормативно-правових актів, що має своїм наслідком 

неефективність самого правового регулювання, обмеження або навіть 
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порушення прав учасників навчально-виховного процесу [107, c. 8]. 

До системи правового регулювання надання освітніх послуг варто 

віднести: Конституцію України, міжнародні договори, ратифіковані 

Верховною Радою України, законодавчі та підзаконні акти Верховної Ради 

України, підзаконні акти Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади. Крім того, доцільно виокремити й 

такі види правового регулювання освітньої діяльності: 1) регіональне 

регулювання, суб’єктами якого є місцеві органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування, які уповноважені видавати нормативно-правові 

акти у сфері освіти; 2) локальне регулювання, суб’єктами якого є керівники 

навчальних закладів, які також уповноважені видавати правові акти, 

спрямовані на врегулювання освітньої діяльності в межах закладу. Однак 

слід звернути увагу на те, що нормативно-правові акти останніх двох 

суб’єктів терміном «законодавство» не охоплюються. Оскільки під 

законодавством, за рішенням Конституційного Суду України, треба розуміти 

закони України, чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради 

України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів 

України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції 

України і законів України [405]. 

Як показує аналіз чинного законодавства, одне з перших місць у 

регулюванні відносин, що виникають у сфері освіти, посідають саме 

підзаконні акти – насамперед акти Кабінету Міністрів України та 

Міністерства освіти і науки України. 

Так, адміністративно-правовими нормами визначаються державні 

стандарти базової, повної та вищої освіти, які встановлюють вимоги до 

змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки. Державні стандарти 

застосовуються з метою забезпечення якості освіти і потреб держави у 

фахівцях, а також розроблення, впровадження та вдосконалення нормативної 

і навчально-методичної бази, що регламентує надання освітніх послуг. 
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Державні стандарти в галузі освіти є обов’язковими для виконання усіма 

суб’єктами освітніх правовідносин. 

Також підзаконним нормативно-правовим актом забезпечується 

функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти, що є 

автоматизованою системою збирання, верифікації, оброблення, зберігання та 

захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів 

(здобувачів) освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та 

юридичних осіб. До Єдиної бази вносяться дані щодо дітей шкільного віку, 

вступників, студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів, 

випускників навчальних закладів, їх рівнів та ступенів освіти, дані щодо 

навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, 

місцевих органів виконавчої влади у сфері освіти, їх керівників, наукових, 

науково-педагогічних працівників навчальних закладів [387].  

Адміністративно-правові акти визначають процедури створення, 

реорганізації та ліквідації навчальних закладів, ними визначається правовий 

статус навчального закладу, порядок проведення його ліцензування та 

акредитації. Так, робота будь-якого навчального закладу розпочинається за 

наявності ліцензії на здійснення діяльності, пов’язаної з наданням послуг для 

одержання освіти і підготовкою фахівців різних рівнів кваліфікації. Вона 

видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України [381]. 

Під час ліцензування встановлюється спроможність закладу освіти 

провадити освітню діяльність відповідно до встановлених вимог. 

Ліцензуванню підлягає діяльність з надання таких освітніх послуг: 

1) у сфері дошкільної освіти: 

– розвиток дітей дошкільного віку; 

– корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку; 

2) у сфері загальної середньої освіти – забезпечення реалізації права 

громадян на здобуття: 

– початкової загальної освіти; 

– базової загальної середньої освіти; 
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– повної загальної середньої освіти; 

3) у сфері професійно-технічної освіти: 

– первинна професійна підготовка; 

– професійно-технічне навчання; 

– перепідготовка робітників, підвищення їх кваліфікації; 

– підготовка (зокрема первинна професійна), перепідготовка та 

підвищення кваліфікації за програмами іноземних навчальних закладів; 

4) у сфері вищої освіти: 

– підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти за 

певними спеціальностями (в тому числі за переліком спеціальностей, 

затвердженим Кабінетом Міністрів України; за програмами іноземних 

навчальних закладів (крім освітньої діяльності, що провадиться за 

акредитованими програмами вищих навчальних закладів держав-членів 

Європейського Союзу, аналогічними акредитованим спеціальностям 

відповідного навчального закладу); вищих духовних навчальних закладів із 

спеціальності «Богослов’я»; навчальних закладів іноземних держав або їх 

структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на 

території України, незалежно від виду такої діяльності [364]. 

Перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, 

іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності, про які ми згадували в попередніх підрозділах 

дисертаційного дослідження, також затверджується відповідним 

підзаконними нормативно-правовими актами [365]. 

Отже, основу правових засад надання освітніх послуг становить саме 

адміністративне законодавство, яке регулює суспільні відносини у сфері 

державного управління освітою. Тому більшість правових норм, що 

регулюють діяльність вищих навчальних закладів, є адміністративно-

правовими. 

Що стосується органів безпосереднього управління освітою (практичний 

рівень), то вони поки що являють собою радянську модель, адаптовану до 
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потреб перехідного періоду. Вона збудована на принципах вертикальної 

ієрархії, у якій кожний нижчий рівень відтворює організаційні схеми та 

моделі дій вищого. Водночас природа взаємин і розподілу повноважень і 

відповідальності між різними рівнями освітньої ієрархії сформована у спосіб, 

який унеможливлює реальну відповідальність за конкретні дії або 

бездіяльність. Ця система допускає і навіть заохочує функціонування цілої 

підсистеми неформальних зв’язків і взаємовідносин між різними її 

складовими на всіх рівнях ієрархії. 

У цій системі відсутні індикатори вимірювання ефективності, 

орієнтовані на оцінювання результатів управлінських рішень. Ефективність 

вимірюється здатністю управлінських інститутів забезпечити документообіг 

та вчасну звітність [189, c.9]. 

Як наслідок, система органів державного управління освітою, яку ми 

маємо сьогодні в Україні, побудована з урахуванням основних напрямів 

адміністративної реформи, що відбувається в країні.  

Таким чином, до органів управління освітою в Україні належать: 

– центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері освіти; 

– центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері освіти; 

– центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні 

заклади; 

– орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти; 

– місцеві державні адміністрації й органи місцевого самоврядування, а 

також утворені місцевими державними адміністраціями та органами 

місцевого самоврядування структурні підрозділи з питань освіти (місцеві 

органи управління освітою) [350]. 

Кабінет Міністрів України відповідальний за формування державної 

політики у сфері освіти, а саме:  

1) визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку з питань 
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освіти, розробляє державні стандарти освіти; 

2) встановлює державні стандарти знань з кожного предмета; 

3) визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного, 

фінансового забезпечення навчальних закладів; 

4) здійснює нормативно-правове та методичне забезпечення 

функціонування навчальних закладів; 

5) забезпечує зв’язок із навчальними закладами, державними 

органами інших країн з питань, які входять до його компетенції; 

6) формує щороку пропозиції та доводить до підпорядкованих 

центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері освіти, навчальних закладів державне замовлення на підготовку 

фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних 

потреб; 

7) розробляє та затверджує умови прийому до навчальних закладів; 

8) розробляє проекти положень про навчальні заклади, що 

затверджуються Кабінетом Міністрів України; 

9) здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на 

нього актами Президента України [350]. 

Акти уряду є обов’язковими до виконання всіма центральними та 

місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоуправління, 

освітніми закладами незалежно від форми власності.  

На центральному рівні, згідно із Законом України «Про освіту», 

управління галуззю здійснюють центральні органи виконавчої влади. 

Міністерство освіти і науки є центральним органом виконавчої влади, 

який відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти. В законі 

України «Про освіту» визначено 17 сфер компетенції Міністерства освіти та 

науки, з яких сім належать до контрольно-наглядових (дотримання 

законодавства навчальними закладами, перевірки навчально-виховної та 

господарчої діяльності, матеріально-технічний стан і якість навчально-
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методичного та кадрового забезпечення, інспектування навчальних закладів), 

дві – до регулятивно-контрольних (акредитація та ліцензування вищих 

навчальних закладів і закладів профтехосвіти, атестація кадрів), п’ять – до 

аналітично-моніторингових (аналіз і вивчення діяльності закладів освіти та 

органів управління освітою, тощо), дві – до координаційно-управлінських і 

одна – безпосередньо стосується керівництва навчальними закладами [189, 

c.9]. 

Іншими центральними органами публічної адміністрації, які 

безпосередньо впливають на систему управління освітою, є:  

—  Міністерство фінансів України, яке забезпечує формування і розподіл 

освітньої частини державного бюджету та, відповідно, забезпечує 

формування та реалізацію державної політики у сфері державного 

фінансового контролю за використанням цих коштів; 

—  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України – реалізовує 

свою діяльність в галузі формування державного замовлення на підготовку 

фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів; 

—  Міністерство охорони здоров’я України – визначає санітарно-

гігієнічних умови і режим діяльності навчальних закладів, здійснює розподіл 

та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, що належать 

до сфери управління Міністерства, у заклади охорони здоров’я в межах 

державного замовлення, аналізує якість освітньої діяльності вищих 

навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства 

охорони здоров’я України тощо.  

На центральному рівні варто також виділити Державну інспекцію 

навчальних закладів, що є центральним органом виконавчої влади, діяльність 

якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через 

Міністра освіти і науки та який реалізує державну політику у сфері 

здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних 

закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері 
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освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, на 

підставі ліцензій, виданих у визначеному законодавством порядку, та 

видають документи про освіту державного зразка, незалежно від їх 

підпорядкування і форми власності [367]. До сфери відповідальності 

Державної інспекції навчальних закладів належать 17 функцій, з яких: 6 – 

контрольні, 6 – моніторингово-аналітичні, 1 – нормотворча, 2 – навчально-

методичних, 1 – взаємодія з громадськістю  і 1 – сформульована як «інші 

повноваження, визначені законом України та покладені на неї Президентом 

України», а саме: 

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 

належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення 

законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх 

Міністру освіти і науки; 

2) здійснює контроль за виконанням суб’єктами надання освітніх послуг 

положень Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів 

з питань освіти; 

3) вивчає роботу органів управління освітою під час реалізації ними 

державної політики у сфері освіти, ефективності управління суб’єктами 

надання освітніх послуг; 

4) здійснює інспектування суб’єктів надання освітніх послуг з метою 

виявлення порушень вимог законодавства щодо надання освітніх послуг і 

державних стандартів освіти та запобігання таким порушенням; 

5) проводить перевірки з питань надання освітніх послуг дошкільними, 

загальноосвітніми, позашкільними, професійно-технічними та вищими 

навчальними закладами, іншими суб’єктами надання освітніх послуг, 

зокрема з питань організації навчально-виховної і науково-методичної 

роботи, використання педагогічного, науково-педагогічного потенціалу та 

матеріальних ресурсів, розвитку матеріально-технічної бази і соціальної 

сфери у визначених законом формах; 
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6) контролює проведення атестаційної експертизи та координує роботу, 

пов’язану з програмно-методичним забезпеченням атестації дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних 

закладів; 

7) здійснює методичне керівництво і координацію роботи органів 

управління освітою з питань організації і проведення контрольних заходів та 

атестації навчальних закладів; 

8) здійснює планові заходи державного нагляду (контролю) у системі 

загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти з періодичністю 

залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності з 

надання освітніх послуг; 

9) здійснює методичне керівництво з питань дотримання вимог 

стандартів вищої освіти; 

10) аналізує роботу дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, 

професійно-технічних та вищих навчальних закладів, інших суб’єктів 

надання освітніх послуг щодо дотримання ними нормативно-правових актів 

у галузі освіти, вимог стандартів вищої освіти, дає оцінку відповідності їх 

діяльності вимогам державних стандартів, вносить пропозиції щодо усунення 

негативних і поширення позитивних тенденцій у розвитку освіти та надання 

освітніх послуг; 

11) своєчасно інформує органи управління освітою про строки і 

наслідки проведення перевірок підпорядкованих їм суб’єктів надання 

освітніх послуг; 

12) вживає необхідних заходів відповідно до законодавства для 

усунення виявлених порушень і недоліків; 

13) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з 

діяльністю Державної інспекції навчальних закладів; 

14) бере участь у підготовці і розгляді проектів рішень з питань 

реформування освіти, прогнозування розвитку системи освіти та її 

організаційно-правового забезпечення; 
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15) здійснює контроль та бере участь у моніторингу якості підготовки 

учнів та студентів; 

16) вивчає стан організації виробничої практики учнів і студентів, 

працевлаштування випускників вищих і професійно-технічних навчальних 

закладів; 

17) здійснює інші повноваження, визначені законом [367]. 

У сфері вищої освіти на центральному рівні також функціонує постійно 

діючий колегіальний орган з питань реалізації державної політики у сфері 

забезпечення якості вищої освіти – Національне агентство із забезпечення 

якості вищої освіти, яке у межах своїх повноважень: 

 формує вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти, 

розробляє положення про акредитацію освітніх програм та подає його 

Міністерству освіти і науки України для затвердження; 

 аналізує якість освітньої діяльності вищих навчальних закладів; 

 проводить ліцензійну експертизу, готує експертний висновок щодо 

можливості видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти; 

 формує галузеві експертні ради у складі від 9 до 15 членів на строк 

не більш ніж три роки з числа осіб, які мають науковий ступінь у відповідній 

галузі знань або досвід фахової роботи в галузі не менше п’яти років, крім 

представників органів студентського самоврядування; 

 формує і подає до Міністерства освіти та науки України перелік 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на 

відповідних рівнях вищої освіти; 

 погоджує розроблені Міністерством освіти та науки стандарти 

освітньої діяльності та стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю; 

 формує єдину базу даних з питань запроваджених вищими 

навчальними закладами спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти; 

 приймає рішення про акредитацію чи відмову в акредитації 



 67

відповідної освітньої програми; 

 формує критерії оцінки якості освітньої діяльності, зокрема наукових 

здобутків, вищих навчальних закладів, за якими можуть складатися рейтинги 

вищих навчальних закладів; 

 подає пропозиції щодо надання вищому навчальному закладу 

статусу національного та/або дослідницького в порядку та за критеріями, 

встановленими Кабінетом Міністрів України; 

 встановлює один раз на сім років відповідність діяльності 

національного вищого навчального закладу критеріям, визначеним 

Кабінетом Міністрів України, для підтвердження чи позбавлення його такого 

статусу; 

 вносить подання щодо надання національному вищому навчальному 

закладу за результатами конкурсного відбору в разі відповідності критеріям, 

встановленим Кабінетом Міністрів України, статусу дослідницького; 

 встановлює один раз на сім років відповідність діяльності 

дослідницького вищого навчального закладу критеріям, визначеним 

Кабінетом Міністрів України, для підтвердження чи позбавлення його такого 

статусу; 

 розробляє вимоги до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають 

науковий ступінь; 

 подає Міністерству освіти і науки для схвалення порядок 

присудження наукових ступенів спеціалізованими вченими радами вищих 

навчальних закладів (наукових установ) для внесення в установленому 

порядку Кабінетові Міністрів України; 

 погоджує розроблений Міністерством освіти та науки порядок 

визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої 

освіти та наукових ступенів; 

 розробляє положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад та 

подає його Міністерству освіти і науки для затвердження, акредитує 

спеціалізовані вчені ради та контролює їх діяльність; 
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 акредитує незалежні установи оцінювання та забезпечення якості 

вищої освіти; 

 бере участь в установленому законом порядку у формуванні 

показників державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою 

за рівнями вищої освіти та спеціальностями з урахуванням 

середньострокового прогнозу потреби у фахівцях на ринку праці; 

 щороку готує та оприлюднює доповідь про якість вищої освіти в 

Україні, її відповідність завданням сталого інноваційного розвитку 

суспільства, звіт про власну діяльність, формує пропозиції щодо 

законодавчого забезпечення якості вищої освіти та подає зазначені 

документи Верховній Раді України, Президентові України, Кабінетові 

Міністрів України та вищим навчальним закладам для їх обговорення і 

належного реагування; 

 здійснює інші повноваження, передбачені законом [388]. 

На місцевому рівні (область, район, місто, райони в місті) повноваження 

розподілено між двома основними групами інституцій: 

1) місцеві органи виконавчої влади: державні адміністрації (обласні, 

районні, міські, районні в містах), де ієрархія повноважень побудована таким 

чином: районні адміністрації підпорядковуються обласним, а районні 

адміністрації в містах (обласних центрах) підпорядковуються міській 

державній адміністрації;  

2) органи місцевого самоврядування: обласні, міські, районні, селищні, 

сільські ради.  

Місцеві органи виконавчої влади, як уже зазначалося, здійснюють 

державну політику в галузі освіти в межах їх компетенції. Вони 

встановлюють, не нижче визначених спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти мінімальних 

нормативів, обсяги бюджетного фінансування навчальних закладів, установ, 

організацій системи освіти, що є комунальною власністю, та забезпечують 

фінансування витрат на їх утримання [481]. 
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При місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого 

самоврядування діють управління, департаменти і відділи освіти, голів яких 

призначають голови місцевих органів виконавчої влади. 

Широкими є повноваження Президента України у сфері забезпечення та 

реалізації процесу надання освітніх послуг, оскільки він безпосередньо 

впливає на систему управління освітою, зокрема, видаючи укази, що 

стосується цієї сфери. Опосередкованим є його вплив на освітню діяльність 

через реалізацію кадрових повноважень (призначення голів районних, 

міських, обласних державних адміністрацій), а також через підтвердження 

актів уряду. В Адміністрації Президента функціонує Департамент 

гуманітарної політики, який безпосередньо займається питаннями освіти. 

Отже, як показує дослідження, адміністративно-правове регулювання 

відіграє ключову роль формуванні та реалізації освітнього процесу в Україні 

в цілому та у сфері надання освітніх послуг зокрема. Певна річ, 

адміністративно-правова урегульованість надання освітніх послуг не є 

категорією сталою. Суспільні процеси, що призводять до глобалізації усіх 

сфер життя, обумовлюють необхідність постійних реформ, у тому числі й у 

сфері надання освітніх послуг. Адже основним критерієм, який 

унеможливлює надання якісних освітніх послуг, що відповідають сучасним 

вимогам, є власне зміст побудови вітчизняної освіти та концепція освітньої 

діяльності, що існують та реалізуються в державі. Це надає підстави 

стверджувати, що саме від повноти та всебічності їх відображення в 

нормативно-правових актах залежить здатність освіти виконати її 

призначення. Адже саме завдяки правовому вираженню та регламентації 

відповідні явища зможуть отримати визнання як суспільно важливі, 

гарантуватимуться та забезпечуватимуться державою [107]. 

З моменту проголошення незалежності України прийнято цілу низку 

законів та підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на побудову 

власної системи освіти. Відповідно відбувалися і відбуваються постійні 

зміни у структурних підрозділах: створюються нові органи публічної 
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адміністрації, які координують, забезпечують та реалізують освітній процес, 

здійснюють контроль і моніторинг за процесом надання освітніх послуг в 

Україні тощо. Трапляються випадки, коли через триваючий процес реформ 

вноситься ціла низка змін та доповнень до проектів нормативно-правових 

актів, які ще не набрали юридичної сили (яскравим прикладом є проект 

Закону України «Про освіту»). 

Як уже зазначалося, актуальним є процес інтеграції освіти та надання 

освітніх послуг. Проте ані на законодавчому рівні, ані на рівні державного 

управління ця процедура не врегульована належним чином. Частково супутні 

норми містяться у підзаконних нормативно-правових актах, наприклад у 

постанові Кабінету Міністрів «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти», де з цього приводу 

зазначається, що провадити діяльність за програмами іноземних закладів 

освіти та діяльність з надання освітніх послуг навчальними закладами 

іноземних держав або їх структурними підрозділами (філіями), що 

утворюються і функціонують на території України, підлягає ліцензуванню 

незалежно від виду освітніх послуг. Педагогічні працівники, які мають 

документи про іноземну освіту, допускаються до провадження педагогічної 

діяльності після визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах 

ступенів вищої освіти [364]. Проте дані норми є усіченими та не 

задовольняють інтереси усіх учасників освітнього процесу.  

Сучасні заклади освіти все частіше стали стикатися з об’єктивною 

необхідністю впровадження нових моделей освітнього процесу з орієнтацією 

на внутрішній та зовнішні ринки. Так, для розвитку та поширення 

інтеграційних процесів для вітчизняних закладів освіти важливим є процес 

розміщення їх структурних підрозділів на території інших держав (філій, 

центрів, відділів, юридичних клінік тощо). Така діяльність обумовлює 

необхідність у розробленні та прийнятті відповідних нормативно-правових 

актів, які б забезпечували їх легальне функціонування за межами держави.  

Тому нами пропонується внести зміни до чинних Ліцензійних умов 
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провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених Постановою 

Кабінету Міністрів України, та доповнити пункт 2 розділу «Загальні 

положення» підпунктом 8, виклавши його в такій редакції: «Діяльність 

вітчизняних навчальних закладів та/або їх структурних підрозділів з надання 

освітніх послуг, розташованих поза межами України, а також діяльність 

навчальних закладів, які створені на основі міжнародних договорів України 

на території іншої держави, здійснюється на основі законодавства держави-

реципієнта». 

Важливим є й напрямок розвитку законодавства у сфері надання 

освітніх послуг, яке б врегульовувало відносини між навчальним закладом та 

замовником послуг (суб’єктом господарювання). Б. В. Деревянко з цього 

приводу зазначає, що завдяки методам та механізмам, на яких побудовано 

Господарський кодекс України, можливо пристати на шлях доповнення його 

окремою главою, якою будуть врегульовані відносини з надання послуг у 

сфері освіти навчальними закладами суб’єктам господарювання. І так само 

він пропонує додати окрему главу до Цивільного кодексу України, якою буде 

врегульовано надання послуг у сфері освіти з боку навчальних закладів 

безпосереднім споживачам – учням, вихованцям, студентам, слухачам, 

аспірантам та ін. [118, c.101]. Незважаючи на те що модернізація та 

кодифікація господарського законодавства є складною і трудомістка 

роботою, зрештою, на думку автора, вона принесе позитивні результати як 

для суспільства і держави в цілому, так і для окремих громадян. У результаті 

такої роботи значно спрощується діяльність суб’єктів господарювання, 

органів публічної адміністрації, оскільки відпадає необхідність пошуку тієї 

або іншої норми права в розрізнених правових документах, а також ж 

вирішується проблема неузгодженості норм права. Уявляється, що ця глава 

може містити окремі норми, побудовані за видами навчальних закладів, 

видами освіти; видами правового режиму майна, що використовується у 

сфері освіти; органами управління навчальними закладами; обсягом 

господарської компетенції навчальних закладів; видами послуг, що 
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надаються у сфері освіти, та видами договорів, що їх опосередковують; 

видами та формами відповідальності тощо [118, c. 101]. 

Проте велика кількість нормативних актів ускладнює процес їх 

застосування. Тому в даному випадку ми схильні підтримати думку О. М. 

Бандурки з приводу того, що прийняття окремих законних та підзаконних 

нормативно-правових актів за різними напрямками освітньої діяльності не є 

актуальним та оптимальним рішенням, а потрібна підготовка та прийняття 

єдиного систематизованого акта, який би вирішив усі питання щодо 

регламентації освітніх процесів у нашій державі, а саме – Кодексу законів 

України про освіту [31, c. 11]. 

Р. В. Шаповал [479] та Т. М. Ашенова [26, c.55] взагалі схильні 

дотримуватися тієї точки зору, що систематизація освітянського 

законодавства обумовлює виокремлення окремої галузі права – освітянського 

права. 

Нами в ході дослідження зроблено висновок, що вся сукупність 

нормативно-правових актів, які існують на сьогодні в державі у сфері освіти, 

потребує систематизації, яка б виражалася у формі єдиного кодифікованого 

акта – Кодексу законів про освіту. 

 

 

Висновки до розділу 1 
 

Ретроспективний огляд становлення освітнього процесу на території 

України надав нам можливість дослідити та виокремити такі основні етапи 

його становлення та розвитку:  

 І етап – зародження освіти у східних слов’ян (VI-VIІІ ст.);  

 ІІ етап (кінець IX – початок ХVI ст.) – пов’язаний із виникненням 

першої азбуки та початком реалізації діяльності з надання освітніх послуг 

державою;  

 ІІІ етап – кінець ХVI ст. – початок ХVIІІ ст. Для цього етапу 
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особливим є заснування перших університетів;  

 ІV етап – починається з 1802 р., коли Міністерство народної просвіти 

започатковує реформи та реорганізовує систему освіти, і завершується 

другою половиною ХІХ століття;  

 V етап – початок ХХ ст. і до проголошення незалежності України;  

 VІ етап – реалізація освітніх послуг в умовах незалежності держави. 

На підставі дослідження адміністративно-правового регулювання 

процесу надання освітніх послуг визначено такі категорії: яким чином 

здійснюється управління сферою надання освітніх послуг, на яких принципах 

воно будується, якими нормативно-правовими актами врегульовано, на кого 

спрямовані дані послуги і яка кінцева мета їх реалізації у виконавчо-

розпорядчій сфері. 

Під освітньою послугою запропоновано розуміти діяльність в межах 

освітніх правовідносин, яка надає можливість отримати нову інформацію, 

знання та навички, уміння та компетенцію для задоволення основних потреб 

людини, суспільства і держави. Освітні послуги є специфічним 

виробництвом у невиробничій сфері. З одного боку, це нематеріальне благо, 

що надходить в особисте користування, з іншого – корисний ефект освітньої 

послуги проявляється у матеріальному виробництві. Отже, освітні послуги 

покликані задовольняти потреби не тільки однієї сторони освітніх 

правовідносин (виробника чи споживача), а охоплюють усі сфери 

життєдіяльності людства. 

Сформульовано авторське визначення принципів надання освітніх 

послуг в Україні, під якими нами розуміється закономірне відображення 

ціннісних орієнтирів, основоположних засад організації та здійснення 

освітнього процесу, що переважно спрямовані на реалізацію та захист 

конституційного права громадян на освіту. Тобто це основні ідеї, стандарти 

та вимоги, які покладені в основу врегулювання освітніх правовідносин. 

Запропоновано класифікацію принципів надання освітніх послуг в 

Україні.  
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 До першої групи віднесено загальноправові принципи, тобто ті, що 

можуть застосовуватись до всіх сфер суспільного життя: принцип 

верховенства права, законності, системності та комплексності, соціальної 

справедливості та гуманізму, публічності та гласності.  

 До другої групи належать спеціальні принципи надання освітніх 

послуг: а) доступність освітніх послуг; б) рівний доступу осіб до споживання 

освітніх послуг; в) безперервність надання освітніх послуг; г) використання 

інноваційних методик при наданні освітніх послуг; ґ) гуманістична 

спрямованість процесу надання освітніх послуг; д) наукове супроводження 

процесу надання освітніх послуг; є) принцип компетентно орієнтованого 

підходу надання освітніх послуг; ж) принцип чіткого визначення переліку 

закладів, спроможних надавати освітні послуги; з) забезпечення належного 

рівня конкуренції навчальних закладів у процесі надання освітніх послуг; 

і) сумісність освітніх послуг з ринком праці; ї) принцип міжнародної 

інтеграції освітніх послуг. 

Обґрунтовано доктринальну позиція автора стосовно удосконалення 

адміністративно-правового регулювання надання освітніх послуг, особливо 

тих, що пов’язані з інтеграційними процесами вітчизняних закладів освіти. 

Наголошується на необхідності врегулювання процесу розміщення їх 

структурних підрозділів на території інших держав (філій, центрів, відділів, 

юридичних клінік тощо).  

Обстоюється позиція з приводу систематизації усієї сукупності 

нормативно-правових актів, що існують в державі та врегульовують 

суспільні відносини у сфері освіти, яка виражалася б у формі єдиного 

кодифікованого акта – Кодексу законів про освіту. 
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Розділ 2 

ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ВІДНОСИН У СФЕРІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
 

 

2.1. Поняття, сутність та значення адміністративно-правових 

відносин у сфері надання освітніх послуг 

 

Стаття 3 Конституції України визначає права і свободи людини, її життя 

і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною 

цінністю. Тому права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави [224]. До переліку основних прав і свобод 

людини та громадянина входить і право на освіту, яке визначено статтею 53 

Конституції та реалізується під час надання навчальними закладами освітніх 

послуг. Слід зазначити, що освіта є дуже важливим компонентом життя 

людини, оскільки прямим чином пов’язана з реалізацією процесу поширення 

знань. Вона охоплює діяльність реально сформованих суспільних інститутів, 

які здійснюють підготовку молоді до життя на основі отриманих знань в 

дошкільних дитячих установах, в середніх спеціальних, професійно-

технічних і вищих навчальних закладах. Значення освіти в житті людини 

зростає, і тому вона не може обмежуватися лише періодом навчання. 

Нагальна потреба в підвищенні рівня знань обумовлює необхідність 

глибшого розуміння значення та сутності освітніх послуг, що надаються з 

метою формування наукового світогляду людини, більш чіткого та 

змістовного розуміння нею економічних і соціальних змін, що відбуваються. 

Для того, аби всесторонньо дослідити термін «адміністративно-правові 

відносини», насамперед слід встановити етимологію даного поняття та 

звернути увагу на наявність синонімічного терміна «адміністративні 

правовідносини». Відразу відмітимо той факт, що аналіз змісту тлумачних та 
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інших етимологічних словників не надав можливості віднайти визначення 

досліджуваних термінів. Однак такий результат є прогнозованим через 

значну деталізованість поняття «адміністративно-правові відносини». Разом з 

тим Велика юридична енциклопедія надає визначення поняття 

адміністративно-правових відносин як суспільних відносин, що регулюються 

нормами адміністративного права, є організаційними та мають владний 

характер [51, c. 24]. 

Тому, звернувшись до правової літератури початку ХХ століття, нам 

удалося окреслити етапи формування та становлення вказаного вище 

поняття, його зміст та сутність. Історично підтвердженим та науково 

виправданим є твердження І. С. Гриценка, який відмітив той факт, що на 

сьогодні в науковій літературі існують різні думки щодо розуміння названого 

вище терміна. Проте не всі з них можуть бути визнані слушними. І головна 

проблема тут полягає у тому, що їхні автори недостатньо уваги приділяють 

вивченню процесу становлення вітчизняної концепції адміністративно-

правових відносин, порівнянню її із сучасними знаннями про правову 

державу та права, свободи особистості та узгодженню даної концепції з 

поглядами європейських учених [102, c. 106-107]. Саме тому, на нашу думку, 

дослідження поняття, сутності, а тим більше значення адміністративно-

правових відносин у сфері надання освітніх послуг неможливе без аналізу 

історичних аспектів розвитку досліджуваного явища. 

Одним із перших, хто здійснив спробу окреслити поняття, зміст та 

сутність адміністративно-правових відносин, був А. І. Єлістратов. На 

переконання науковця, головним елементом публічно-правових відносин 

були правові обов’язки, на підставі яких повинна була будуватися діяльність 

публічної адміністрації. Саме правові обов’язки, які базувалися на 

загальному благові, визначали межі та спрямованість діяльності публічної 

адміністрації, яка за жодних умов не могла відхилятися від такого вектора 

функціонування [140, c.70-71]. При цьому А. І. Єлістратов висловлював 

переконання щодо наявності правовідносин (публічно-правових відносин) 
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між владою та громадянином, які є показником становлення та розвитку у 

державі адміністративного права [142, c. 37]. 

Адміністративно-правові відносини також досліджував і 

В. Л. Кобалевський. Він свого часу наголошував на тому факті, що в 

адміністративно-правових відносинах наявні два суб’єкти, кожний із яких 

перебуває в особливому, лише йому властивому, режимі. Однією стороною 

завжди є органи публічного управління, а іншою – громадяни. Кожній із цих 

груп суб’єктів, продовжує науковець, належать права та обов’язки, які не 

належать іншій стороні, причому така відмінність у правах та обов’язках 

сторін публічно-правових відносин ніяк не залежить від тих конкретних 

юридичних відносин, у яких вони беруть участь. Ця відмінність, на його 

думку, завжди обумовлюється різницею правоздатності учасників публічно-

правових відносин [197, c.31]. 

У свою чергу О. Ф. Євтихієв також досліджував поняття 

«адміністративно-правові відносин» з різних позицій. Аналіз основних 

положень наукового його здобутку дозволяє дійти висновку про те, що 

радянські адміністративно-правові відносини принципово відрізняються від 

адміністративно-правових відносин, які існують при інших устроях 

державного життя, і ця різниця полягає в тому, що у радянських 

адміністративно-правових відносинах особистість підпорядковувалась 

колективу (державі), що дуже нагадувало принципи організації поліцейської 

держави [137, c.196]. 

Цілком відповідним тому часу є дослідження В. О. Галена, який у своїй 

праці «Учебник административного права» пропонував розуміти під 

адміністративним правом сукупність юридичних норм, які визначають 

публічно-правові відносини, що виникають на ґрунті прояву 

адміністративної діяльності держави й інших юридичних осіб публічного 

права між фізичними і юридичними особами (як цивільного, так і публічного 

права), які перебувають у межах даної держави, а отже, адміністративні 

правовідносини, що регулюються нормами адміністративного права, існують 
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у двох основних формах (видах): правовідносинах між двома державними 

службовцями та правовідносинах між державою в особі її посадових осіб і 

громадянами [91, c.74]. 

Як видається, найбільш узагальнене трактування адміністративно-

правових відносин у радянській адміністративно-правовій науці було 

розроблене О. М. Якубою, яка пропонувала розглядати адміністративно-

правове відношення як суспільне відношення, що регулюється 

адміністративно-правовою нормою, в якому одна зі сторін наділена правом 

вимагати від іншої сторони, в процесі виконавчої та розпорядчої діяльності, 

здійснення поведінки, зазначеної в адміністративно-правовій нормі [495, 

c.53]. 

У свою чергу І. С. Гриценко дійшов висновку про те, що становлення 

радянської теорії адміністративно-правових відносин відбувалося під 

впливом чималої кількості факторів, які дуже часто характеризувалися 

внутрішніми та зовнішніми суперечностями. Так, з одного боку, перші вчені-

адміністративісти радянського періоду у своїх роботах досить часто 

орієнтувались на досягнення європейської правової науки, запозичуючи у неї 

ті чи інші концепції та термінологію (публічні суб’єктивні права, правовий 

рефлекс тощо). З іншого боку, вчені, які працювали в СРСР у 20-х рр. ХХ ст., 

не могли не звертати уваги на радянсько-марксистську ідеологію, вимоги 

якої мали враховуватися під час розмов про адміністративне право взагалі та 

адміністративно-правові відносини, зокрема. В результаті одночасної дії 

названих факторів концепція радянських адміністративно-правових відносин 

на першому етапі становлення радянського адміністративного права не 

набула цілісної та завершеної форми. Вона містила чимало протилежних 

висновків, що, як наслідок, призводило до ускладнення розуміння сутності та 

головних ознак радянських адміністративно-правових відносин [102, c.108-

109].  

Наступний етап історичного розвитку поняття «адміністративно-правові 

відносини» припадає на початок 40-х років ХХ століття. Звідси вважаємо, що 
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процес формування та становлення адміністративно-правових відносин 

пройшов як мінімум два фундаментальні етапи: 

- перший характеризувався впливом радянсько-марксистської ідеології 

на здобутки тогочасних адміністративістів, які у своєму науковому пошуку 

орієнтувалися на досягнення європейської правової науки у період до 40-х 

років ХХ століття; 

- другий дістав розвитку із 40-х років ХХ століття та набрав характерних 

рис вже сучасної теорії адміністративного права. 

Концепція сприйняття сутності «адміністративно-правових відносин» 

сьогодні продовжує знаходити свого закріплення на сторінках сучасної 

наукової літератури з українського адміністративного права, де, як і раніше, 

обов’язковою ознакою цих відносин визнається участь у них суб’єкта 

державного (публічного) управління, наділеного державно-владними 

повноваженнями [207, c. 66]. 

Так, В. Б. Авер’янов під адміністративно-правовими відносинами 

розуміє врегульовані нормами адміністративного права суспільні відносини, 

в яких їхні сторони (суб’єкти) взаємозв’язані й взаємодіють шляхом 

здійснення суб’єктивних прав і обов’язків, встановлених і гарантованих 

відповідними адміністративно-правовими нормами [14, c.178].  

Спільною за своїм змістом є наукова позиція Ю. П. Битяка, згідно з 

якою суспільні відносини у сфері державного управління, учасники яких 

виступають носіями прав і обов’язків, урегульованих нормами 

адміністративного права [12, c. 50].  

Дещо іншим є бачення досліджуваного терміна В. К. Колпаковим, який 

в адміністративно-правових відносинах вбачає результат впливу 

адміністративно-правових норм на поведінку суб’єктів сфери державного 

управління, в результаті якого між ними виникають сталі правові зв’язки 

державно-владного характеру [208, c.80].  

Ю. М. Старілов щодо адміністративно-правових відносин зазначає, що 

їх складають суспільні відносини у сфері управління (виконавчої влади) [437, 
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c. 318].  

С. Г. Стеценко визначає адміністративно-правові відносини як результат 

впливу адміністративно-правових норм на поведінку суб’єктів сфери 

державного управління, внаслідок якого між ними виникають сталі правові 

зв’язки державно-владного характеру [11, c. 80].  

У свою чергу, за визначенням І. Голосніченка, адміністративно-правові 

відносини – це система прав та обов’язків органів виконавчої влади, 

посадових осіб і службовців, громадян та інших суб’єктів, а також 

взаємозв’язок між ними в результаті здійснення державної виконавчої влади 

та відповідальності у сфері державного управління [97, c. 17]. 

Науковий пошук змісту поняття «адміністративно-правові відносини» 

активно здійснювався й на сторінках періодичних видань. Зокрема, 

Е. О. Шевченко під адміністративно-правовими відносинами пропонує 

розуміти врегульовані адміністративно-правовими нормами на засадах 

«влада-підпорядкування» взаємовідносини (взаємозв’язки), що виникають у 

сфері публічного (державного і самоврядного) управління, між органами 

державного управління та іншими суб’єктами адміністративного права щодо 

реалізації їх суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, що здійснюються в 

особливому правовому режимі забезпечення їх законності з боку держави 

[482, c. 1119]. 

У результаті аналізу змісту наведених вище понять «адміністративно-

правові відносини» Е. О. Шевченко дійшов висновку про можливість 

виокремлення низки рис, які узагальнюють поширений в науці 

адміністративного права погляд на ознаки адміністративно-правових 

відносин. До них науковець пропонує відносити такі:  

1) виникнення у сфері публічного управління; 

2) однією зі сторін обов’язково є орган влади;  

3) врегульовані адміністративно-правовими нормами;  

4) їхні учасники виступають носіями прав і обов’язків у сфері 

державного управління;  
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5) мають державно-публічний характер;  

6) є відносинами влади-підпорядкування і визначаються юридичною 

нерівністю сторін;  

7) можуть виникнути за ініціативою будь-якого суб’єкта 

адміністративного права, а згода іншої сторони не є обов’язковою;  

8) порушення стороною своїх обов’язків зумовлює її відповідальність 

перед державою в особі її компетентних органів;  

9) для органів управління їхні права є одночасно й обов’язками;  

10) за порушення обов’язків застосовуються, як правило, заходи 

адміністративного примусу;  

11) спори між сторонами мають особливий правовий режим 

забезпечення законності (адміністративний і судовий) [482, c. 1119]. 

За визначенням І. П. Голосніченка, адміністративно-правові відносини – 

це система прав та обов’язків органів виконавчої влади, посадових осіб і 

службовців, громадян та інших суб’єктів, а також взаємозв’язок між ними в 

результаті здійснення державної виконавчої влади та відповідальності у 

сфері державного управління [97, c. 17]. Так, О. П. Коренєв безпосередньо 

визначав адміністративно-правові відносини як такі суспільні відносини, що 

складаються у сфері управління та регулюються нормами адміністративного 

права [9, c.32]. 

Враховуючи викладене вище, зазначимо, що як у науковій, так і в 

навчальній правовій літературі поряд із терміном «адміністративно-правові 

відносини» використовується поняття «адміністративні правовідносини». 

Останнє стало об’єктом наукових пошуків кількох учених. Так, Ю. П. Битяк 

асоціює адміністративні правовідносини із суспільними відносинами у сфері 

державного управління, учасники яких виступають носіями прав та 

обов’язків, врегульованих нормами адміністративного права [7, c. 44].  

Дещо менше за своїм об’ємом, але ідентичним за своїм змістом є 

бачення С. В. Ківалова, відповідно до якого адміністративні правовідносини 

є суспільними відносинами, які виникають у сфері державного управління та 
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врегульовані нормами адміністративного права [6, c. 63].  

Не є якісно відмінним і визначення, запропоноване Д. М. Бахрахом, 

який констатує, що адміністративні правовідносини - це врегульовані 

нормами адміністративного права суспільні відносини, що складаються у 

сфері діяльності виконавчої влади [35, c. 40].  

У свою чергу Н. Р. Нижник стверджує, що «адміністративні 

правовідносини - це лише юридична «оболонка» управлінських відносин.... 

Урегульовані правом управлінські відносини - категорія більш містка і 

багата, ніж адміністративні правовідносини [300, c. 56-58]. Таким чином, 

науковець не лише формулює визначення «адміністративні правовідносини», 

а й співвідносить їх з «управлінськими відносинами».  

Всі ці визначення мають спільні ознаки, які знайшли своє відображення 

та обґрунтування у дослідженні В. Й. Развадовського. На думку науковця, 

ознаками адміністративних правовідносин є: зв’язок між суб’єктами 

правовідносин, який виникає на основі норм адміністративного права; 

зв’язок між суб’єктами правовідносин через їхні суб’єктивні права та 

обов’язки, що виникають на основі норм адміністративного права. При 

цьому юридичною нормою одній особі надається право, а на іншу особу 

покладається обов’язок. Права та обов’язки єдині за об’єктом, фактичним 

змістом, який полягає в тому, що одна особа може, а інша - зобов’язана. У 

силу єдності прав та обов’язків, які мають різні суб’єкти правовідносин, вони 

пов’язані між собою. Також ознакою адміністративних правовідносин є 

зв’язок між суб’єктами, який виникає на основі норм адміністративного 

права і підтримується примусовою силою держави. Держава підтримує, 

гарантує дії носія суб’єктивних прав, забезпечує виконання обов’язків; цей 

зв’язок має індивідуалізований характер, тому що адміністративно-правові 

відносини індивідуалізовані за суб’єктами [401, c. 117]. 

Підсумовуючи викладене, слід констатувати наявність усталеного 

бачення як суті адміністративно-правових відносин, так і поняття даної 

правової категорії. Це стало результатом низки історичних подій щодо 
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становлення та розвитку наукової думки про поняття та сутність 

адміністративно-правових відносин. Отже, ми не вбачаємо наукової 

необхідності та новизни у формулюванні власного терміна «адміністративно-

правові відносини». Однак аби досягти мети дослідження, поставленої у 

даному підрозділі, та сформулювати авторське визначення поняття 

адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг, 

невід’ємною складовою нашого дослідження має стати аналіз поняття, змісту 

та сутності безпосередньо освітніх послуг, значення та вага яких суттєво 

посилилася в умовах євроінтеграційних процесів, в яких бере участь Україна. 

На превеликий жаль, ані тлумачні словники української мови, ані будь-

які інші етимологічні джерела не дають вичерпної відповіді на питання 

змісту терміна «освітні послуги», про що ми вже наголошували. Більше того, 

на сторінках правової літератури ця послуга різними авторами розглядається 

як процес навчання або сукупність освітньо-виховних процесів, специфічний 

товар, соціальне або економічне благо, вид або продукт діяльності, комплекс 

пов’язаних послуг вищих навчальних закладів, система знань і вмінь тощо. 

Такі позиції знайшли свое відображення у дослідженнях О. Баталової, 

Н. Стеблюка та інших. У цілому аналіз вітчизняної наукової літератури 

показав, що єдиного підходу до розуміння сутності освітньої послуги немає.  

Поглянемо на деякі наявні дослідницькі точки зору на визначення 

поняття освітніх послуг з позиції саме адміністративно-правового 

регулювання надання зазначеної послуги. Так, як вважають В. С. Сенашенко 

та Г. Ф. Ткач, освітня послуга − це система знань, умінь і навичок, які 

набуваються в процесі навчання, а згодом використовуються для 

задоволення потреб людини, суспільства і держави [414, c. 30; 502, c. 246]. 

Освітня послуга − це комплекс навчальної та наукової інформації, переданої 

громадянинові у вигляді суми знань загальноосвітнього та спеціального 

характеру, а також практичних навичок для наступного застосування. 

Т. Є. Оболенська у своєму визначенні наголошує, що освітня послуга є 

товаром, і звертає увагу на те, що процес споживання освітніх послуг сприяє 
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формуванню цінності людини, які в майбутньому складатимуть основу 

вартісного обміну на ринку праці [313, c. 68; 502, c. 246]. Освітні послуги як 

суспільний товар мають свою споживчу вартість, яка може бути виражена 

якістю, глибиною та характером наданих знань. Отже, освіта як специфічна 

сфера діяльностістановить інтерес для економічного аналізу. На думку 

К. М. Євменькової, вчені не звертають увагу на таку особливість освітньої 

послуги, як одержання в процесі навчання певної кваліфікації. Тому «освітня 

послуга − це специфічний товар у вигляді сукупності навчальної та наукової 

інформації, що передається студенту у вигляді системи знань та практичних 

вмінь і навичок, за умови успішного засвоєння якої студент отримує 

відповідну кваліфікацію» [146, c. 173; 502, c.246]. 

Дещо інакше формулюється це поняття у працях Н. Ю. Гаріфуліна та 

В. О. Гуртова, які вважать його видом послуги, котра забезпечує реалізацію 

конституційних гарантій у галузі освіти, що надається відповідно до рівня 

освіти згідно з вимогами державних стандартів [93, c. 11; 502, c. 246]. 

В. Александров не розглядає освітню послугу як товар, а характеризує її 

як процес, надаючи таке визначення: «освітня послуга − це організований 

процес навчання для одержання необхідних знань, навичок і вмінь» [15, 

c.159].  

Так, освітні послуги, на думку С. В. Багдік’яна, можна охарактеризувати 

як цілеспрямований систематичний процес передачі та отримання знань, 

інформації, вмінь і навичок та результат інтелектуального, культурного, 

духовного, соціально-економічного розвитку суспільства та держави [28, 

c.98].  

Звідси видається логічним у дослідженні Т. А. Ящук виокремлення 

різних підходів до розуміння сутності освітніх послуг вітчизняними 

науковцями. За класичним підходом, освітні послуги − це певний вид товару, 

особлива споживча вартість процесу праці. За маркетинговим підходом, 

продуктом вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг є 

сукупність освітніх програм, які визначають моделі поведінки спеціаліста. За 
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інституціональним підходом, основними суб’єктами ринкових відносин є 

виробники освітніх послуг (освітні заклади, фізичні особи, які надають 

освітні послуги) та їхні споживачі (підприємства, фізичні і юридичні особи, 

організації, органи державного та регіонального управління) [502, c. 246]. 

Дещо в іншій площині розкриває своє бачення даної проблеми 

О. О. Любіцева. Так, у проведеному дослідженні вона зазначає, що ринок 

послуг як складова світового ринку сформувався в результаті виділення 

невиробничої діяльності в окрему сферу господарства – сферу послуг, що є 

об’єктивним процесом поглиблення суспільного поділу праці внаслідок 

розвитку продуктивних сил та диверсифікації суспільного виробництва. 

Отже, послуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. 

Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. Це 

цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті 

[267, c.28].  

У свою чергу, як зазначає Д. В. Радько, фінансові послуги є різновидом 

державних послуг, які пов’язані із забезпеченням реалізації прав, свобод і 

законних інтересів людини й громадянина. Досить поширеними під час 

адміністративно-правових відносин за участю фінансових компаній з торгівлі 

цінними паперами є власне управлінські послуги, що пов’язані з юридичним 

оформленням умов, необхідних для реалізації прав і законних інтересів таких 

фінансових компаній (видача свідоцтв, ліцензій, тощо) [400, c. 30]. Отже, 

легко дійти висновку про тісний взаємозв’язок між термінами «освітні 

послуги» та «освітня діяльність», де останній є вужчим, оскільки будь-які 

послуги (у тому числі й освітні) реалізуються шляхом здійснення певного 

виду діяльності. 

Остаточну та ствердну відповідь у цьому питанні дає законодавець. Так, 

термін «освітня діяльність», який міститься у положеннях Закону України 

«Про вищу освіту», у ст. 1 визначається як діяльність вищих навчальних 

закладів, що провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, 

післядипломної освіти і задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої 
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освіти та інших осіб [348]. Однак це визначення окреслює лише пряме коло 

учасників освітніх послуг - вищі навчальні заклади, з однієї сторони, та 

здобувачі вищої освіти, з іншої. В цілому, поділяючи наукову позицію 

Д. В. Радька, вважаємо, що слід акцентувати увагу й на непрямих 

(опосередкованих) учасниках освітніх послуг, таких як Міністерство освіти і 

науки України, його відділи та департаменти, діяльність яких спрямована на 

видачу дозволів (ліцензій) щодо надання освітніх послуг конкретним вищим 

навчальним закладам тощо. Класифікація учасників адміністративно-

правових відносин у сфері надання освітніх послуг не є метою даного 

підрозділу, а отже, немає необхідності сконцентровувати увагу на даному 

аспекті. Ключовим тут є висновок про те, що участь у досліджуваних 

відносинах бере кілька суб’єктів, які слід поділяти на дві групи: безпосередні 

учасники та непрямі (опосередковані) учасники освітніх послуг. 

Свого логічного продовження окреслена вище теза віднайшла й у 

дослідженнях Л. М. Хижняк, яка пропонує, окрім загальновизнаних 

продавців та споживачів товару, до складу учасників ринку освіти віднести 

чисельних посередників - освітні фонди, служби зайнятості, біржі праці, 

органи ліцензування та акредитації освітніх установ тощо. Вони слугують 

механізмами, за допомогою яких освітня послуга просувається на ринок [471, 

c. 129]. 

Резюмуючи викладений вище матеріал, вбачаємо за необхідне навести 

власне визначення поняття адміністративно-правових відносин у сфері 

надання освітніх послуг. Під ними пропонуємо розуміти врегульовані 

нормами адміністративного права суспільні відносини, що складаються у 

сфері діяльності виконавчої влади з приводу реалізації конституційних 

гарантій у галузі освіти, яка надається відповідно до вимог державних 

стандартів, учасники яких є носіями відповідних прав та обов’язків. 

Аби всебічно окреслити сутність та значення освітніх послуг, доречною 

є необхідність здійснення їх класифікації. Аналіз низки періодичних видань 

дозволив виділити найбільш актуальну та практично прийнятну 
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класифікацію, яку здійснив О. М. Дмитренко. Так, науковець запропонував у 

структурі освітніх послуг вищих навчальних закладів і залежно від мети 

споживача розподіляти на: вищу освіту (другу вищу) за освітньо-

кваліфікаційними рівнями; післядипломну освіту; підготовку і атестацію 

наукових і науково-педагогічних кадрів; підготовку до вступу та до 

зовнішнього незалежного оцінювання; послуги консультування. За формами 

надання освітні послуги є стаціонарними (денними та вечірніми), заочними, 

інтерактивними (дистанційними, в т.ч. E-learning), екстернатом, 

інтервальними (консультування), самоосвітою (з методичною та 

інформаційною підтримкою вищого навчального закладу). Залежно від 

тривалості надання послуги є довгостроковими (навчання для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня, аспірантура, докторантура); 

середньостроковими (підготовчі та інші курси, перепідготовка, підвищення 

кваліфікації, спеціалізація; стажування) та короткостроковими (цикли лекцій, 

тренінги, інструктажі, консультації, пробне тестування). Відповідно до виду 

оплати (джерел фінансування) вони можуть бути умовно безплатні (за 

рахунок державного або місцевих бюджетів, позабюджетних коштів самого 

вищого навчального закладу); платні (за кошти юридичних і фізичних осіб) і 

частково платні (з частковим відшкодуванням витрат) [130, c. 48-57]. 

У свою чергу аналіз нормативно-правової бази, що покликана 

врегульовувати сферу надання освітніх послуг, надає можливість дійти 

висновку про наявність у досліджуваній царині чотирьох взаємопов’язаних 

процесів: навчальний (або навчання), виховний (виховання), культурно-

освітній (просвіта) та самостійна робота споживача (самоосвіта), які 

одночасно є і категоріями цієї послуги. Серед ключових нормативно-

правових актів слід виділити Закон України «Про освіту» [381] та Закон 

України «Про вищу освіту» [348]. 

Поряд із окресленою вище класифікацією, з метою детального 

з’ясування сутності освітніх послуг, доцільним є встановлення кола 

учасників (суб’єктного складу) таких послуг. Так, управлінські функції 
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виконує адміністративно-управлінський персонал (ректорат, деканати, 

завідувачі кафедр, керівники і працівники навчальних та методичних 

відділів). Ключовим учасником безпосередньо процесу надання освітніх 

послуг є педагог. Тому питання кадрового забезпечення навчального процесу 

є визначальним та покладається на заклад освіти, який, у свою чергу, формує 

відповідний професорсько-викладацький склад. І врешті-решт 

найважливішим учасником (споживачем) освітніх послуг є особи, які 

навчаються у вищому навчальному закладі.  

Отже, вважаємо, що серед суб’єктів освітніх послуг доречно виокремити 

таких: науково-педагогічні працівники; особи, які навчаються у вищому 

навчальному закладів (споживачі); інші працівники (наукові працівники, 

категорійні спеціалісти, завідувачі навчальних лабораторій, старші 

лаборанти, методисти тощо), яких (крім наукових працівників) можна 

віднести до навчально-допоміжного персоналу [130, c.48-57]. 

Що стосується значення освітніх послуг, то його доречно розглядати у 

двох площинах: науково-теоретичній та нормативно-правовій. Заслуговує на 

увагу позиція О. М. Дмитренка щодо безпосереднього впливу вищих 

навчальних закладів на розвиток потенціалу людської діяльності споживачів. 

Автор зазначає, що ВНЗ, виконуючи власну місію з виховання еліти 

суспільства, роблять вагомий внесок у розвиток людського потенціалу 

суспільства. Суспільство постійно змінює вимоги до рівня якості освітніх 

послуг ВНЗ та ресурсного забезпечення його освітнього потенціалу шляхом 

формування як законодавчих вимог, так і ринкового попиту. Таким чином, ці 

процеси мають постійний взаємний вплив [130, c. 48-57].  

У правовому ж полі метою освіти визначено «всебічний розвиток 

людини як особистості та найвищої цінності суспільства, … збагачення на 

цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу…». 

Цим підкреслюється суспільне значення освітніх послуг як основи освіти, в 

тому числі й вищої освіти, оскільки під якістю вищої освіти слід розуміти 

«сукупність якостей особи …, що обумовлює здатність задовольняти як 
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особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства» [381]. 

Ринок освітніх послуг є одним із пріоритетів державної політики, проте 

механізми функціонування цього ринку потрібно ще вивчати та 

вдосконалювати [30]. Сфера освітніх послуг у контексті розвитку ринкових 

відносин трактується зазвичай як сфера обігу чи система цивільно-правових 

відносин з приводу купівлі-продажу освітніх послуг. Якщо ж вести мову про 

освіту як елемент ринкової економіки, що є характерним для нашої держави, 

то на цьому ринку повинні бути присутніми принаймні три обов’язкових 

елемента, а саме: продавець, покупець та товар. Л. М. Хижняк пропонує, 

окрім загальновизнаних продавців та споживачів товару, до складу учасників 

ринку освіти віднести чисельних посередників - освітні фонди, служби 

зайнятості, біржі праці, органи ліцензування та акредитації освітніх установ 

тощо. Вони є механізмами, за допомогою яких освітня послуга просувається 

на ринок. 

Як влучно зазначає Е. О. Шевченко [482, c.1120], що визначення 

сутності та значення адміністративно-правових відносин, у тому числі й у 

сфері надання освітніх послуг, повинно враховувати існуючі тенденції 

розвитку адміністративного права. У цьому контексті І. С. Гриценко 

відмічено, що стає очевидною нагальна необхідність оновленого підходу до 

розуміння сутності та ознак адміністративно-правових відносин, у підґрунтя 

якого має бути покладено сучасні досягнення української адміністративно-

правової науки [102, c. 110; 482, c. 1120]. Це насамперед втілилося у зміні 

методу правового регулювання відносин у сфері державного управління. З 

цього приводу слід погодитися з думкою, що генеральним напрямом 

адміністративного права України визначено сервісну концепцію, відповідно 

до якої суб’єкти публічного управління мають якнайповніше забезпечувати 

права, свободи і законні інтереси фізичних та юридичних осіб [92, c. 149; 

482, c. 1120], де чинником впровадження нової ідеології, реформування 

державного управління, утвердження концептуально нової доктрини 

адміністративного права є перебудова адміністративно-правових відносин за 
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новими принципами як «сервісних» відносини [207, c.63; 482, c.1120]. І є всі 

підстави для висновку, що зміщення пріоритетів у державному управлінні від 

потреб власне держави до потреб приватних осіб слід відобразити в понятті 

«адміністративно-правові відносини» [482, c.1120]. Однак основою для 

встановлення сутності та значення адміністративно-правових відносин саме у 

сфері освітніх послуг є комплекс властивостей досліджуваних вище правових 

явищ. До таких, на нашу думку, доцільно віднести такі: 

1. Суб’єктний склад адміністративно-правових відносин у сфері освітніх 

послуг.  

Як вже зазначалося, суб’єктами таких правовідносин є: з одного боку, 

освітні установи (навчальні заклади), з іншого - державні органи, які наділені 

юридично-владними повноваженнями щодо освітніх установ (навчальних 

закладів), у зв’язку з чим видають ліценції, встановлюють правила та вимоги, 

обов’язкові для виконання при провадженні діяльності з надання освітніх 

послуг, контролюють таку діяльність тощо. Державні органи - це 

структурований і організований державою чи безпосередньо народом 

колектив державних службовців (або депутатів рад), який (орган) наділений 

державними владними повноваженнями, здійснює державно-організаторські, 

розпорядчі, судові та інші функції відповідно до свого призначення [281, 

c.85]. Таким безпосереднім державним органом, що здійснює координацію та 

контроль за наданням освітніх послуг, є Міністерство освіти й науки 

України, про що зазначалося вище. Опосередковану (непряму) участь в 

адміністративно-правових відносинах у сфері надання освітніх послуг 

беруть: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 

України і Конституційний Суд України. Більш детально компетенція та 

повноваження зазначених органів державної влади буде досліджена у 

наступних підрозділах нашого дисертаційного дослідження. 

Слід відзначити той факт, що на сторінках правничої літератури 

знайшла своє відображення думка, згідно з якою, одним із повноцінних 

учасників освітнього процесу є держава. Як вбачається, держава й сьогодні 
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намагається зберегти статус освітньої установи як виразника державної волі. 

Таким чином, поділяючи наукову позицію П. В. Нестеренко, можемо дійти 

висновку, що створення закладів освіти в організаційно-правовій формі 

установи стало результатом неспроможності юридичних осіб, створених у 

формі підприємницьких товариств, задовольняти попит на такі суспільно-

важливі послуги, як освітні. Установи протягом віків підтвердили свою 

здатність досягати найбільшої ефективності у сфері освіти та науки через 

специфіку джерел формування свого майна, відсутність права на розподіл 

прибутків від оплатної діяльності між засновниками установи та 

спрямованість їх діяльності на задоволення потреб дестинаторів – 

споживачів освітніх послуг [297, c. 30-31]. Відтак, вбачається ключове 

значення як держави, так і освітніх установ (навчальних закладів) як 

невід’ємних учасників адміністративно-правових відносин у сфері надання 

освітніх послуг. Сутність такої участі полягає перш за все у наданні освітніх 

послуг споживачам. 

2. Об’єктом адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх 

послуг є поведінка учасників цих відносин, тобто суб’єктів.  

Ця поведінка згаданих суб’єктів реалізується в конкретних діях, які є 

результатом активного волевиявлення суб’єкта. Сутністю такої поведінки є 

процес надання освітніх послуг. Останні можуть надаватися у певних 

напрямах, зокрема: 

- дошкільна освіту; 

- загальна середня освіту; 

- позашкільна освіта; 

- професійно-технічна освіта; 

- вища освіта; 

- післядипломна освіта [381]. 

3. Адміністративно-правові відносини у сфері надання освітніх послуг, 

що виникають між зазначеними вище суб’єктами мають здебільшого 

«зовнішній характер», тобто спрямовуються на фізичних або юридичних 
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осіб, організаційно не підпорядкованих суб’єктові публічного управління.  

Наприклад, чинним законодавством передбачено такі їх «зовнішні» 

види: здійснення в установленому порядку ліцензування та акредитації 

закладів післядипломної освіти, а також ліцензування та атестація 

професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форми власності та 

підпорядкування; формування та забезпечення функціонування системи 

атестації педагогічних, наукових і науково-педагогічних кадрів, організація 

підвищення кваліфікації зазначених категорій; здійснення контролю за 

виконанням навчальними закладами положень Конституції, законів України 

та інших нормативно-правових актів з питань освіти; проведення 

комплексних перевірок дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних і 

професійно-технічних та вищих навчальних закладів, контроль проведення 

атестаційної експертизи та координація роботи, пов’язаної з програмно-

методичним забезпеченням атестації цих навчальних закладів; здійснення 

контролю та участь у моніторингу якості підготовки учнів та студентів тощо 

[381]. Однак зазначене не виключає й наявності внутрішньо-організаційних 

відносин, які мають владний управлінський характер. Так, з одного боку, 

виступає керівник освітньої установи (навчального закладу), який наділений 

юридично-владними (організаційно-розпорядчими) повноваженнями, з 

іншого - працівник тієї ж установи, який є підлеглою (підпорядкованою) 

стороною. 

4. Визначальним методом регулювання адміністративно-правових 

відносин у сфері надання освітніх послуг є імперативний, що випливає із 

юридично-владних повноважень державних органів, до компетенції яких 

належить управління даною сферою (встановлення загальнообов’язкових 

правил (умов, вимог) здійснення освітньої діяльності, здійснення в 

установленому порядку ліцензування та акредитації, організація підвищення 

кваліфікації, здійснення контролю за виконанням положень Конституції, 

законів України та інших нормативно-правових актів, про які йшлося вище). 

Як влучно зазначає Д. В. Радько, хоча традиційний для адміністративного 
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права імперативний метод регулювання (так званий метод владних приписів) 

залишається непохитним, однак поширюються деякі нові форми його прояву. 

Вони свідчать про створення якісно нового, відмінного від колишнього, 

адміністративно-правового режиму регулювання відносин між органами 

виконавчої влади, їх посадовими особами і громадянами [400, c. 40]. Цей 

новий адміністративно-правовий режим забезпечується шляхом 

встановлення: 

а) по-перше, рівних взаємних можливостей вимагати належну поведінку 

як з боку органів, так і з боку громадян (це має відбитися в оновленому 

правовому регулюванні адміністративних процедур);  

б) по-друге, юридичного захисту прав і свобод громадян у разі їх 

порушення з боку органів державної влади (це має знайти відображення у 

нових принципах адміністративного судочинства) [122, c. 266]. 

На завершення даного підрозділу, аби у повному обсязі окреслити 

сутність та значення адміністративно-правових відносин у сфері надання 

освітніх послуг, вважаємо за доцільне навести їх класифікацію. Основними 

критеріями, які слід покласти в основу такої класифікації, є їхній зміст та 

спрямованість. 

Залежно від змісту адміністративно-правових відносин у сфері освітніх 

послуг вони можуть бути:  

а) матеріальними, які виникають на основі норм матеріального права і 

полягають у безпосередній регламентації поведінки суб’єктів 

адміністративно-правових відносин у сфері освітніх послуг [400, c. 40];  

б) процесуальними (процедурними), які є похідними від норм 

матеріального права, пов’язані зі встановленням порядку вирішення справ 

управлінського характеру [400, c. 40]. 

За своєю спрямованістю адміністративно-правові відносини у сфері 

освітніх послуг вважаємо за доцільне поділити на:  

а) зовнішні, в яких один із суб’єктів - орган виконавчої влади, інший - 

освітня установа (навчальний заклад) [400, c. 40];  
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б) внутрішньо-організаційні, у яких обидві сторони є представниками 

фінансової компанії, але один із них стосовно іншого має владно-розпорядчі 

повноваження [400, c. 40]. 

Роблячи підсумок проведеного дослідження з приводу поняття, сутності 

та значення адміністративно-правових відносин у сфері освітніх послуг, 

хотілося б зазначити такі наукові результати: 

- по-перше, процес формування та становлення адміністративно-

правових відносин пройшов принаймні два фундаментальні етапи: перший 

характеризувався впливом радянсько-марксистської ідеології на здобутки 

тогочасних адміністративістів, які у своєму науковому пошуку орієнтувалися 

на досягнення європейської правової науки у період до 40-х років ХХ 

століття; другий здобув свого розвитку із 40-х років ХХ століття та набрав 

характерних рис вже сучасної теорії адміністративного права; 

- по-друге, аналіз правової літератури дозволив дисертанту встановити 

тісний взаємозв’язок між термінами «освітні послуги» та «освітня 

діяльність», де останній є вужчим, оскільки будь-які послуги (у тому числі й 

освітні) реалізуються шляхом здійснення певного виду діяльності; 

- по-третє, під адміністративно-правовими відносинами у сфері освітніх 

послуг нами запропоновано розуміти врегульовані нормами 

адміністративного права суспільні відносини, що складаються у сфері 

діяльності виконавчої влади з приводу реалізації конституційних гарантій у 

галузі освіти, що надається відповідно до вимог державних стандартів, 

учасники яких виступають носіями відповідних прав та обов’язків; 

- по-четверте, сутність та значення адміністративно-правових відносин у 

сфері освітніх послуг вдалося окреслити шляхом здійснення класифікації 

визначальних правових категорій даного дослідження, а саме: 

«адміністративно-правові відносини» та «освітні послуги». Останні 

характеризуються наявністю чотирьох взаємопов’язаних процесів: 

навчальний (або навчання), виховний (виховання), культурно-освітній 

(просвіта) та самостійна робота споживача (самоосвіта), які одночасно є і 
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категоріями цієї послуги. Особливе значення адміністративно-правових 

відносин у сфері освітніх послуг полягає у тому, що через них (завдяки їх 

посередництву) забезпечується загальне управління процесом організації та 

здійснення цих послуг.  

 

 

2.2. Структура адміністративно-правових відносин у сфері надання 

освітніх послуг 

 

Нині в Україні та світі різноманітним споживачам надається велика 

кількість різних послуг. Не є винятком і сфера освіти. Для ефективного 

розвитку навчальних закладів необхідне збільшення кількості та, особливо, 

якості послуг, що ними надаються. Як влучно зазначає у своєму дослідженні 

Ю. М. Фролов, процеси реформування вітчизняної системи вищої освіти, 

намагання увійти до європейського та загальносвітового освітнього 

простору, оптимізація правових аспектів публічного управління у даній сфері 

актуалізують наразі питання комплексного вивчення адміністративно-

правового регулювання відносин у сфері вищої освіти [466, c. 568]. Саме 

тому цей підрозділ дисертаційного дослідження стосуватиметься структури 

адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх. 

Класичним прикладом публічних відносин є адміністративно-правові 

відносини. Головна їхня особливість полягає в тому, що вони виникають, 

розвиваються та припиняються між самими органами публічної адміністрації 

та між органами публічної адміністрації й фізичними, юридичними особами 

[194, c. 59]. Складовими адміністративно-правових відносин, на переконання 

В. К. Колпакова, О. В. Кузьменко та інших науковців є юридична основа, 

юридичні факти, суб’єкти і об’єкти таких відносин [194, c. 59; 249, c. 78]. 

Юридична основа, на переконання зазначених науковців, – це 

адміністративно-правові норми – як матеріальні та і процесуальні, на підставі 

яких виникають відносини. Юридичні факти – це певні дії та події, які 
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слугують фактичною підставою для виникнення, зміни та припинення 

адміністративно-правових відносин. Дії - це факти, які виникають за волею 

людей. Вони можуть бути правомірними і неправомірними. Правомірні дії 

відповідають вимогам адміністративно-правових норм. Неправомірні дії - це 

правопорушення, проступки, що тягнуть за собою застосування заходів 

примусового впливу. Правовідносини, обумовлені протиправними вчинками, 

називають деліктними. Події - це явища, що не залежать від волі людей, але 

призводять до певних правових наслідків (повені, землетруси, пожежі тощо). 

Суб’єкти - це конкретні учасники адміністративно-правових відносин - 

юридичні та фізичні особи, наділені правами та обов’язками у сфері 

управлінської діяльності. Передумовою вступу названих суб’єктів у 

конкретні адміністративно-правові відносини є наявність у них 

правоздатності та дієздатності. Адміністративна правоздатність - це 

спроможність суб’єкта адміністративних правовідносин мати права та нести 

юридичні обов’язки у сфері виконавчої влади. Адміністративна 

правоздатність юридичних осіб виникає, як правило, з моменту видання акта 

про їх заснування, а припиняється з їх ліквідацією чи реорганізацією. У 

фізичних осіб адміністративна правоздатність виникає з моменту 

народження і припиняється з їх смертю. Адміністративна правоздатність є 

основою дієздатності. Адміністративна дієздатність - це здатність своїми 

діями набувати і реалізовувати права та обов’язки у сфері управління. 

Правоздатність і дієздатність складають правосуб’єктність. Об’єкт - це те, з 

приводу чого виникають, розвиваються і припиняються адміністративно-

правові відносини [249, c. 82-85]. 

Аналогічну думку щодо структури адміністративно-правових відносин 

виголошує й В. В. Коваленко, який зазначає, що складовими 

адміністративно-правових відносин є юридична основа, юридичні факти, 

суб’єкти і об’єкти [250, c. 68]. Відтак, можемо говорити про одностайність у 

наукових поглядах щодо питання структури адміністративно-правових 

відносин. Разом з тим зазначений висновок не виключає плюралізму у 
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питанні структури адміністративно-правових відносин. Так, одні вчені у 

структурі досліджуваних відносин визначають такі елементи як, суб’єкт 

правовідносин, об’єкт правовідносин та зміст. Таку точку зору підтримують 

С. С. Алєксєєв, Б. В. Деревянко, О. Є. Костюченко та ін. У цілому поділяючи 

точку зору зазначених науковців, пропонуємо перейти до розгляду 

структурних елементів адміністративно-правових відносин у сфері надання 

освітніх послуг. 

Одним із елементів структури адміністративно-правових відносин, які 

виникають, змінюються і припиняються у сфері надання освітніх послуг, є 

їхні суб’єкти або учасники. Так, у своїх дослідженнях Ю. М. Фролов 

відстоює позицію, відповідно до якої суб’єктами адміністративно-правових 

відносин у сфері освіти є органи державної влади, організації, що 

здійснюють освітню діяльність, особи, які здійснюють індивідуальну 

педагогічну діяльність, педагогічні працівники, особи, які навчаються, їх 

батьки (або законні представники) та треті особи. Вищі навчальні заклади, як 

і інші суб’єкти адміністративно-правових відносин, мають власні 

особливості, що складають специфіку і зміст їх адміністративно-правового 

статусу [466, c. 570-571]. У цілому поділяючи зазначену точку зору науковця, 

вважаємо за необхідне для початку акцентувати увагу саме на вищому 

навчальному закладі як основному суб’єктові адміністративно-правових 

відносин у сфері надання освітніх послуг. 

Законодавче поняття «вищий навчальний заклад» закріплюється в ст.1 

Закону України «Про вищу освіту» [348], де вищий навчальний заклад 

визначається як окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного 

або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження 

освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, здійснює наукову, 

науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує 

організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, 

післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей. 

Свого часу, здійснивши дослідження питанням діяльності вищих навчальних 
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закладів МВС України, Л. І. Миськів визначила такі особливості, якими 

характеризується діяльність вищого навчального закладу як об’єкта 

адміністративно-правового регулювання, насамперед: 

- метою утворення та діяльності ВНЗ; 

- специфічним характером завдань, функцій та повноважень ВНЗ; 

- організаційно-штатною структурою ВНЗ; 

- спеціальним порядком утворення, реорганізації та ліквідації ВНЗ; 

- характером зовнішніх та внутрішньо-організаційних взаємозв’язків 

ВНЗ; 

- особливим статусом суб’єктів навчально-виховного процесу; 

- системою управління ВНЗ, його специфічними формами та методами; 

- характером та видами адміністративно-правових відносин, які 

складаються під час діяльності ВНЗ [286, с. 8-9]. Відмітимо й той факт, що із 

набуттям чинності нового Закону України «Про вищу освіту» отримані 

наукові результати Л. І. Миськів не втратили своєї наукової актуальності. 

Зазначене вимагає також окреслити основні аспекти змісту діяльності 

вищого навчального закладу як суб’єкта адміністративних відносин. Так, у 

процесі дослідження зазначеного напрямку А. О. Кириллових були окреслені 

такі аспекти: 

1) вищий навчальний заклад діє на підставі законодавства; 

2) вищий навчальний заклад є некомерційною організацією; 

3) вищий навчальний заклад використовує цивільно-правову 

конструкцію установи; 

4) вищий навчальний заклад не є публічним (державним, 

муніципальним) органом; 

5) вищий навчальний заклад перебуває у відносинах підпорядкованості з 

органами виконавчої влади або місцевого самоврядування; 

6) вищий навчальний заклад здійснює повноваження органів публічного 

управління в соціальній сфері; 

7) вищий навчальний заклад здійснює освітні послуги із надання вищої 
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освіти [192, c. 42-43]. 

Деталізуючи окреслені вище аспекти та визначаючи особливості 

адміністративних правовідносин вищого навчального закладу як 

колективного суб’єкта права, який діє для реалізації відповідних цілей у 

передбаченій організаційно-правовій формі юридичної особи, 

А. О. Кирилових зауважив, що вищі навчальні заклади не є державними 

органами влади або органами місцевого самоврядування, вони не можуть 

ототожнюватися з публічними органами в адміністративних 

правовідносинах. Більше того, вони протиставлені публічним суб’єктам, що 

знаходить свій прояв у відповідних правовідносинах [191, c. 85]. 

Аналіз чинного правового поля дозволив Ю. М. Фролову дійти висновку 

про те, що вищі навчальні заклади як некомерційні організації виявляють 

свої правові характеристики юридичної особи по-різному. Особливості 

вищого навчального закладу як суб’єкта адміністративного права значною 

мірою визначаються природою його засновника. Його статус визначає обсяг 

та характер адміністративно-правових відносин, в яких бере участь 

конкретний вищий навчальний заклад [466, c. 570-571]. Більше того, вищі 

навчальні заклади при реалізації своїх повноважень стають реальними 

учасниками процесів управлінських відносин із державними структурами, 

адже внаслідок впливу адміністративно-правових норм на діяльність вищих 

навчальних закладів як колективних суб’єктів сфери державного управління 

між ними виникають сталі правові зв’язки державно-владного характеру. 

При цьому, як зазначає С. Мандрик, адміністративно-правові відносини у 

діяльності вищих навчальних закладів можуть виникати як під час їх 

зовнішньої, так і під час внутрішньо-організаційної діяльності [278; 466, 

c. 570-571]. Відтак, робимо висновок про ключову роль навчальних закладів 

як установи, на які покладається обов’язок здійснення навчально-виховного 

процесу. А отже, навчальні заклади посідають одне із центральних місць у 

структурі адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх 

послуг. 
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Визначення місця та особливостей діяльності будь-якого із суб’єктів 

правовідносин можливе за умови аналізу їх правового статусу [295]. Під 

правовим статусом суб’єкта адміністративно-правових відносин 

О. М. Музичук пропонує розуміти систему закріплених у нормативно-

правових актах ознак, які визначають його роль, місце та призначення у 

системі правовідносин, вказують на його відмінність від інших суб’єктів та 

порядок взаємовідносин між ними. Елементний склад правового статусу 

суб’єктів адміністративно-правових відносин, коли йдеться про юридичну 

особу, наповнюється таким змістом: мету її утворення та діяльності, 

завдання, функції, обов’язки, права, відповідальність, особливості 

організаційно-структурної будови та взаємовідносин [295]. Вказана наукова 

позиція цілком кореспондується зі наведеною вище думкою Л. І. Миськів про 

особливості діяльності вищого навчального закладу як об’єкта 

адміністративно-правового регулювання. 

С. В. Лопатін, здійснюючи дослідження правового статусу громадян як 

суб’єктів адміністративно-правових відносин дійшов висновку про те, що 

суб’єкти адміністративних правовідносин характеризуються наявністю у них 

правового статусу, встановлення змісту якого має вагоме значення для 

визначення їх місця та ролі в конкретних правовідносинах.  

Правовий статус особи можна розглядати в широкому та вузькому 

значеннях. Так, у вузькому значенні – це сукупність юридичних якостей, 

якими держава наділяє громадянина. У широкому розумінні правовий 

статус – це все, що так або інакше законодавчо закріплює становище 

громадянина в суспільстві, опосередковує усі види зв’язків і відношень між 

державою та громадянином [59, c. 21]. Для правильного розуміння правового 

статусу необхідно виділити його складові елементи. Хоча щодо структури 

правового статусу на сьогодні також немає єдиної точки зору, більшість 

вчених згодні з тим, що його основними елементами є права, свободи та 

обов’язки [263, c.277]. Аналіз наведених вище наукових точок зору дозволяє 

дійти висновку про необхідність дослідження правового статусу таких 
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суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх 

послуг, як юридичні особи – вищі навчальні заклади та фізичні особи – 

здобувачі вищої освіти. 

На початку вбачається необхідним фрагментарно дослідити етимологію 

поняття «правовий статус». Даний термін слід розглядати як поєднання двох 

окремих понять: «право» та «статус». Так, Великий тлумачний словник 

сучасної української мови за редакцією В. Т. Бусела термін «право» визначає 

у різних площинах, зокрема як: законодавство; здійснювана державою форма 

законодавства, залежна від соціального устрою країни; система встановлених 

державою правил і норм, які регулюють правовідносини [69, c. 1204]. 

У теорії права фундаментальним вважаємо визначення надане 

О. Ф. Скакун, яка у своєму дослідженні зазначила, що термін «право» 

вживають у різних значеннях (право першості в черзі; право на подяку за 

безкорисну допомогу; право співзасновника комерційної корпорації вимагати 

здійснення його корпоративних прав; право зажадати повернення свого 

майна із незаконного володіння та ін.) [155, c. 105-106]. В усіх випадках 

термін «право» означає правда, справедливість [155, c. 105-106].  

У правничій літературі «право» розуміється у двох значеннях, як: певні 

можливості, що має суб’єкт суспільних відносин; сукупність юридичних 

норм, за допомогою яких здійснюється регулювання суспільних відносин 

[155, c. 105-106].  

Як правило, право поділяють на:  

1) загальносоціальне, або безпосередньосоціальне (випливає 

безпосередньо із соціального життя і не залежить від держави) [155, c. 105-

106];  

2) спеціально-соціальне, юридичне (є наслідком державної діяльності, 

втіленням волевиявлення держави). Останнє право через систему норм права 

надає можливість регулювати різноманітні соціальні відносини. Норма 

права – це модель юридичного взаємозв’язку суб’єктів, особливістю якого є 

забезпечення певних можливих діянь одних суб’єктів відповідними діяннями 
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інших [155, c. 105-106]. Отже, етимологічні засади досліджуваного терміна, а 

також результат його дослідження науковцями за своїм змістом дещо 

кореспондуються, зокрема у частині сукупності норм – правил поведінки. 

Стосовно наступного досліджуваного терміна, то у перекладі з 

латинської слово «статус» означає положення, стан чого-небудь або будь-

кого: «статус людини», «статус особи», «статус громадянина», «статус 

органу» й т.д. [53, c.578]. У тлумачному ж словнику Т. В. Ковальової та 

Л. П. Ковриги статус визначається як: правове становище осіб або 

організацій, установ тощо; становище індивіда або групи осіб щодо інших 

індивідів або груп у соціальній системі; встановлене нормами права 

положення його суб’єктів, сукупність їхніх прав та обов’язків [453, c. 572]. 

На сторінках правової літератури також знайшов своє відображення 

досліджуваний термін. Однак досить часто термін «статус» деталізується 

науковцями, а саме: «правовий статус», «адміністративно-правовий статус», 

«соціально-правовий статус» тощо. Наразі немає наукової необхідності у 

розкритті та детальному дослідженні зазначених термінів, однак видається 

необхідним охарактеризувати ще один.  

Так, Н. В. Вітрук, зазначає, що категорія «правовий статус особи» є 

вужчою, оскільки виступає частиною (ядром) поняття «правове становище 

особи» [77, c. 152].  

На думку В. Т. Білоуса, правовий статус асоціюється зі стабільним 

правовим станом суб’єкта, а правове становище розглядається як динамічний 

розвиток сукупності прав і обов’язків особи, що зумовлено її вступом до тих 

чи інших правовідносин [42, c. 124].  

Більше того, у своєму дослідженні О. М. Музичук взагалі пропонує, з 

метою уникнення плутанини у тлумаченні змісту понять, «правовий статус» 

та «правове положення (становище)» вважати синонімами [295, c. 317-318].  

У цілому поділяючи цю позицію, пропонуємо перейти до окреслення 

правового статусу ключових суб’єктів адміністративно-правових відносин у 

сфері надання освітніх послуг - вищі навчальні заклади, з однієї сторони, та 
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здобувачі вищої освіти, з іншої, ґрунтуючись на чинному правовому полі. 

Однак, слід брати до уваги й той факт, що передумовою існування 

адміністративно-правового статусу особи є наявність в останньої 

правосуб’єктності, складовими якої є правоздатність та дієздатність. 

Як зазначає у своїй статті С. В. Лопатін, адміністративна 

правосуб’єктність є складовою загальної правосуб’єктності особи, хоча має 

при цьому свої характерні особливості. Адміністративна правоздатність 

виникає в особи з моменту народження і дозволяє їх мати передбачені 

законом права та виконувати обов’язки, бути їх носієм [263, c.278].  

Варто погодитись з думкою І. Бойка, який вважає, що «не всі елементи 

змісту правоздатності виникають одночасно. Деякі з них з’являються лише з 

досягненням певного віку. Отже, виникаючи з моменту народження, 

адміністративна правоздатність за своїм змістом змінюється, доповнюючись 

новими елементами» [49, c. 98].  

Адміністративна дієздатність особи (як і загальна дієздатність), на 

переконання С. В. Лопатіна, виникає пізніше правоздатності. Проте, в 

адміністративному праві, на відміну від інших галузей права, немає чіткого 

посилання на вік, з якого виникає загальна дієздатність особи. З огляду на це 

адміністративна правоздатність виникає щодо окремих прав по-різному [263, 

c. 278].  

Зважаючи на слушність окресленої наукової позиції, слід зазначити, що 

стосовно прав громадян у сфері надання освітніх послуг, то законодавство не 

визначає мінімальний вік особи для реалізації останньої права на освіту. 

Виходить, що будь-яка малолітня особа може повністю реалізувати право на 

освіту. Крім того, обмеження дієздатності може бути здійснене лише судом. 

Проте, за загальним правилом, згідно з принципом рівності та заборони 

дискримінації, усі особи повинні мати однакові можливості для реалізації 

своїх прав. Ця теза є актуальною й у сфері надання освітніх послуг. 

Положення ст. 53 Конституції України визначає право громадян на 

освіту [224]. Однак у цій же нормі міститься теза й про безпосередній 
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обов’язок - повна загальна середня освіта є обов’язковою. З метою реалізації 

цього положення держава забезпечує: доступність і безоплатність 

дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в 

державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної 

загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і 

післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій 

та пільг учням і студентам. 

Зазначене конституційне право віднайшло свою деталізацію у 

положеннях Закону України «Про освіту» [381]. Громадяни України мають 

право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах 

незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, 

роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, 

ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та 

інших обставин. Це право забезпечується: 

- розгалуженою мережею навчальних закладів, заснованих на державній 

та інших формах власності, наукових установ, закладів післядипломної 

освіти; 

- відкритим характером навчальних закладів, створенням умов для 

вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів 

громадянина; 

- різними формами навчання - очною, вечірньою, заочною, екстернатом, 

а також педагогічним патронажем. 

У свою чергу, якщо Закон України «Про вищу освіту» [381], як 

зазначалося вище, визначає лише такі категорії учасників адміністративно-

правових відносин у сфері надання освітніх послуг як здобувачі вищої освіти 

та вищі навчальні заклади, то положення Закону України «Про освіту» дає 

більш розширений перелік у ст. 50 – учасники навчально-виховного процесу. 

Учасниками навчально-виховного процесу є: 

- діти дошкільного віку, вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, 

стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти; 
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- керівні, педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники, 

спеціалісти; 

- батьки або особи, які їх замінюють, батьки - вихователі дитячих 

будинків сімейного типу; 

- представники підприємств, установ, кооперативних, громадських 

організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі [381]. 

Аналіз положень Закону України «Про освіту» [381] в частині прав та 

обов’язків вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, 

клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів дозволяє зробити висновок 

про чітку регламентацію прав зазначених категорій осіб, а також наявність 

ряду обов’язків, які, на наше переконання, є дещо не збалансованими по 

відношенню до прав. Зокрема, вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, 

стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти відповідно мають 

гарантоване державою право на: 

- навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного 

рівнів; 

- вибір навчального закладу, форми навчання, освітньо-професійних та 

індивідуальних програм, позакласних занять; 

- додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші 

пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з 

навчанням; 

- продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного 

освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до 

угоди із навчальним закладом; 

- одержання направлення на навчання, стажування до інших навчальних 

закладів, у тому числі за кордон; 

- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, 

спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу; 

- доступ до інформації в усіх галузях знань тощо [381]. 

Стосовно ж обов’язків, та перелік їх є значно меншим, а саме: 
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- додержання законодавства, моральних, етичних норм; 

- систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними 

навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного 

рівня; 

- додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального 

закладу [381]. 

Інші обов’язки осіб, що навчаються, можуть встановлюватися 

законодавством, положеннями про навчальні заклади та їхніми статутами. 

Звичайно, така незбалансованість впливає значною мірою на 

адміністративно-правовий статус особи, що є суб’єктом адміністративно-

правових відносин у сфері надання освітніх послуг і такий вплив слід 

визначити як негативний та нехарактерний для правової європейської 

держави. Відтак, видається такими, що потребують свого вдосконалення 

положення Закону України «Про освіту» в частині прав та обов’язків 

вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних 

ординаторів, аспірантів, докторантів шляхом збалансування за своїм обсягом 

та деталізацією обов’язків зазначених суб’єктів освітніх послуг нарівні з 

їхніми правами. 

Стосовно ж положень Закону України «Про вищу освіту», то у ст. 4 

також визначаються права громадян України на вищу освіту. Кожен має 

право на вищу освіту. Громадяни України мають право безоплатно здобувати 

вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на 

конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний 

ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або 

місцевого бюджету. Для реалізації права на вищу освіту особами з 

особливими освітніми потребами вищі навчальні заклади створюють їм 

необхідні умови для здобуття якісної вищої освіти. Для реалізації права на 

вищу освіту особами, які потребують соціальної підтримки відповідно до 

законодавства, здійснюється повне або часткове фінансове забезпечення їх 

утримання у період здобуття ними вищої освіти за кожним освітнім рівнем. 
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У свою чергу та на відміну від положень Закону України «Про освіту», 

Закон України «Про вищу освіту» урівнює права іноземців та осіб без 

громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус 

біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту, та осіб, яким надано статус закордонного українця, і які 

перебувають в Україні на законних підставах. Останні мають право на 

здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. На превеликий жаль, 

положення ст. 3 Закону України «Про освіту» лише поверхнево окреслює 

права іноземців, осіб без громадянства, які здобувають освіту в навчальних 

закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних 

договорів.  

Із вищою освітою більш-менш зрозуміло, а от перелік прав та обов’язків 

вказаних категорій осіб, наприклад, щодо інших видів освіти (дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, післядипломної) 

потребує належної та більш чіткої регламентації на законодавчому рівні. 

Стосовно ж інших учасників адміністративно-правових відносин у сфері 

надання освітніх послуг, то тут слід виокремити навчальні заклади та 

учасників навчально-виховного процесу. До останніх Закон України «Про 

освіту» відносить: 

- керівні, педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники, 

спеціалісти; 

- батьки або особи, які їх замінюють, батьки - вихователі дитячих 

будинків сімейного типу; 

- представники підприємств, установ, кооперативних, громадських 

організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі. 

Виходячи з визначених у Законі України «Про освіту» освітніх рівнів, 

можемо виокремити такі навчальні заклади, що беруть участь у наданні 

освітніх послуг: 

1. Дошкільними навчальними закладами є: 

- дошкільні навчальні заклади (ясла); 
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- дошкільні навчальні заклади (ясла-садки); 

- дошкільні навчальні заклади (дитячі садки); 

- дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу; 

- будинки дитини; 

- дошкільні навчальні заклади (дитячі будинки) інтернатного типу; 

- дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) сімейного типу; 

- дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) комбінованого типу; 

- дошкільні навчальні заклади (центри розвитку дитини). 

Слід зазначити, що відповідно до положень ст. 33 Закону України «Про 

освіту» дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім’ї, дошкільних 

навчальних закладах у взаємодії із сім’єю і мають на меті забезпечення 

фізичного, психічного здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, набуття 

життєвого досвіду, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого 

навчання. 

2. Основним видом середніх навчальних закладів є середня 

загальноосвітня школа трьох ступенів:  

- перший - початкова школа, що забезпечує початкову загальну освіту;  

- другий - основна школа, що забезпечує базову загальну середню 

освіту;  

- третій - старша школа, що забезпечує повну загальну середню освіту. 

Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток дитини як 

особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне 

самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння 

визначеного суспільними, мовними, національно-культурними потребами 

обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне 

виховання, фізичне вдосконалення згідно зі ст. 35 Закону України «Про 

освіту». 

3. До професійно-технічних навчальних закладів належать: 

- професійно-технічне училище відповідного профілю; 

- професійне училище соціальної реабілітації; 
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- вище професійне училище; 

- професійний ліцей; 

- професійний ліцей відповідного профілю; 

- професійно-художнє училище; 

- художнє професійно-технічне училище; 

- вище художнє професійно-технічне училище; 

- училище-агрофірма; 

- вище училище-агрофірма; 

- училище-завод; 

- центр професійно-технічної освіти; 

- центр професійної освіти; 

- навчально-виробничий центр; 

- центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів; 

- навчально-курсовий комбінат; 

- навчальний центр; 

- інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну 

освіту або здійснюють професійно-технічне навчання. 

Статтею 40 Закону України «Про освіту» [381] визначає основне 

завдання професійно-технічної освіти, яким є забезпечення здобуття 

громадянами професії відповідно до їхніх покликань, інтересів, здібностей, а 

також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації. 

4. Вищими навчальними закладами є:  

- університет;  

- академія;  

- інститут;  

- коледж. 

У свою чергу, вища освіта забезпечує фундаментальну наукову, 

професійну та практичну підготовку, здобуття громадянами ступенів вищої 

освіти відповідно до їхніх покликань, інтересів і здібностей, удосконалення 

наукової та професійної підготовки, перепідготовку та підвищення їх 
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кваліфікації (ст. 42 Закону України «Про освіту» [381]). 

Підбиваючи підсумок проведеного вище дослідження структури 

адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг в частині 

суб’єктів зазначених відносин, вважаємо за необхідне здійснити поділ даної 

категорії учасників досліджуваних правовідносин на дві групи: 

- перша: фізичні особи – громадяни України, іноземці як споживачі 

освітніх послуг, з однієї сторони (вихованці, учні, студенти, курсанти, 

слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти), а також 

вчителі та викладачі навчальних закладів, з другої; 

- друга: безпосередньо система навчальних закладів усіх форм власності. 

Наступним важливим питанням, на якому слід сконцентрувати увагу, з 

урахуванням предмета нашого дослідження у даному підрозділі, є об’єкт 

адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг. 

Етимологія терміна «об’єкт» лежить у площині тлумачного словника 

української мови та розуміється як явище, предмет, особа, на які спрямована 

певна діяльність, увага та ін. [303, c. 392]. 

На сторінках правової літератури дослідженню об’єктів правовідносин у 

різних сферах господарювання не приділяється багато уваги. Однак 

зазначене не виключає наявності раду наукових підходів до розкриття змісту 

вказаної правової категорії. Одна категорія науковців асоціює об’єкт 

правовідносин із різноманітними матеріальними та нематеріальними благами 

[455, c. 53-64].  

У свою чергу, як стверджує С. С. Алексєєв, правовідносини 

«прив’язуються» до системи реальних, життєвих відносин, до матеріальних 

та духовних цінностей суспільства. Коло об’єктів правовідносин 

окреслюється через інтерес уповноваженого. Характеристика об’єкта 

узгоджується з поняттям суб’єктивного права, важливим елементом якого є 

інтерес [17, c.395].  

Як зазначають О. В. Петришин та М. В. Цвік, об’єктом правовідносин є 

матеріальні або нематеріальні блага, задля одержання, передачі або 
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використання яких виникають права й обов’язки учасників правовідносин 

[157, c. 343].  

У свою чергу Є. В. Курінний робить висновок про те, що внутрішня 

побудова об’єкта адміністративно-правових відносин характеризується 

дворівневою конструкцією, допоміжна частка якої пов’язана з поведінкою 

суб’єктів зазначених відносин, а головний рівень складають узагальнені 

потреби та інтереси, що вже мають адміністративно-правову регламентацію і 

реалізуються за допомогою відповідних норм [246, c. 14].  

Отже, розмаїття наукових поглядів все ж таки лежить у одній площині, а 

саме йдеться, як правило, про матеріальні або нематеріальні блага, з приводу 

одержання, передачі або використання яких виникають права й обов’язки 

учасників правовідносин, а також про права і обов’язки останніх, що 

застосовуються ними у процесі вступу до конкретних адміністративно-

правових відносин.  

Поділяючи думку О. В. Петришина та М. В. Цвіка, вважаємо за 

необхідне наголосити на тому, що правильне визначення об’єкта 

адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг 

уможливить окреслити межі правового регулювання зазначеної сфери через 

установлення прав та обов’язків учасників адміністративно-правових 

відносин. Для цього слід відповісти на ключове питання: на що спрямовані 

адміністративно-правові відносини у сфері надання освітніх послуг? 

Відповідь є очевидною. У зазначеному контексті видається необхідним 

дослідити зміст терміна «освітні послуги». 

У попередніх підрозділах нами зверталася увага на співвідношення 

понять «освітні послуги» та «освітня діяльність» та було зроблено висновок 

про те, що останній термін є вужчим, оскільки будь-які послуги (у тому числі 

й освітні) реалізуються шляхом здійснення певного виду діяльності. 

Дослідимо термін «освітні послуги» більш детально. 

Наданням послуг у сфері освіти з позицій різних наук приділяли увагу 

сучасні українські науковці М. М. Баймуратов, М. Н. Курко, А. О. Монаєнко, 
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О. В. Плющ, Г. О. Пономаренко, В. В. Рєзнікова, В. П. Тимощук та ін. Однак 

мусимо констатувати, що на сьогодні поняття освітніх послуг наразі є 

дискусійним та нормативно невизначеним. Аналізуючи поняття освітньої 

послуги, науковці виділяють таку її ознаку, як корисність для замовника 

(студента) [161, c. 6]. 

Так, Г. О. Пономаренко пропонує визначити освітні послуги, що 

надаються державними ВНЗ як освітню діяльність, яка фінансується з 

державного бюджету та за рахунок додаткових джерел фінансування, 

пов’язана із забезпеченням реалізації конституційних прав людини і 

громадянина на отримання вищої освіти на платній чи безоплатній основі і 

яка здатна задовольнити потреби особи, суспільства та держави [336, c.13]. У 

наведеному визначенні цікавим, на думку Б. В. Деревянка, є посилання на 

отримання вищої освіти на платній чи безоплатній основі. Тут враховується 

суб’єктний характер. З точки зору споживача послуг вони можуть надаватися 

за плату або безоплатно. Однак професійні педагоги за свою роботу 

отримують заробітну платню. Крім цього, у випадку отримання освітніх 

послуг споживачем безоплатно, їхня вартість оплачується з державного чи 

місцевого бюджету, за рахунок коштів міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання та інших громадян. 

Тому освітня послуга завжди має цінову визначеність [119, c. 104]. 

Певний науковий доробок у даному напрямі здійснив Т. А. Ящук, 

проаналізувавши низку наукових позицій щодо змісту поняття «освітні 

послуги». Освітня послуга − це комплекс навчальної та наукової інформації, 

переданої громадянинові у вигляді суми знань загальноосвітнього та 

спеціального характеру, а також практичних навичок для наступного 

застосування.  

У своєму визначенні Т. Є. Оболенська вказує на те, що освітня послуга є 

товаром, і звертає увагу на те, що процес споживання освітніх послуг сприяє 

формуванню цінностей людини, які в майбутньому складатимуть основу 

вартісного обміну на ринку праці [313, c. 35].  
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Іншу точку зору має В. Александров, який не розглядає освітню послугу 

як товар, а характеризує її як процес, надаючи таке визначення: «освітня 

послуга − це організований процес навчання для одержання необхідних 

знань, навичок і вмінь» [15, c. 164].  

Проте, на думку К. М. Євменькової, вчені не звертають увагу на таку 

особливість освітньої послуги, як одержання в процесі навчання певної 

кваліфікації. Тому, «освітня послуга − це специфічний товар у вигляді 

сукупності навчальної та наукової інформації, що передається студенту у 

вигляді системи знань та практичних вмінь і навичок, за умови успішного 

засвоєння якої студент отримує відповідну кваліфікацію» [146, c. 173].  

На думку В. С. Сенашенко та Г. Ф. Ткач, освітня послуга − це система 

знань, умінь і навичок, які набуваються в процесі навчання, а згодом 

використовуються для задоволення потреб людини, суспільства і держави 

[414, c. 31].  

Дещо інакше формулюється це поняття у працях Н. Ю. Гаріфуліна та 

В. О. Гуртова, які вважать його видом послуги, котра забезпечує реалізацію 

конституційних гарантій у галузі освіти, що надається згідно з рівнем освіти 

відповідно до вимог державних стандартів [93, c.12].  

У свою чергу Т. А. Ящук пропонує під освітньою послугою розуміти 

цілеспрямований процес збору, отримання, передачі та засвоєння системи 

навичок, знань, інформації та результат безперервного духовного, 

культурного, соціально-економічного розвитку й вдосконалення держави і 

суспільства в цілому [402]. 

Не залишив поза увагою досліджуваний термін й Б. В. Деревянко, який 

поняття «надання послуг у сфері освіти» визначив як діяльність підприємств, 

установ, організацій, громадян-СПД (суб’єктів господарювання) та окремих 

осіб (викладачів, майстрів, тренерів, вихователів, репетиторів тощо), 

виконувана для задоволення потреб людей (учнів, вихованців, студентів, 

аспірантів, докторантів та ін.), роботодавців та держави, інших громадян та 

суб’єктів господарювання з передачі протягом певного часу або постійно 
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сукупності знань, умінь та навичок, що визначають певний їх рівень або 

ступінь, інших прав, належних НЗ, не має матеріальної форми, не залежить 

від характеру результату, на платній чи безоплатній основі, що має цінову 

визначеність [119, c. 104].  

Резюмуючи викладене, слід зробити висновок про наявність на 

доктринальному рівні спроб надати визначення та розкрити зміст терміна 

«надання освітніх послуг». У правовому полі, нажаль, зазначений термін не 

знайшов свого відображення, що є, на наше переконання, суттєвим 

недоліком законодавчої бази.  

Наступний елемент адміністративно-правових відносин у сфері надання 

освітніх послуг − їхній зміст. Досить ґрунтовне дослідження з цього приводу 

здійснив О. Є. Костюченко. Як він зазначає, ще за радянських часів науковці 

висловлювали думку, що зміст правовідносин складають права та обов’язки 

учасників [455, c. 23; 318, c. 72; 326], однак були й інші підходи: а) зміст 

правовідносин ототожнювався з поведінкою взаємодіючих осіб як 

взаємозумовлена діяльність [493, c. 210]; б) його розуміли як соціальну 

діяльність у межах надання суб’єктивних прав та юридичних обов’язків [100, 

c. 80-81]; в) є специфічною взаємодією сторін відносин, у процесі якої між 

ними утворюється комплекс особливих взаємозв’язків (прямих та зворотних) 

[3, c. 46].  

Разом з тим С. С. Алексєєв слушно зауважував, що у правовідносинах 

може бути виділено матеріальний та юридичний зміст. Він вважав, що 

юридичний зміст правовідносин − це суб’єктивні юридичні права та 

обов’язки, які відображають специфіку, властиву правовідносинам як 

особливій ідеологічній формі фактичних суспільних відносин. Матеріальний 

зміст правовідносин ним трактувався як фактична поведінка, яку 

уповноважений може, а правозобов’язаний повинен здійснювати. 

Матеріальний зміст складається з дозволеної поведінки уповноваженого і 

зобов’язаної поведінки правозобов’язаного. Останнє, вказує автор, 

поділяється на позитивні дії, утримання від дій та претерплювання [18, c. 
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111-113]. Отже, змістом адміністративно-правових відносин є коло 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків учасників відносин, які 

породжують правові зв’язки між ними, де названі права і обов’язки в їх 

єдності перебувають у динаміці на основі виникаючих юридичних фактів 

[232, c.324-325]. 

Проектуючи зазначену позицію у площину надання освітніх послуг, слід 

акцентувати увагу на змісті адміністративно-правових відносин, що 

виникають з приводу надання освітніх послуг. Вважаємо за доцільне їх 

поділити на дві групи: 

1) горизонтальні відносини, які виникають, розвиваються та змінюються 

між навчальними закладами, де суб’єкти виступають юридично рівними 

учасниками. Тобто учасники не перебувають в організаційній залежності 

один від одного і володіють рівними права та обов’язками у відносинах один 

з одним; 

2) вертикальні відносини між державними органами та господарюючими 

суб’єктами засновані на підпорядкуванні. У цих відносинах учасники 

юридично нерівні, а зміст таких правовідносин складає правовий зв’язок між 

учасниками, де в одного учасника є права, а в іншого − обов’язки. Для 

прикладу: Міністерство освіти і науки України та конкретний навчальний 

заклад. 

Звичайно, наданий поділ не претендує на свою вичерпність, оскільки 

залежно від критерію, який буде покладено в його основу, є можливість 

здійснити ще ряд класифікацій. Зважаючи на обмеженість формату даного 

підрозділу, вважаємо більш розширену класифікацію предметом вже зовсім 

іншого підрозділу дисертаційного дослідження. 

Підбиваючи підсумок даного дослідження, вважаємо за доцільне 

визначити такі результати: 

- навчальні заклади як установи, на які покладається обов’язок 

здійснення навчально-виховного процесу, посідають одне із центральних 

місць у структурі адміністративно-правових відносин у сфері надання 
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освітніх послуг. Разом з тим визначення місця та особливостей діяльності 

будь-якого із суб’єктів правовідносин можливе за умови аналізу їх правового 

статусу; 

- права та обов’язки вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, 

стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів чітко 

регламентовані, однак такий стан прав зазначених категорій осіб, а також 

наявність низки обов’язків, на наше переконання, є дещо незбалансованими. 

Така незбалансованість впливає значною мірою на адміністративно-правовий 

статус особи, що є суб’єктом адміністративно-правових відносин у сфері 

надання освітніх послуг і такий вплив слід визначити як негативний та 

нехарактерний для правової європейської держави. Отже, видаються такими, 

що потребують свого вдосконалення положення Закону України «Про 

освіту» в частині прав та обов’язків вихованців, учнів, студентів, курсантів, 

слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів шляхом 

збалансування за своїм обсягом та деталізацією обов’язків цих суб’єктів 

освітніх послуг нарівні з їхніми правами; 

- перелік прав та обов’язків іноземців та осіб без громадянства, які 

постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, 

осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, і які перебувають 

в Україні на законних підставах осіб потребує більш чіткої регламентації на 

законодавчому рівні; 

- здійснено поділ суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері 

надання освітніх послуг на дві групи: 

- перша: фізичні особи – громадяни України, іноземці як споживачі 

освітніх послуг, з однієї сторони (вихованці, учні, студенти, курсанти, 

слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти), а також 

вчителі та викладачі навчальних закладів, з іншої; 

- друга: система навчальних закладів усіх форм власності; 

- на доктринальному рівні наявними є спроби надати визначення та 

розкрити зміст терміна «надання освітніх послуг». У правовому ж полі, 
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нажаль, цей вказаний термін не знайшов свого відображення, що є значним 

недоліком законодавчої бази; 

- відносини, що виникають з приводу надання освітніх послуг, 

запропоновано нами поділити на дві групи: 

1) горизонтальні відносини, які виникають, розвиваються та змінюються 

між навчальними закладами, де суб’єкти виступають юридично рівними 

учасниками. Зміст таких відносин складають такі правові зв’язки, які 

надають їм складного характеру, тобто права та обов’язки є в обох учасників 

правовідносин. Останні, хоча й фрагментарно, але досліджувалися у рамках 

даного підрозділу; 

2) вертикальні відносини між державними органами та господарюючими 

суб’єктами засновані на підпорядкуванні. У цих відносинах учасники 

юридично нерівні, а зміст таких правовідносин складає правовий зв’язок між 

учасниками, де в одного учасника є права, а в іншого − обов’язки. 

 

 

2.3. Розмежування адміністративних та інших правовідносин, що 

виникають під час надання освітніх послуг 

 

Сучасний стан економіки України демонструє невідповідність системи 

освіти потребам замовників освітніх послуг, що постійно зростають. 

Роботодавець (держава чи підприємець) потребує від спеціаліста нової 

культури і дисципліни праці, комунікативних навичок, відповідальності, 

уміння орієнтуватися у реальній професійній ситуації [276, c. 36]. Нині, як 

зазначає А. О. Малюкіна, через певні обставини освіта має формальний 

характер, тобто її здобувають не заради знань, а для отримання переваг на 

ринку праці, престижної посади чи високооплачуваної роботи [276, c. 36]. 

Зазначене проявляється у межах різного роду правовідносин, що виникають 

під час надання освітніх послуг.  

В одному із попередніх підрозділів ми вже розглядали сутність та зміст 
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адміністративно-правових відносин – на підставі аналізу наукових точок зору 

адміністративістів з цього приводу нами було надане авторське визначення 

поняття «адміністративно-правові відносини у сфері освітніх послуг». Під 

ними пропонується розуміти врегульовані нормами адміністративного права 

суспільні відносини, що складаються у сфері діяльності виконавчої влади з 

приводу реалізації конституційних гарантій у галузі освіти, що надається 

згідно з рівнем освіти відповідно до вимог державних стандартів, учасники 

яких виступають носіями прав та обов’язків. 

Як видається, аби комплексно дослідити питання розмежування 

адміністративних та інших правовідносин, слід брати до уваги теоретичну 

структуру правовідносин узагалі. Тобто йдеться про елементи такої 

структури: 

– суб’єкт правовідносин; 

– об’єкт правовідносин; 

– зміст правовідносин. 

Саме аналіз чинного правового поля крізь призму зазначених елементів 

дозволять якомога чіткіше розмежувати адміністративні від інших 

правовідносин, що виникають під час надання освітніх послуг. 

На наше переконання, перш за все адміністративні правовідносини слід 

відмежовувати від конституційних, оскільки, на думку Д. В. Радька [400, 

c. 45], провідною галуззю законодавства є конституційне, адже саме воно 

закріплює основи суспільного і державного ладу, форму правління і 

державного устрою, механізм здійснення державної влади, правове 

становище особи. Воно регулює відносини, що складаються в усіх сферах 

життєдіяльності суспільства: політичній, економічній, соціальній, духовній 

та ін. Отже, можна говорити про комплексність конституційно-правового 

регулювання. Конституційне право - провідна галузь права і законодавства, 

що включає в себе систему правових норм і інститутів та нормативно-

правових актів, які закріплюють, регулюють та охороняють відносини 

народовладдя, основи конституційного ладу України, правовий статус 
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людини і громадянина, територіальний устрій, систему державних органів і 

органів місцевого самоврядування в Україні [204, c. 11]. 

Саме тут слід звернутися до аналізу положень Конституції України як 

Основного Закону нашої держави. Так, положення ст. 53 Закону [224] 

визначає право громадян на освіту: «Кожен має право на освіту. Держава 

забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної 

середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних 

навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, 

позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних 

форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам. 

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і 

комунальних навчальних закладах на конкурсній основі». Отже, зазначені 

конституційно-правові норми регулюють основні принципи соціально-

економічного, політичного, культурного устрою держави, порядок її 

відносин з інститутами громадянського суспільства, здійснення основних 

прав і свобод людини та громадянина тощо [94, c. 5-6].  

Логічним є той факт, що зазначене конституційне право знайшло своєї 

деталізації у положеннях Закону України «Про освіту» [381] та Закону 

України «Про вищу освіту» [348]. Саме в цей момент конституційні 

правовідносини переходять у галузь адміністративних. Водночас 

адміністративні правовідносини досить легко переходять у цивільні. 

Розглянемо зазначене твердження більш детально. 

Так, скажімо, під час утворення закладу освіти виникають не лише 

адміністративні правовідносини, а й цивільні. Це пов’язано з тим, що одним 

із важливих етапів утворення такого закладу є розробка установчих 

документів. Втім, навіть тут не доводиться говорити про виникнення та 

розвиток лише адміністративних чи цивільних правовідносин. Вже зазначені 

положення Конституції України в ст. 53 визначають право громадян 

безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних 

закладах на конкурсній основі. Отже, залежно від виду власності будуть 
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виникати та розвиватися чи то адміністративні, чи то цивільні 

правовідносини. Окрім зазначеного, в статуті визначається 

місцезнаходження навчального закладу, за яким він здійснюватиме свою 

діяльність. Тобто навчальні заклади мають у власності або на правах оренди 

приміщення за своїм місцезнаходженням, визначається право власності та 

режим користування земельною ділянкою тощо. Щодо земельних 

правовідносин, то на їх можливий розвиток вказує положення ч. 2 ст. 64 

Закону України «Про освіту», відповідно до якої земельні ділянки державних 

навчальних закладів, установ та організацій системи освіти передаються їм у 

постійне користування відповідно до Земельного кодексу України. Така 

інформація, як правило, відображається у статутних документах навчального 

закладу. Більше того, положення Закону України «Про вищу освіту» [348] у 

ст. 70 визначає, що землекористування та реалізація прав власника земельних 

ділянок, у тому числі набуття відповідних прав на землю, здійснюються 

вищими навчальними закладами відповідно до Земельного кодексу України 

[167]. Земельні ділянки передаються вищим навчальним закладам незалежно 

від форми власності у постійне користування в порядку, передбаченому 

Кодексом. А отже, вищим навчальним закладам доводиться вступати й у 

земельні правовідносини. 

Варто зазначити, що вищі навчальні заклади як некомерційні організації 

виявляють свої правові характеристики юридичної особи по-різному. Так, 

положення ст. 63 Закону України «Про освіту» врегульовує питання 

матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ, організацій, 

підприємств системи освіти. Матеріально-технічна база навчальних закладів 

та установ, організацій, підприємств системи освіти включає будівлі, 

споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове 

житло та інші цінності. Майно навчальних закладів та установ, організацій, 

підприємств системи освіти належить їм на правах, визначених чинним 

законодавством. 

Особливості вищого навчального закладу як суб’єкта адміністративного 
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права значною мірою визначаються природою його засновника. Його статус 

визначає обсяг та характер адміністративно-правових відносин, в яких бере 

участь конкретний вищий навчальний заклад [466, c. 571]. Більше того, вищі 

навчальні заклади при реалізації своїх повноважень стають реальними 

учасниками процесів управлінських відносин із державними структурами, 

адже внаслідок впливу адміністративно-правових норм на діяльність вищих 

навчальних закладів як колективних суб’єктів сфери державного управління 

між ними виникають сталі правові зв’язки державно-владного характеру 

[466, c. 571]. Тут слід зробити висновок про безпосередній взаємозв’язок між 

формою власності навчального закладу та правовідносинами, що виникають. 

А отже, форму власності слід визначити як одну із передумов виникнення та 

розвитку конкретного виду правовідносин [466, c. 571]. 

Як зазначає Д. В. Радько у своєму дисертаційному дослідженні, питання 

права власності на приміщення або ж порядок укладення договору оренди 

регламентуються нормами цивільного права, а отже, йдеться про виникнення 

цивільних правовідносин. Стаття 1 Цивільного кодексу України [473] 

визначає, що цивільними правовідносинами є особисті немайнові та майнові 

відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному 

волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Відповідно до 

цивільного законодавства договір оренди повинен містити такі умови: опис 

самого об’єкта оренди (приміщення) із зазначенням його основних 

характеристик, його вартість з урахуванням індексації, розмір орендної плати 

з урахуванням індексації, порядок використання амортизаційних 

відрахувань, відновлення орендованого приміщення та умови його 

повернення [400, c.48]. Отже, можна дійти висновку про можливість 

переходу одного виду правовідносин (адміністративних) до іншого 

(цивільних) та навпаки. 

Заслуговує на увагу й наукова позиція Б. В. Деревянка, який відмічає 

особливості з кваліфікації послуг у науці цивільного права. Згідно з 

положеннями ст.ст. 903 і 904 Цивільного кодексу України договори з 



 122

надання послуг можна поділити на оплатні та безоплатні. При наданні 

платних послуг державними установами разом із здійсненням безоплатного 

навчання виникає неоднозначна ситуація з урахуванням у навчальному 

процесі державної власності (будівель, обладнання, навчально-методичної 

літератури тощо). 

У цьому питанні науковцю кореспондує М. Н. Курко, зазначаючи, що 

невизначеність законодавства та непрозорість процесу платного та 

безоплатного навчання, з одного боку, створює підстави для зловживань, з 

іншого – нечіткі вимоги до використання державних ресурсів у державних 

навчальних закладах для здійснення платного навчання надає змогу 

встановлювати плату за навчання нижчу, ніж у приватних навчальних 

закладах, що може розцінюватися як недобросовісна конкуренція [248, 

c. 231-232]. 

Не менш важливим питанням, аніж заснування навчального закладу, є 

питання викладацького складу навчального закладу. Тут, вже незалежно від 

форми власності, роботодавець та працівник вступають у трудові відносини. 

Загальновизнаним є те, що працевлаштування всіх працівників в Україні 

відбувається відповідно до Кодексу законів про працю України, який 

регулює трудові та тісно пов’язані з ними правовідносини. Трудові 

правовідносини - це двосторонні відносини працівника із власником або 

створюваним ним підприємством з виконання за винагороду роботи за 

обумовленою спеціальністю, кваліфікацією або посадою, з підляганням 

внутрішньому трудовому розпорядку [397, c. 163]; це врегульовані нормами 

трудового права суспільні відносини, що виникають у результаті укладення 

трудового договору (власне трудові), а також відносини з приводу 

встановлення умов праці на підприємствах, навчання й перекваліфікації за 

місцем праці та відносини, пов’язані з наглядом і контролем за додержанням 

трудового законодавства, вирішенням трудових спорів та 

працевлаштуванням громадян [331, c. 123].  

Окреслені наукові позиції цілком кореспондуються із положенням ч. 3 
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ст. 54 Закону України «Про освіту»: педагогічні та науково-педагогічні 

працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в 

тому числі за контрактом. Прийняття на роботу науково-педагогічних 

працівників здійснюється на основі конкурсного відбору [381]. 

У своїх дослідженнях Ю. М. Фролов відстоює позицію, відповідно до 

якої суб’єктами адміністративно-правових відносин у сфері освіти є органи 

державної влади, організації, що здійснюють освітню діяльність, особи, які 

здійснюють індивідуальну педагогічну діяльність, педагогічні працівники, 

особи, які навчаються, їхні батьки (або законні представники) та треті особи. 

Вищі навчальні заклади, як і інші суб’єкти адміністративно-правових 

відносин, мають свої особливості, що становлять специфіку і зміст їх 

адміністративно-правового статусу [466, c. 571]. Однак зазначене не 

виключає встановлення чинним законодавством прав та обов’язків 

викладацького складу навчальних закладів, а також кола завдань, що стоять 

перед ними. 

До учасників навчально-виховного процесу ст. 50 Закону України «Про 

освіту» [381] відносить: 

- керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, 

спеціалістів; 

- батьків або осіб, які їх замінюють, батьків - вихователів дитячих 

будинків сімейного типу; 

- представників підприємств, установ, кооперативних, громадських 

організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі [381]. 

Трудові правовідносини, що виникають під час надання освітніх послуг, 

підпадають під вплив норм адміністративного права. Так, положення ст. 54 

Закону України «Про освіту» [381] встановлює чіткі вимоги до кадрового 

забезпечення сфери освіти. Зокрема, педагогічною діяльністю можуть 

займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну 

освіту, професійно-практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє 

виконувати службові обов’язки. Педагогічну діяльність у навчальних 
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закладах здійснюють педагогічні працівники, а у вищих навчальних закладах 

третього і четвертого рівнів акредитації та закладах післядипломної освіти - 

науково-педагогічні працівники.  

Педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації 

визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його 

кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання. Порядок атестації 

педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. 

Рішення атестаційної комісії є підставою для звільнення педагогічного 

працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством [381].  

Отже, підбиваючи підсумок, констатуємо важливість трудових відносин, 

що виникають під час надання освітніх послуг у зв’язку з безпосереднім 

забезпеченням навчально-виховного процесу у закладах освіти. Однак 

дисертантом також встановлено й тісний взаємозв’язок трудових відносин із 

адміністративними через наявні вимоги законодавства до керівного та 

допоміжного персоналу у сфері освіти. 

З метою забезпечення належного та безперервного функціонування 

навчальних закладів здійснюється фінансово-господарська діяльність 

відповідно до норм господарського, фінансового та банківського права. 

Господарську діяльність Д. В. Радько визначає як діяльність суб’єктів 

господарювання у сфері суспільного виробництва, що спрямована на 

виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг 

вартісного характеру, що мають цінову визначеність [400, c. 48]. Як 

вбачається, така діяльність покликана забезпечити зростання ділової 

активності навчальних закладів, підвищити ефективність навчально-

виховного процесу, його соціальну спрямованість. 

Положення розділу IV Закону України «Про освіту» [381] врегульовує 

фінансово-господарську діяльність та матеріально-технічну базу навчальних 

закладів. Відповідно до ст. 61 фінансування державних навчальних закладів 

та установ, організацій, підприємств системи освіти здійснюється за рахунок 
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коштів відповідних бюджетів, коштів галузей народного господарства, 

державних підприємств і організацій, а також додаткових джерел 

фінансування. Таке фінансування слід визначити як основне. Однак 

додатковими джерелами також можуть бути: 

- кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів; 

- плата за надання додаткових освітніх послуг; 

- кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, 

виконані навчальним закладом на замовлення підприємств, установ, 

організацій та громадян; 

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, 

підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, 

обладнання; 

- дотації з місцевих бюджетів; 

- дивіденди від цінних паперів; 

- валютні надходження; 

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від 

підприємств, установ, організацій, окремих громадян; 

- інші кошти [381]. 

Тут слід відмітити й господарську самостійність навчальних закладів, 

яка була їм надана. Навчальні заклади самостійно розпоряджаються 

прибутками від господарської та іншої передбаченої їх статутами діяльності 

у відповідності з положеннями ч. 3 ст. 63 Закону України «Про освіту» [381]. 

Більше того, така самостійність спостерігається й у частині 

зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема, державні навчальні заклади та 

наукові, науково-виробничі установи державної системи освіти, органи 

державного управління освітою мають право здійснювати 

зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі 

договорів, укладених ними з іноземними юридичними та фізичними особами, 

мати власний валютний рахунок, створювати спільні підприємства. У свою 
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чергу, валютні, матеріальні надходження від зовнішньоекономічної 

діяльності використовуються державними навчальними закладами, 

науковими, науково-виробничими установами системи освіти для 

забезпечення їх власної статутної діяльності згідно з чинним законодавством 

(ч. 2 та 5 ст. 63 Закону України «Про освіту»). 

Свого логічного продовження вказана вище норма знаходить у ст.ст. 37 

та 38 Закону України «Про дошкільну освіту» [358]. Відповідно до ст. 37 

Закону фінансово-господарська діяльність дошкільних навчальних закладів 

здійснюється відповідно до зазначеного вище Закону, законів про бюджет, 

власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів. 

Стаття 38 встановлює невичерпний перелік джерел фінансування, серед яких 

кошти: 

- засновника (власника); 

- відповідних бюджетів (для державних і комунальних дошкільних 

навчальних закладів); 

- батьків або осіб, які їх замінюють; 

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 

- інші кошти, не заборонені законодавством України. 

Фінансово-господарська діяльність загальноосвітніх навчальних 

закладів, відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» [359], 

поряд із утримувачами та змістом матеріально-технічної бази 

загальноосвітніх навчальних закладів окреслює й перелік нормативно-

правових актів, відповідно до яких здійснюється фінансово-господарська 

діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. До таких законодавець 

пропонує відносити: Закон України «Про загальну середню освіту», закони 

України «Про освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний 

кодекс України та інші нормативно-правові акти. 

Як і в змісті попереднього Закону, так і в змісті Закону України «Про 

позашкільну освіту» [384] у питанні фінансово-господарської діяльності 
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позашкільного навчального закладу на першому місці визначено перелік 

ключових нормативно-правових актів – регуляторів господарської 

діяльності. Разом з тим, на відміну від Закону України «Про загальну 

середню освіту», тут також з’явився й Цивільний кодекс України [473]. 

Фінансування державних і комунальних позашкільних навчальних закладів 

здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, приватних 

позашкільних навчальних закладів - за рахунок коштів засновників 

(власників). Однак це не виключає можливості фінансування державних, 

комунальних і приватних позашкільних навчальних закладів за рахунок 

додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України. 

Досить відмінною від попередніх видів фінансово-господарської 

діяльності закладів освіти є фінансово-господарська діяльність професійно-

технічних закладів освіти. Так, відповідно до ст. 50 Закону України «Про 

професійно-технічну освіту» [385] п’ятдесят відсотків заробітної плати за 

виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів професійно-

технічних навчальних закладів направляється на рахунок навчального 

закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-

матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення 

культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи. 

На відміну від проаналізованих уже положень чинного законодавства, у 

Законі України «Про вищу освіту» [348] питанню господарської 

самостійності законодавець присвятив розділ 12. Так, матеріально-технічна 

база вищих навчальних закладів включає будівлі, споруди, землю, 

комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші 

матеріальні цінності. Відповідно до законодавства та з урахуванням 

організаційно-правової форми вищого навчального закладу, з метою 

забезпечення його статутної діяльності, засновником (засновниками) 

закріплюються на основі права господарського відання або передаються у 

власність будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, 

транспортні засоби та інше майно. Все вищезазначене має на меті 
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забезпечити матеріальну незалежність вищих навчальних закладів. 

Особливістю майна вищих навчальних закладів є те, що воно 

закріплюється за державним або комунальним вищим навчальним закладом 

на праві господарського відання і не може бути предметом застави, а також 

не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним 

особам без згоди засновників вищого навчального закладу та вищого 

колегіального органу самоврядування вищого навчального закладу, крім 

випадків, передбачених законодавством [348].  

Фінансування вищих навчальних закладів визначається ст. 71 Закону 

України «Про вищу освіту» [348] та здійснюється за рахунок коштів 

державного бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг з 

підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів та за рахунок 

інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів 

цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у 

прийнятті рішень. 

Не залишилися поза увагою й відносини міжнародного співробітництва. 

Загальновідомим є той факт, що протягом своєї діяльності навчальні заклади 

взаємодіють з іншими державними органами, де в процесі такої взаємодії 

виникають адміністративні правовідносини. Головною особливістю 

адміністративно-правових відносин є те, що навчальні заклади, маючи статус 

юридичних осіб, реалізують свої повноваження відповідно до норм 

правового поля. Посилюючи зазначену позицію, законодавець дав чітку 

ствердну відповідь: навчальні заклади, наукові, науково-виробничі установи 

системи освіти, органи державного управління освітою мають право 

укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з 

навчальними закладами, науковими установами системи освіти зарубіжних 

країн, міжнародними організаціями, фондами тощо [348]. 

На підтвердження зазначених вище тез наведемо приклади у правовій 

площині. Базовий Закон України «Про освіту» [381] у ст. 64 визначає вектор 

спрямованості міжнародного співробітництва у державній системі освіти. 
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Положення цієї норми Закону повністю чи частково відображаються в інших 

спеціальних законах для рівнів освіти, положення яких буде проаналізовано 

далі. 

Досить стисло та лаконічно диспозиція ст. 40 Закону України «Про 

дошкільну освіту» [358] визначає порядок міжнародного співробітництва у 

системі дошкільної освіти, згідно з яким міжнародне співробітництво у 

системі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про 

освіту» [381], Закону України «Про дошкільну освіту», інших нормативно-

правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Зміст ст. 46 Закону України «Про загальну середню освіту» [359] в 

цілком збігається зі статтею 29, аналогічною за своїм змістом. У положеннях 

Закону України «Про позашкільну освіту» [384] питання міжнародного 

співробітництва визначаються на рівні можливості (права, а не обов’язку) у 

ст. 29 Закону: органи управління позашкільною освітою, установи і 

навчальні заклади системи позашкільної освіти мають право укладати угоди 

про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління 

освітою та навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними 

організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку. 

Розділ 10 Закону України «Про професійно-технічну освіту» [385] 

цілком присвячено питанню міжнародного співробітництва. І тут на державу 

покладається обов’язок сприяти міжнародному співробітництву установ 

професійно-технічної освіти, професійно-технічних навчальних закладів, 

виділяти їм відповідні валютні асигнування, звільняти від оподаткування, 

сплати мита та митного збору за навчальне, виробниче обладнання та 

приладдя, яке надходить з-за кордону і призначене для використання у 

навчально-виробничих цілях. 

Більше того, відповідно до ст. 52 зазначеного Закону, органи управління 

освітою, установи професійно-технічної освіти, професійно-технічні 

навчальні заклади, їхні засновники мають право укладати договори про 
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співробітництво, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з 

навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, 

фондами тощо. 

Слід звернути увагу на юридичну техніку у формулюванні питання 

міжнародного співробітництва в положеннях Закону України «Про вищу 

освіту» [348]. Це єдиний нормативно-правовий акт серед перелічених, який 

визначає державну політику щодо міжнародного співробітництва у сфері 

вищої освіти (ст. 74 Закону), а також встановлює основні напрями 

міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти (ст. 75 Закону). 

Основними напрямами міжнародного співробітництва вищих навчальних 

закладів є: 

1) участь у програмах двостороннього та багатостороннього 

міждержавного й міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, 

докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими 

працівниками; 

2) проведення спільних наукових досліджень; 

3) організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та 

інших заходів; 

4) участь у міжнародних освітніх та наукових програмах; 

5) спільна видавнича діяльність; 

6) надання послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої та післядипломної 

освіти, іноземним громадянам в Україні; 

7) створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними вищими 

навчальними закладами, науковими установами, організаціями; 

8) відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних та 

наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової 

роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між 

такими вищими навчальними закладами та іноземними партнерами; 

9) залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових 

працівників іноземних вищих навчальних закладів для участі в педагогічній, 
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науково-педагогічній та науковій роботі у вищих навчальних закладах 

України; 

10) направлення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах 

України, на навчання у закордонних вищих навчальних закладах; 

11) сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних 

працівників та осіб, які навчаються; 

12) інші напрями і форми, не заборонені законом. 

Держава створює умови для міжнародного співробітництва вищих 

навчальних закладів усіх форм власності, наукових, проектних, виробничих, 

клінічних, лікувально-профілактичних, культурно-освітніх, спортивно-

оздоровчих установ та організацій, що забезпечують функціонування та 

розвиток системи вищої освіти, органів, які здійснюють управління вищою 

освітою, шляхом: 

1) встановлення відповідних бюджетних призначень у державному 

бюджеті; 

2) фінансування внесків за членство в міжнародних організаціях, участі 

в заходах таких організацій; відрядження за кордон учасників освітнього 

процесу для науково-педагогічної та наукової роботи чи стажування 

відповідно до умов міжнародних договорів, а також договорів між вищими 

навчальними закладами та іноземними партнерами, укладених на виконання 

освітніх і наукових проектів, які реалізуються за рахунок міжнародних 

грантів і коштів технічної допомоги. 

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [378] у 

положеннях ст. 32 окреслює основні принципи державного управління та 

регулювання у науковій і науково-технічній діяльності, серед яких певну 

увагу приділено: 

- використанню досягнень світової науки, можливостей міжнародного 

наукового співробітництва; 

- відкритості для міжнародного науково-технічного співробітництва, 

забезпечення інтеграції української науки у світову в поєднанні із захистом 
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інтересів національної безпеки. 

Поряд із принципами державного управління та регулювання у науковій 

і науково-технічній діяльності законодавець приділив достатню увагу й 

державній підтримці міжнародного наукового та науково-технічного 

співробітництва. Цьому питанню присвячено ст. 44 зазначеного Закону. 

Відповідно до положень даної правової норми міжнародне наукове та 

науково-технічне співробітництво здійснюється через: 

- провадження спільних наукових досліджень, технічних і технологічних 

розробок на основі кооперації, спільних науково-технічних програм; 

- провадження досліджень та розробок за спільними координаційними 

угодами; 

- виконання робіт, передбачених угодою, однією зі сторін якої є 

організація іноземної держави або міжнародна організація; 

- спільні дослідження та розробки у міжнародних колективах фахівців, 

міжнародних інститутах та спільних підприємствах, використання власності 

на науковий та науково-технічний результат на основі договорів між 

суб’єктами наукової та науково-технічної діяльності; 

- взаємний обмін науковою та науково-технічною інформацією, 

використання об’єднаних міжнародних інформаційних фондів, банків даних; 

- проведення міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів; 

- взаємний обмін науковими, науково-технічними й викладацькими 

кадрами, студентами й аспірантами, а також спільну підготовку фахівців. 

Відповідно до положень досліджуваної норми Закону [378], саме 

держава має створювати необхідні правові та економічні умови для 

здійснення суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності вільних та 

рівноправних відносин з науковими та науково-технічними організаціями, 

іноземними юридичними особами, міжнародними науковими організаціями, 

іноземними та міжнародними науковими товариствами і об’єднаннями, якщо 

ці відносини не суперечать законодавству України [378]. 

Резюмуючи викладене, слід зазначити, що навчально-виховна діяльність 
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навчальних закладів урегульовується низкою нормативно-правових актів, які 

є джерелами різних галузей права. Проте така урегульованість широким 

колом нормативно-правових актів жодним чином не свідчить про 

недосконалість чи розпорошеність. Навпаки, такий стан справ дозволяє 

стверджувати про універсальність та пристосованість процесу надання 

освітніх послуг до норм різних галузей права. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Встановлено, що процес формування та становлення адміністративно-

правових відносин у сфері надання освітніх послуг пройшов принаймні два 

фундаментальних етапи:  

а) перший характеризувався впливом радянсько-марксистської ідеології 

на здобутки тогочасних адміністративістів, які у своєму науковому пошуку 

орієнтувалися на досягнення європейської правової науки у період до 40-х 

років ХХ ст.; 

 б) другий здобув свого розвитку із 40-х років ХХ ст. та набрав 

характерних рис вже сучасної теорії адміністративного права. 

Констатовано наявність усталеного бачення як суті адміністративно-

правових відносин, так і поняття даної правової категорії. Це стало 

результатом тривало історичного процесу становлення та розвитку наукової 

думки про поняття та сутність адміністративно-правових відносин. На 

підставі аналізу правової літератури встановлено тісний взаємозв’язок між 

термінами «освітні послуги» та «освітня діяльність», де останній є вужчим, 

оскільки будь-які послуги (у тому числі й освітні) реалізуються шляхом 

здійснення певного виду діяльності. 

3. Під адміністративно-правовими відносинами у сфері надання освітніх 

послуг запропоновано розуміти врегульовані нормами адміністративного 

права суспільні відносини, що складаються у сфері діяльності виконавчої 
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влади з приводу реалізації конституційних гарантій у галузі освіти, що 

надається відповідно до вимог державних стандартів, учасники яких є 

носіями відповідних прав та обов’язків. 

Сутність та значення адміністративно-правових відносин у сфері 

освітніх послуг окреслено шляхом аналізу семантичного значення термінів 

«адміністративно-правові відносини» та «освітні послуги». Останні 

характеризуються наявністю чотирьох взаємопов’язаних процесів: 

навчальний (або навчання), виховний (виховання), культурно-освітній 

(просвіта) та самостійна робота споживача (самоосвіта), які одночасно є і 

категоріями цієї послуги. Доведено, що особливе значення адміністративно-

правових відносин у сфері освітніх послуг полягає у тому, що через них 

(завдяки їх посередництву) забезпечується загальне управління процесом 

організації та здійснення цих послуг. 

Суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх 

послуг запропоновано поділяти на три групи:  

а) фізичні особи – громадяни України, іноземці як споживачі освітніх 

послуг, з однієї сторони (вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, 

стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти), а також вчителі та 

викладачі навчальних закладів, з іншої. Права та обов’язки вихованців, учнів, 

студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, 

докторантів чітко регламентовані, однак такий стан прав зазначених 

категорій осіб, а також наявність низки обов’язків, на наше переконання, є 

дещо незбалансованими. Така незбалансованість суттєво впливає на 

адміністративно-правовий статус особи, що є суб’єктом адміністративно-

правових відносин у сфері надання освітніх послуг, і такий вплив слід 

визначити як негативний та нехарактерний для правової європейської 

держави. Запропоновано вдосконалення положень Закону України «Про 

освіту» в частині прав та обов’язків вихованців, учнів, студентів, курсантів, 

слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів шляхом 

збалансування за своїм обсягом та деталізацією обов’язків цих суб’єктів 
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освітніх послуг на рівні прав;  

б) безпосередньо система навчальних закладів усіх форм власності;  

в) контролюючі суб’єкти. 

6. Відносини, що виникають з приводу надання освітніх послуг, 

запропоновано поділити на дві групи:  

а) горизонтальні відносини, що виникають, розвиваються та змінюються 

між навчальними закладами, де суб’єкти виступають юридично рівними 

учасниками. Зміст таких відносин складають такі правові зв’язки, які 

надають їм складного характеру, тобто права та обов’язки є в обох учасників 

правовідносин. Останні, хоча й фрагментарно, але досліджувалися у рамках 

даного підрозділу;  

б) вертикальні відносини між державними органами та господарюючими 

суб’єктами, засновані на підпорядкуванні. У цих відносинах учасники 

юридично нерівні, а зміст таких правовідносин складає правовий зв’язок між 

учасниками, де в одного учасника є права, а в іншого – обов’язки. 

7. Наголошено, що навчально-виховна діяльність навчальних закладів 

урегульовується низкою нормативно-правових актів, які є джерелами різних 

галузей права. Такий стан справ дозволяє стверджувати про універсальність 

та пристосованість процесу надання освітніх послуг до різних галузей права. 

З урахуванням наукових позицій сучасних правників та базуючись на 

чинному правовому полі здійснено розмежування адміністративних та інших 

відносин, що виникають під час надання освітніх послуг. Серед інших 

правовідносин виокремлено такі: конституційні, цивільні, трудові, 

господарські, міжнародні. Зроблено висновок про безпосередній вплив 

адміністративних відносин на деякі правовідносини, зокрема трудові. 
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Розділ 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТРУКТУРИ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ НАДАННЯ 

ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
 

 

3.1 Поняття та система суб’єктів адміністративно-правових 

відносин у сфері надання освітніх послуг 

 

Проблемою суб’єктного складу адміністративних правовідносин у будь-

якій сфері суспільних відносин займалося не одне покоління науковців. 

Проте дане питання не є вичерпаним, оскільки органи публічної 

адміністрації постійно видозмінюються, трансформуються та оптимізуються, 

відповідно, зазнають змін і їх адміністративно-правовий статус та місце в 

державному апараті. Така ситуація обумовлює постійну динаміку 

компетенції та повноважень відповідних органів, що призводить до 

необхідності нових досліджень та моніторингу реалізації їх основних прав, 

свобод та обов’язків. Адміністративні правовідносини, що виникають у сфері 

надання освітніх послуг, також мають свою систему суб’єктів, які реалізують 

освітню політику в державі. 

Перш ніж ми сформулюємо визначення суб’єктів адміністративно-

правових відносин у сфері надання освітніх послуг, розглянемо спочатку 

витоки загальних категорій, а саме, хто є суб’єктами адміністративних 

правовідносин та яким є їх адміністративно-правовий статус. Такий порядок 

дослідження надасть нам можливість сформулювати систему суб’єктів 

адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх послуг крізь 

призму структури загальних правовідносин, що виникають у сфері 

державного управління. 

Отже, адміністративними правовідносинами є урегульовані нормами 
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адміністративного права суспільні відносини, що виникають, змінюються чи 

припиняються у сфері державного управління [31]. Відповідно, одним із 

ключових елементів структури адміністративно-правових відносин є його 

суб’єкти. Їхня особливість полягає у тому, що адміністративне право наділяє 

правосуб’єктністю (адміністративною правоздатністю, дієздатністю та 

деліктоздатністю) широке коло учасників таких правовідносин, оскільки, як 

зазначалося вище, норми адміністративного права врегульовують досить 

широке коло суспільних відносин, що виникають в процесі державного 

управління. Аналізуючи положення чинного законодавства, можемо 

зазначити, що до них віднесено: органи державної влади, їх структурні 

підрозділи та посадових осіб, об’єднання громадян, окремих громадян, 

іноземців та осіб без громадянства тощо. Усі вони, як зазначає 

Н. В. Дараганова, є особами, які набули властивостей суб’єкта 

адміністративних правовідносин в силу того, що їхня поведінка підпадає під 

дію норм адміністративного права та встановлена цими нормами [111, 

c. 228]. Такий стан речей обумовлює наявність великої кількості суб’єктів з 

різними повноваженнями, структурою і юридичними властивостями.  

В загальній теорії адміністративного права під суб’єктом розуміють 

носія (фізичну чи юридичну особу) прав і обов’язків у сфері публічного 

управління, передбачених адміністративно-правовими нормами, який здатен 

надані права реалізовувати, а покладені на нього обов’язки – виконувати 

[158, c. 226]. Але варто наголосити на тому, що суб’єктів адміністративних 

правовідносин варто відрізняти від суб’єктів адміністративного права. 

Відмінність полягає у тому, що суб’єкти адміністративного права є 

потенційними учасниками однойменних правовідносин, а суб’єкти 

адміністративних правовідносин уже є фактичними діючими особами цих 

правовідносин які, відповідно, реалізують свої повноваження. Тобто, як 

слушно зазначає В. В. Шуба, суб’єкт права – це носій передбачених 

правовими нормами суб’єктивних прав та обов’язків, що має потенційну 

можливість участі у правовідносинах, тоді як суб’єкт правовідносин – це 
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реальний учасник правовідносин [487, c. 81].  

Водночас існують і позиції, прихильники яких ототожнюють суб’єктів 

адміністративного права й суб’єктів адміністративних правовідносин.  

Так, Д. М. Бахрах та Ю. М. Фролов стверджують, що суб’єктами 

адміністративного права є всі учасники управлінських відносин, які 

адміністративно-правовими нормами наділені правами, обов’язками та 

здатністю вступати в правовідносини. Тобто правовідносини в даному 

випадку виступають головним каналом реалізації правових норм, і носій прав 

і обов’язків зазвичай стає суб’єктом правовідносин, і в загальному колі ці 

поняття співпадають [36, c. 41; 465, c. 10].  

Ю. М. Старілов також визначає суб’єктів адміністративного права як 

реальних учасників адміністративно-правових відносин, які, маючи 

відповідний адміністративно-правовий статус, беруть участь в організації 

публічного управління, в управлінській діяльності, а також у процесі 

управління, тобто адміністративних процедурах [437, c.419].  

О. Ф. Скакун суб’єктів правовідносин визначає як правоздатних осіб 

суспільного життя, які є носіями юридичних прав і обов’язків, тобто це 

індивідуальні чи колективні суб’єкти права, які використовують свою 

правосуб’єктність у конкретних правовідносинах, виступаючи реалізаторами 

суб’єктивних юридичних прав і обов’язків, повноважень і юридичної 

відповідальності [419, c. 354; 465, c. 10].  

Ми все ж таки схильні підтримувати ту точку зору, згідно з якою 

категорії «суб’єкт адміністративного права» і «суб’єкт адміністративно-

правових відносин» не є тотожними. На прикладі порівняємо їх зі статикою 

та динамікою, де статикою є суб’єкти адміністративного права, оскільки 

вони виступають лише носіями адміністративних прав і не можуть бути 

учасниками адміністративних правовідносин, а динамікою є суб’єкти 

адміністративних правовідносин, оскільки вони уже залучені в процес 

реалізації адміністративних правовідносин. Однак ми не будемо 

заперечувати той факт, що поняття «суб’єкт адміністративного права» є 
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ширшим за своїм змістом і суттю за поняття «суб’єкт адміністративних 

правовідносин». Останнє поглинається першим, тобто суб’єкти 

адміністративного права отримують статус учасників адміністративних 

правовідносин з моменту виникнення певних обставин – юридичних фактів.  

Основою такого висновку стали окремі доктринальні позиції провідних 

науковців. Так, розкриваючи поняття суб’єктів адміністративного права, 

В. К. Колпаков вказує на необхідність розмежування понять «суб’єкт 

адміністративного права» і «суб’єкт адміністративних правовідносин». 

Суб’єкт адміністративного права у конкретному випадку може і не бути 

учасником правовідносин, а лише має потенційну здатність. Наприклад, 

громадянин України, що перебуває за її межами, може теоретично в жодних 

адміністративно-правових відносинах не брати участі, тобто не бути їх 

суб’єктом, однак суб’єктом адміністративного права він є, оскільки його як 

громадянина адміністративно-правові норми наділили комплексом прав та 

обов’язків [158, c. 226]. 

 Схожу точку зору щодо розмежування понять «суб’єкти 

адміністративного права» та «суб’єкти адміністративних правовідносин» 

підтримують представники російської адміністративно-правової науки. Так, 

наприклад, С. А. Новіков виділяє три умови набуття суб’єктом 

адміністративного права статусу суб’єкта адміністративних правовідносин:  

1) адміністративно-правові норми, які передбачають права й обов’язки 

суб’єкта;  

2) адміністративна правоздатність та дієздатність суб’єкта;  

3) підстава виникнення, зміни та припинення правовідносин [304, c. 26; 

80, c. 54].  

На основі цього можемо стверджувати, що суб’єкти адміністративних 

правовідносин завжди вступають у правові відносини заради задоволення 

своїх інтересів і потреб. Для досягнення цієї мети вони здійснюють певні дії, 

спрямовані на досягнення корисного для них результату. Тоді як суб’єкти 

адміністративного права конкретних дій не здійснюють, а лише мають таку 
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можливість, але можуть і не скористатися нею. 

Враховуючи викладене, доходимо висновку, що суб’єктами 

адміністративних правовідносин є учасники суспільних відносин, що 

виникають у сфері державного управління, які наділені адміністративною 

правосуб’єктністю, закріпленою нормами адміністративного права. 

Відповідно, суб’єктами адміністративно-правових відносин у сфері надання 

освітніх послуг є система фізичних та юридичних осіб – учасників освітнього 

процесу, наділених адміністративною правосуб’єктністю та, які одночасно 

забезпечують приватні освітні інтереси і реалізацію державної освітньої 

політики. 

Щодо системи суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері 

надання освітніх послуг, то вона є досить складною, оскільки включає в себе 

як фізичних, так і юридичних осіб, а також як індивідуальних, так і 

колективних суб’єктів. Особливістю адміністративно-правових відносин є те, 

що в їх структурі завжди однією стороною виступає спеціальний суб’єкт, 

тобто орган публічної адміністрації. Обумовлено це тим, що 

адміністративно-правові відносини виникають насамперед з приводу 

здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності, тобто права та обов’язки 

сторін в них завжди пов’язані з такого роду діяльністю. Наявність в 

адміністративних правовідносинах органу державного управління або у 

певних випадках відповідних організацій, на які державою покладено 

виконання тих чи інших функцій, є обов’язковою. Адже сутність публічно-

управлінської діяльності, як і будь-якого іншого виду управління, що 

виникає в суспільстві, вимагає обов’язкової наявності суб’єкта, який би 

реалізовував управління в межах адміністративно-правових норм. В руках 

такого суб’єкта сконцентровується уся сукупність влади, необхідна йому для 

реалізації державно-владних повноважень з метою захисту прав і свобод 

громадян, а також публічних інтересів в межах чітко визначеної компетенції. 

Такий стан справ виключає юридичну рівність сторін. 

В. К. Колпаков до основних носіїв суб’єктивних прав та обов’язків у 
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сфері державного управління взагалі та виконавчої влади, зокрема, 

відносить:  

1) Президента України;  

2) органи виконавчої влади;  

3) державних службовців як суб’єктів, у діяльності яких об’єктивуються 

повноваження державних органів управління;  

4) громадян України, іноземців, осіб без громадянства;  

5) органи місцевого самоврядування;  

6) об’єднання громадян;  

7) суб’єктів підприємницької діяльності [207, c. 75-76; 138].  

Г. І. Петров до повного складу суб’єктів у сфері державного управління 

відніс:  

а) громадян, осіб без громадянства та іноземців;  

б) органи державного управління та структурні підрозділи їх апарату;  

в) державні й громадські підприємства, установи та їхні структурні 

підрозділи;  

г) органи громадських організацій, діяльність яких регулюється правом, 

та їх внутрішні підструктури;  

д) організації, що сприяють державному управлінню;  

е) службовців, які є носіями адміністративних прав та обов’язків [329, 

c. 102]. Р. О. Куйбіда та В. І. Шишкін поділяють суб’єктів, залежно від 

ступеня їх зовнішньої відокремленості, на фізичних осіб, юридичних осіб та 

колективних суб’єктів [317, c. 146]. 

Підходів, як бачимо, до класифікації суб’єктів існує багато. Але не 

будемо забувати про зручність та оптимальність, які так необхідні науковцям 

для з’ясування змісту та сутності суб’єктів адміністративних правовідносин. 

Тому пропонуємо звернути увагу на те, що кожний учасник цих 

правовідносин має свій адміністративно-правовий статус, що й обумовлює 

складність та водночас необхідність дослідження даної категорії. 

Адміністративно-правовий статус особи (фізичної чи юридичної) можна 
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визначити як сукупність наданих їй прав та обов’язків, закріплених нормами 

адміністративного права, реалізація яких забезпечується юридичними 

гарантіями. Але на цьому складові елементи адміністративно-правового 

статусу не вичерпуються. Розглядаючи більш детально окремі доктринальні 

позиції науковців, можемо стверджувати, що адміністративно-правовий 

статус є складною правовою категорією.  

Так, Н. Ю. Хаманьова та І. Л. Бачило, розглядаючи адміністративно-

правовий статус юридичних осіб, зазначають, що основними параметрами 

правового статусу всіх державних органів є:  

  призначення органу та його місце в системі органів виконавчої 

влади;  

  легітимація цілі утворення органу, визначення сфери його 

відання та діяльності;  

  формулювання його завдань і функцій;  

  встановлення повноважень (прав і обов’язків) щодо здійснення 

визначених завдань та функцій в певній галузі чи сфері його відання; 

  наділення його правом приймати відповідні правові акти;  

  введення органу, його керівника та інших посадових осіб в 

систему відповідальності за порушення законності в діяльності органу;  

  встановлення порядку формування його структури, штатів;  

  фінансування, порядку ліквідації;  

  встановлення порядку прийняття, реалізації і контролю за 

виконанням його рішень, інформаційне забезпечення органу виконавчої 

влади та його підрозділів тощо [468, c.147-148].  

У свою чергу Д. Н. Бахрах зазначає, що адміністративно-правовий 

статус складається з трьох блоків:  

1) цільового, який визначає норми про цілі, завдання, функції та 

принципи діяльності;  

2) організаційно-структурний, який складається з правових приписів, що 

регламентують порядок утворення, реорганізацію, ліквідацію органу, його 
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структуру, лінійну і функціональну підпорядкованість;  

3) компетенцію як сукупності владних повноважень і підвідомчості [34, 

c. 85].  

Проте найбільш слушною, на наш погляд, є позиція О. М. Музичука, 

який стверджує, що під елементами правового статусу необхідно розуміти 

його складові, які у сукупності утворюють змістовну правову (юридичну) 

характеристику суб’єкта правовідносин, вказують на його специфіку та 

відмінність від інших суб’єктів. Основне призначення категорії «правовий 

статус», на думку автора, полягає у деталізації особливих ознак суб’єктів 

правовідносин. У визначенні правового статусу будь-якого суб’єкта 

акцентується увага саме на його ролі та місці у системі правовідносин та на 

те, чим він відрізняється від інших суб’єктів [295, c.318-319]. 

Таким чином, адміністративно-правовий статус є чи не найголовнішою 

підставою для класифікації суб’єктів будь-яких правовідносин. Даний 

критерій формує особливості учасників правовідносин, що виникають у 

сфері надання освітніх послуг. Саме права та обов’язки забезпечують 

юридичну багатоманітність суб’єктів даних правовідносин, що робить такий 

критерій досить зручним для практичного застосування. Але ми відійдемо 

від класичної моделі їх поділу на фізичних та юридичних осіб, а 

формуватимемо їх крізь призму їх місця в державному управлінні сферою 

освіти та/або залучення їх до функціонування державного освітнього апарату 

й реалізації освітнього процесу. 

З адміністративно-правової точки зору в системі суб’єктів 

адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг 

найбільш юридично-значущим адміністративно-правовим статусом наділені 

органи управління освітою. До них належать: 

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері освіти, який, відповідно до покладених на нього 

повноважень:  

  визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку з питань 
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освіти, розробляє державні стандарти освіти; 

  встановлює державні стандарти знань з кожного предмета; 

  визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного, фінансового 

забезпечення навчальних закладів; 

  здійснює нормативно-правове та методичне забезпечення 

функціонування навчальних закладів; 

  забезпечує зв’язок із навчальними закладами, державними органами 

інших країн з питань, які входять до його компетенції; 

  формує щороку пропозиції та доводить до підпорядкованих 

центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері освіти, навчальних закладів державне замовлення на підготовку 

фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних 

потреб; 

  розробляє та затверджує умови прийому до навчальних закладів; 

  розробляє проекти положень про навчальні заклади, що 

затверджуються Кабінетом Міністрів України, та здійснює інші 

повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента 

України; 

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері освіти, який, відповідно до покладених на нього повноважень: 

  здійснює в установленому порядку ліцензування та акредитацію 

закладів післядипломної освіти, а також ліцензування та атестацію 

професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форми власності та 

підпорядкування; 

  формує та забезпечує функціонування системи атестації 

педагогічних, наукових і науково-педагогічних кадрів, організовує 

підвищення кваліфікації зазначених категорій працівників; 

  забезпечує підготовку та видання підручників, посібників; 

  здійснює керівництво державними навчальними закладами; 
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  здійснює контроль за виконанням навчальними закладами положень 

Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів з питань 

освіти; 

  вивчає роботу органів управління освітою щодо реалізації ними 

державної політики у сфері освіти, ефективності управління навчальними 

закладами; 

  здійснює комплексні перевірки дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних і професійно-технічних та вищих навчальних закладів, 

контролює проведення атестаційної експертизи та координує роботу, 

пов’язану з програмно-методичним забезпеченням атестації цих навчальних 

закладів; 

  здійснює планові заходи державного нагляду (контролю) в системі 

загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти з періодичністю 

залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності з 

надання освітніх послуг; 

  здійснює інспектування навчальних закладів з питань організації 

навчально-виховної і науково-методичної роботи, використання науково-

педагогічного потенціалу та матеріальних ресурсів, розвитку матеріально-

технічної бази і соціальної сфери; 

  здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за 

дотриманням вимог стандартів вищої освіти; 

  аналізує роботу навчальних закладів щодо дотримання ними 

нормативно-правових актів у галузі освіти, дає оцінку відповідності їх 

діяльності державним стандартам і вимогам, вносить пропозиції щодо 

усунення негативних і поширення позитивних тенденцій у розвитку освіти; 

  своєчасно інформує органи управління освітою про терміни і 

наслідки проведення перевірок підпорядкованих їм навчальних закладів, 

уживає необхідних заходів для усунення виявлених порушень і недоліків; 

  бере участь у підготовці і розгляді проектів рішень з питань 

реформування освіти, прогнозування розвитку системи освіти та її 
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організаційно-правового забезпечення; 

  здійснює методичне керівництво і координацію роботи органів 

управління освітою з питань організації і проведення контрольних заходів та 

атестації підпорядкованих їм навчальних закладів; 

  здійснює контроль та бере участь у моніторингу якості підготовки 

учнів та студентів; 

  вивчає стан організації виробничої практики учнів і студентів, 

працевлаштування випускників вищих і професійно-технічних навчальних 

закладів; 

  забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-

оздоровчої і спортивної роботи в навчальних закладах усіх типів і рівнів 

акредитації, здійснює науково-методичне забезпечення цієї роботи в ході 

навчального процесу і в позанавчальний час; 

  здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на 

нього актами Президента України. 

3. Центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні 

заклади разом з Міністерством освіти і науки України беруть участь у 

здійсненні державної політики в галузі освіти, науки, професійної підготовки 

кадрів, у проведенні державного інспектування та акредитації навчальних 

закладів, здійснюють контрольні функції з дотримання вимог щодо якості 

освіти, забезпечують зв’язок із навчальними закладами та державними 

органами інших країн з питань, що належать до їх компетенції, 

організовують впровадження у практику досягнень науки і передового 

досвіду; 

4. Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти 

здійснює повноваження керівництва освітою, крім повноважень, віднесених 

до компетенції Міністерства освіти і науки України, центральних органів 

виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади; 

5. Місцеві державні адміністрації і органи місцевого самоврядування, 

які у межах своєї компетенції: 
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  встановлюють, не нижче визначених центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

освіти, мінімальних нормативів, обсяги бюджетного фінансування 

навчальних закладів, установ, організацій системи освіти, що є комунальною 

власністю, та забезпечують фінансування витрат на їх утримання; 

  забезпечують розвиток мережі навчальних закладів та установ, 

організацій системи освіти, зміцнення їх матеріальної бази, господарське 

обслуговування; 

  здійснюють соціальний захист працівників освіти, дітей, учнівської і 

студентської молоді, створюють умови для їх виховання, навчання і роботи 

відповідно до нормативів матеріально-технічного та фінансового 

забезпечення; 

  організовують облік дітей дошкільного та шкільного віку, 

контролюють виконання вимог щодо навчання дітей у навчальних закладах; 

  вирішують у встановленому порядку питання, пов’язані з опікою і 

піклуванням про неповнолітніх, які залишилися без піклування батьків, 

дітей-сиріт, захист їхніх прав, надання матеріальної та іншої допомоги; 

  створюють належні умови за місцем проживання для виховання 

дітей, молоді, розвитку здібностей, задоволення їх інтересів; 

  можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців, студентів 

та педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та 

розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на 

це відповідні видатки з місцевих бюджетів; 

  організовують професійне консультування молоді та продуктивну 

працю учнів; 

  визначають потреби, обсяги і розробляють пропозиції щодо 

державного замовлення на підготовку робітничих кадрів для регіону; 

  вирішують у встановленому порядку питання, пов’язані з наданням 

особам, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення 

волі на певний строк, можливості здобувати загальну середню освіту; 
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6. Утворені місцевими державними адміністраціями та органами 

місцевого самоврядування структурні підрозділи з питань освіти (місцеві 

органи управління освітою), діяльність яких спрямовується на: 

а) управління навчальними закладами, що є комунальною власністю;  

б) організацію навчально-методичного забезпечення навчальних 

закладів, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, 

їх перепідготовку та атестацію у порядку, встановленому центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері освіти;  

в) координацію дій педагогічних, виробничих колективів, сім’ї, 

громадськості з питань навчання і виховання дітей;  

г) визначення потреб, розроблення пропозицій щодо державного 

контракту і формування регіонального замовлення на педагогічні кадри, 

укладання договорів на їх підготовку;  

д) контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, 

атестацію навчальних закладів, що є комунальною власністю [381]. 

Наступну групу в системі суб’єктів адміністративно-правових відносин 

у сфері надання освітніх послуг становлять навчальні заклади. До них 

законодавець відніс:  

1) дошкільні навчальні заклади, а саме: ясла, ясла-садки, дитячі садки, 

ясла-садки компенсую чого типу, будинки дитини, дитячі будинки 

інтернатного типу, ясла-садки сімейного типу, ясла-садки комбінованого 

типу, центри розвитку дитини тощо; 

2) середні навчальні заклади: а) початкова школа, що забезпечує 

початкову загальну освіту, б) основна школа, що забезпечує базову загальну 

середню освіту, в) старша школа, що забезпечує повну загальну середню 

освіту; 

3) навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги 

та реабілітації, а саме: загальноосвітні школи-інтернати, дитячі будинки, в 

тому числі сімейного типу, з повним державним утриманням, загальноосвітні 
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санаторні школи-інтернати, школи соціальної реабілітації тощо; 

4) позашкільні навчальні заклади, в тому числі: палаци, будинки, 

центри, станції дитячої, юнацької творчості, учнівські та студентські клуби, 

дитячо-юнацькі спортивні школи, школи мистецтв, студії, початкові 

спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, бібліотеки, оздоровчі та інші 

заклади; 

5) професійно-технічні навчальні заклади, до яких законодавством 

віднесено: 1) професійно-технічне училище відповідного профілю; 

2) професійне училище соціальної реабілітації; 3) вище професійне училище; 

4) професійний ліцей; 5) професійний ліцей відповідного профілю; 

6) професійно-художнє училище; 7) художнє професійно-технічне училище; 

8) вище художнє професійно-технічне училище; 9) училище-агрофірма; 

10) вище училище-агрофірма; 11) училище-завод; 12) центр професійно-

технічної освіти; 13) центр професійної освіти; 14) навчально-виробничий 

центр; 15) центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів; 

16) навчально-курсовий комбінат; 17) навчальний центр; 18) інші типи 

навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або 

здійснюють професійно-технічне навчання. 

6) вищі навчальні заклади: університети, академії, інститути, коледжі. 

Досліджуючи адміністративно-правові відносини за участю перелічених 

нами навчальних закладів, варто відмітити той факт, що кожен такий заклад 

може бути одночасно розглянутий як суб’єкт, так і об’єкт державного 

управління. Суб’єктом адміністративно-правових відносин він є відносно 

свого особового складу та підпорядкованих йому структурних підрозділів. 

Об’єктом управління навчальний заклад виступає відносно відповідних 

органів публічної адміністрації, наприклад, таких як Міністерство освіти та 

науки України, інші центральні органи виконавчої влади, а також відносно 

місцевих органів влади тощо. 

До окремої групи в системі суб’єктів адміністративно-правових 

відносин у сфері надання освітніх послуг варто віднести безпосередніх 
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керівників навчальних закладів, а саме: завідувача, директора, ректора, 

президента тощо. Вони очолюють навчальний заклад, здійснюють 

безпосереднє керівництво ним та щорічно звітують перед загальними 

зборами (конференцією) колективу навчального закладу. 

Законодавець, окрім зазначених вище осіб, до суб’єктів 

адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг 

відносить органи громадського самоврядування в освіті. Ними є:  

а) загальні збори (конференція) колективу навчального закладу; 

б) районна, міська, обласна конференції педагогічних працівників, з’їзд 

працівників освіти Автономної Республіки Крим;  

в) Всеукраїнський з’їзд працівників освіти [381].  

Зазначені органи вносять пропозиції щодо формування державної 

політики в галузі освіти, вирішують у межах своїх повноважень питання 

навчально-виховної, науково-дослідної, методичної, економічної і фінансово-

господарської діяльності навчальних закладів тощо. 

Й найважливіший елемент системи суб’єктів адміністративно-правових 

відносин у сфері надання освітніх послуг, а саме ті особи, на кого ці послуги 

спрямовані безпосередньо, – це учасники навчально-виховного процесу. До 

них належать: 

 діти дошкільного віку, вихованці, учні, студенти, курсанти, 

слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти; 

 керівні, педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники, 

спеціалісти; 

 батьки або особи, які їх замінюють, батьки - вихователі дитячих 

будинків сімейного типу; 

 представники підприємств, установ, кооперативних, громадських 

організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі [381].  

Усі ці особи мають широке коло повноважень, передбачених нормами 

чинного законодавства. 

Таким чином, дослідження адміністративно-правового статусу кожного 
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структурного елемента, залученого у сферу надання освітніх послуг, надало 

нам можливість сформулювати систему суб’єктів адміністративно-правових 

відносин у сфері надання освітніх послуг (див. табл. 3.1). Ними є: 

‒ органи управління освітою: 

‒ навчальні заклади: 

‒ керівники навчальних закладів:  

‒ органи громадського самоврядування в освіті: 

‒ учасники навчально-виховного процесу. 

При цьому, в межах наведеної класифікації були поглинуті такі види 

суб’єктів адміністративного права, як юридичні та фізичні особи, посадові 

особи та окремі громадяни (іноземці, особи без громадянства), колективні та 

індивідуальні суб’єкти адміністративного права тощо. 

 
Таблиця 3.1 

 
Система суб’єктів адміністративно-правових відносин 

у сфері надання освітніх послуг: 
 

Органи управління освітою: 

– центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері освіти; 

– центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері освіти; 

– центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні 

заклади; 

– орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти; 

– місцеві державні адміністрації і органи місцевого самоврядування; 

– утворені місцевими державними адміністраціями та органами місцевого 

самоврядування структурні підрозділи з питань освіти. 

Навчальні заклади: 

– дошкільні навчальні заклади; 
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– середні навчальні заклади; 

– навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та 

реабілітації; 

– позашкільні навчальні заклади; 

– професійно-технічні навчальні заклади; 

– вищі навчальні заклади. 

Керівники навчальних закладів: 

– завідувач; 

– директор; 

– ректор;  

– президент тощо 

Органи громадського самоврядування в освіті: 

– загальні збори (конференція) колективу навчального закладу;  

– районна, міська, обласна конференції педагогічних працівників, з’їзд 

працівників освіти Автономної Республіки Крим;  

– Всеукраїнський з’їзд працівників освіти. 

Учасники навчально-виховного процесу: 

– діти дошкільного віку, вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, 

стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти; 

– керівні, педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники, спеціалісти; 

– батьки або особи, які їх замінюють, батьки – вихователі дитячих будинків 

сімейного типу; 

– представники підприємств, установ, кооперативних, громадських 

організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі. 
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3.2. Об’єкти адміністративно-правових відносин у сфері надання 

освітніх послуг 

 

Об’єкт адміністративних правовідносин як загальноправова категорія є 

малодослідженою, тим паче у правовідносинах, що виникають у сфері 

надання освітніх послуг. Проте необхідність його з’ясування та визначення є 

вкрай важливим завданням, оскільки це надасть можливість більш повно 

розкрити зміст та сутність правовідносин, що виникають у сфері надання 

освітніх послуг та відмежувати їх від інших відносин у сфері державного 

управління. Від того, наскільки повно і правильно буде визначено об’єкт, 

залежить не тільки поведінка суб’єктів адміністративно-правових відносин, а 

й досягнення кінцевої мети цих відносин. Дослідження структури 

адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх послуг має не 

тільки вагоме теоретичне значення, але й практичне, оскільки це дозволить 

дослідити прогалини, які існують на сьогодні в чинному законодавстві, 

виробити рекомендації щодо їх нівелювання та вдосконалити 

правозастосовну практику. 

У новому тлумачному словнику української мови «об’єкт» визначено як: 

явище, предмет, особа, на які спрямована певна діяльність, увага та ін. [303, 

c.392]; предмет, що розглядається, з метою його використання за 

призначенням, вивченням [460].  

Що ж до доктринальних позицій, то, як стверджує О. В. Сонюк, 

визначення поняття об’єкта правовідносин здебільшого залежить від того, 

прихильником якої концепції є дослідник. Так, більшість представників 

класичної моністичної концепції відстоюють єдність об’єкта правовідносин, 

розуміючи під ним те, на що спрямовані правовідносини, а саме – дії або 

бездіяльність, поведінку суб’єктів [202, c. 102-103]. Д. М. Бахрах виокремлює 

безпосередній та більш віддалений об’єкт адміністративних правовідносин, 

де безпосереднім об’єктом є вольова поведінка суб’єктів (їхні дії та рішення). 
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Саме завдяки скерованості дій суб’єктів справляється вплив на процеси в 

межах визначеної сфери суспільних відносин [34, c.112]. Такі дії учасників 

правовідносин можуть здійснюватися з метою реалізації різноманітних 

інтересів.  

Інші автори об’єктом правовідносин визнають те, на що спрямовані 

суб’єктивні права та обов’язки учасників, та згадують про поведінку лише 

зобов’язаної сторони. Представники ж класичної плюралістичної концепції 

визнають множинність об’єктів правовідносин, розуміючи під об’єктом усе 

те, з приводу чого виникли правовідносини, тобто поведінку людей, 

результати дій та бездіяльності, матеріальні цінності, речі, нематеріальні 

блага тощо. Деякі дослідники об’єднують ці дві теорії, зазначаючи, що 

об’єктом правовідносин є те, з приводу чого вони виникають та на що 

спрямовані. Тобто виділяють об’єкт майнових відносин (наприклад, майнові 

цінності) та об’єкт немайнових відносин (наприклад, результати духовної 

творчості) тощо [12, c. 46]. Окрім того, як нематеріальний об’єкт визначають 

здоров’я, гідність, духовні цінності й т. ін. У науковій літературі навіть 

викладено погляди про безоб’єктність правовідносин та винесення об’єкта за 

межі правовідносин [426, c.143].  

В. О. Котюк, досліджуючи поняття, види і структуру правовідносин 

стверджує, що об’єктами правовідносин можуть бути матеріальні і духовні 

цінності. До матеріальних цінностей автор відніс засоби виробництва, майно, 

речі, гроші, цінні папери тощо; до духовних цінностей – твори мистецтва і 

предмети культури, життя, честь і гідність особи, авторські права тощо. 

Об’єктами правовідносин, на його думку, можуть бути ті об’єкти, які 

знаходяться в цивільному обігу, а також діяльність і поведінка суб’єктів [233, 

c. 29].  

В. К. Шкарупа у своїх творах констатує, що об’єктом адміністративно-

правових відносин є суспільні відносини, що уособлюють у собі характер 

діяльності окремих суб’єктів права, юридичні наслідки їхньої поведінки, 

певні правові інтереси, у т.ч. майнового чи немайнового характеру та ін. При 
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цьому він також окремо виділяє такий додатковий елемент, як предмет 

правовідносин, якими можуть бути окремі речі, предмети, майно тощо [13, 

c. 26; 492, c. 809]. Схожої позиції дотримуються й інші науковці, вказуючи на 

те, що об’єктом адміністративних правовідносин може бути тільки 

відповідна поведінка суб’єктів правовідносин, а їх предметом, поміж того, 

може бути все що завгодно.  

Я. В. Лазур зауважує, що об’єкт (він же часто – і предмет) 

правовідносин – це фактична поведінка його учасників, на яку спрямоване 

правове регулювання [257, c.130]. Про те, що об’єктами правовідносин є 

реальні соціальні блага, які задовольняють інтереси й потреби людей і з 

приводу яких між суб’єктами виникають, змінюються чи припиняються 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки, стверджував і В. В. Копєйчиков 

[344, c.107]. 

В. Г. Перепелюк трактує об’єкт як такий зовнішній предмет чи явище, 

котрий у певний спосіб пов’язаний із правовою нормою, тобто знаходиться у 

сфері дії права. Предмет чи явище, не пов’язані з правовою нормою, не 

можуть бути об’єктом правовідносин, а є об’єктом нерегульованих правом 

суспільних відносин. Оскільки, як вважає автор, правові норми регулюють 

поведінку тільки людей, то їхній зв’язок з об’єктами правовідносин, що 

складаються між людьми, є непрямим. Цей зв’язок полягає в тому, що 

правові норми встановлюють права та юридичні обов’язки суб’єктів 

правовідносин не взагалі, а стосовно визначеного об’єкта, з приводу якого і 

виникає дане правовідношення. Різні об’єкти впливають на нормативне 

визначення повноважень і юридичних обов’язків суб’єктів правовідносин. 

Якщо об’єктом правовідносини є річ, то від її властивостей і призначення 

залежить врегулювання повноважень і обов’язків суб’єктів правовідносин, 

що складаються з приводу цієї речі [325]. 

Наближаючи теоретико-правове поняття об’єкта правовідносин до 

філософського поняття «річ», В. С. Основін визначає об’єкт правовідносин 

як явище реальної дійсності, що володіє системою істотних властивостей або 
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якостей, з якими норма права пов’язує правомочності та обов’язки учасників 

правовідносин. Саме предмет чи явище, що поєднує суб’єктів, пов’язаних 

правомочностями і обов’язками, зазначає вчений, є об’єктом правовідносин, 

або їх предметом. Оскільки всяка дія людини, будь-який її вчинок з чимось 

пов’язані і спрямовані на досягнення певного результату, то держава в 

кожній правовій нормі передбачає певну поведінку громадян і предмет, з 

яким вона пов’язана, при цьому поведінка громадян може пов’язуватися з 

найрізноманітнішими предметами, а не лише з їхніми діями [318, c. 62-65; 

237, c. 240]. 

О. І. Харитонова вказує на існування правових відносин, у яких 

головним є юридичний обов’язок активного характеру, і об’єкт таких 

відносин у багатьох випадках не має самостійного значення (їх об’єктом є 

результат дій зобов’язаної особи, невід’ємний від її поведінки); а є також 

правові відносини, в яких об’єкт виступає у вигляді матеріального чи 

нематеріального блага, яке можна відділити від поведінки (в цих відносинах 

об’єкт має велике значення, а тому має бути точно визначений, оскільки від 

нього, зокрема, залежать особливості змісту правовідносин) [237, c. 240; 469, 

c. 83].  

А от О. О. Кравчук поведінку та дії відніс до змісту 

правовідносин, тобто суб’єктивних прав та обов’язків сторін та наступної 

стадії правового впливу: актів реалізації прав і обов’язків. Об’єктами ж, щодо 

яких виникають управлінські відносини, на його думку, є конкретні 

матеріальні і нематеріальні блага (майно), що перебувають у державній 

власності. Саме щодо таких матеріальних і нематеріальних благ у суб’єктів 

правовідносин виникають суб’єктивні права та юридичні обов’язки [237, 

c.240]. 

Узагальнюючи позиції наведених авторів, можемо зазначити, що 

об’єктом адміністративних правовідносин є все те, на що спрямовані 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки учасників таких правовідносин, 

іншими словами – це те з приводу чого виникло саме правовідношення. Але 
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в будь-якому разі об’єкт публічних правовідносин є категорією сталою, а не 

динамічною. Навколо об’єкта, що перебуває в статичному стані, 

відбуваються дії, події, реалізовуються права та обов’язки, що стосуються 

конкретних суб’єктів.  

Зважаючи на коло наших наукових пошуків, зазначимо, що об’єктом 

ідеальної конструкції адміністративних правовідносин у сфері надання 

освітніх послуг варто вважати нематеріальні (духовні) блага, з приводу 

отримання-передавання яких вступають у взаємовідносини сторони.  

З позицій комунікативного підходу об’єкт, на думку Я. О. Тицької, – це 

системоутворюючий елемент освітніх правовідносин, який забезпечує 

взаємозв’язок між суб’єктами освітніх правовідносин та є знаннями, 

навичками, уміннями, компетенціями та іншими нематеріальними благами, 

яких набуто особою у процесі навчання і виховання, та рівень яких 

відповідає вимогам державного освітнього стандарту (освітній програмі 

відповідного рівня і спрямованості) [450, c. 12]. Дослідниця стверджує, що 

освітні правовідносини виникають з приводу нематеріальних об’єктів, яким є 

нематеріальне благо – освіта, правом на отримання якої володіє кожна 

людина, незалежно від обсягу її дієздатності (конституційно закріплене 

право особи на освіту). Проте віднесення нею до об’єкта адміністративних 

правовідносин у сфері надання освітніх послуг такої категорії, як 

компетенції, або «ключові компетентності», є дещо спірним. Обумовлено це 

тим, що компетенцією є визначений законодавством обсяг державних 

завдань, який покладається на конкретний орган чи особу, який обмежується 

її повноваженнями [450, c.12]. Тому дану категорію, на нашу думку, варто 

віднести до змісту адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх 

послуг, аніж до об’єкта. 

Нематеріальні духовні блага як об’єкти адміністративних правовідносин 

у сфері надання освітніх послуг в юридичному значенні характеризуються 

тим, що їх неможна відчужувати, передавати з рук у руки, вони є 

невід’ємними від суб’єкта. Так, у рамках надання освітніх послуг таким 
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суб’єктом, наприклад, як викладачем, який не може передати свої знання в 

натурі, як матеріальне благо, але використовуючи різноманітні педагогічні 

техніки, створюються умови для того, щоб реципієнт (учень, студент, 

курсант і т.д.) мав можливість сприйняти даний об’єкт. Таким чином, 

особливість нематеріальних благ як об’єкта правовідносин, що виникають у 

сфері надання освітніх послуг, полягає у тому, що він є абстрактною 

категорією та не може перебувати у власності якогось із суб’єктів. Однак у 

ході реалізації однієї із сторін освітніх правовідносин (наприклад, студента) 

свого права на освіту, а іншого – обов’язку навчати (наприклад, викладач), 

даний об’єкт стає ніби властивістю – знаннями, які студент здобув у ході 

правовідносин, та які можуть у подальшому втілитися у матеріальне благо, а 

саме в документ про освіту (за умови складання державної атестації). Таким 

чином, в конкретних фактичних правовідносинах такі нематеріальні блага 

завжди перетворюються на конкретну форму, тобто виражаються в 

індивідуальних кількісно-якісних характеристиках, яким вже об’єктивне 

право надає юридичного значення. Такий підхід збігається з науковими 

поглядами В. М. Сирих, який розглядає об’єкт освітніх правовідносин як 

системні, політематичні знання, навички та вміння, отримані особою в 

процесі навчання та виховання, рівень яких відповідає вимогам державних 

стандартів освіти та посвідчується документом про здобуття відповідної 

освіти [442, c. 31]. 

Операційною одиницею, тобто прообразом об’єкта правовідносин у 

сфері надання освітніх послу, на думку В. В. Спаської та Я. О. Тицької, є 

освітня програма. Нею є офіційно визнаний державою документ, що визначає 

єдиний комплекс або послідовність видів освітньої діяльності та освітніх 

комунікацій, спрямованих на досягнення особою, яка навчається, певного 

рівня освіти упродовж чітко визначеного періоду, успішне завершення яких є 

підставою для переходу на навчання на наступний рівень освіти [450, c. 12; 

433, c. 194-195]. Саме освітня програма, на їх думку, визначає ознаки, 

параметри, стан об’єкта, з приводу якого встановлюються конкретні освітні 
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правовідносини та формується напрямок роботи, за допомогою якого 

суб’єкти адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх послуг 

реалізовуватимуть свої права та виконувати покладені на них обов’язки.  

Освітня програма – не єдиний офіційний документ, який ми відносимо 

до матеріальних об’єктів адміністративних правовідносин, що виникають у 

сфері надання освітніх послуг. Адже не менш важливим актом є державні 

стандарти освіти, які встановлюють вимоги до змісту, обсягу і рівня 

освітньої та фахової підготовки в Україні. Вони є основою оцінки освітнього 

та освітньо-кваліфікаційного рівня громадян незалежно від форм одержання 

освіти. Відповідність освітніх послуг державним стандартам і вимогам 

визначається такими суб’єктами правовідносин у сфері надання освітніх 

послуг, як: засновником навчального закладу; центральним органом 

виконавчої влади; що реалізує державну політику у сфері освіти; органом 

виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти; центральними 

органами виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади; 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти; місцевими 

органами управління освітою шляхом ліцензування, інспектування, атестації 

та акредитації навчальних закладів у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. Відтак, невиконання або грубе порушення навчальним 

закладом умов і правил ліцензійної діяльності, подання та розповсюдження 

недостовірної інформації щодо її здійснення є підставою для призупинення 

дії або анулювання ліцензії [381].  

Враховуючи викладене, можемо стверджувати, що об’єктом 

адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх послуг є не просто 

знання, вміння та навички, здобуті в процесі навчання, а лише ті, рівень яких 

відповідає освітнім стандартам, що надає змогу особі пройти атестацію та 

отримати відповідний документ про освіту. 

Освітня послуга – це продукт, який у процесі реалізації трансформується 

в робочу силу, якість якої залежить не тільки від сукупності отриманих 

послуг, а й від якості та кількості власної праці, витраченої в процесі 
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споживання. Відтак, знання, вміння та навички як безпосередні об’єкти 

адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх послуг вимагають 

від суб’єкта, який сприймає дані послуги та суб’єкта, яких їх надає, 

відповідально ставитися до освітнього процесу. Зазначені особи зобов’язані 

сумлінно виконувати покладені на них обов’язки (приміром, навчати та 

навчатися). Тому поведінка суб’єктів адміністративних правовідносин теж 

виступає як об’єкт адміністративного правовідношення. Такі обставини 

визначають ключову функцію адміністрації навчального закладу, а саме: 

створення усіх необхідних умов, які б сприяли розвитку адміністративних 

правовідносин у сфері надання освітніх послуг. Це досягається, зокрема, 

завдяки забезпеченню дисципліни в процесі реалізації освітніх послуг та 

контролю за якісним засвоєнням навчальної програми.  

Повертаючись до розгляду нематеріальних благ як об’єктів 

правовідносин у сфері надання освітніх послуг, варто більш детально 

зупинитись на таких категоріях, як знання, уміння та навички. Знаннями є 

теоретично-узагальнений суспільно-історичний досвід буття, тобто це 

систематизація результатів пізнавальної діяльності людини. Знання 

виражаються у способі відтворення у свідомості суб’єкта пізнавального 

об’єкта, це єдність об’єктивного й суб’єктивного, чуттєвого й раціонального, 

це спосіб існування сутності об’єкта.  

І. В. Малафіїк стверджує, що знаннями є осмислена суб’єктом і 

зафіксована в його пам’яті сприйнята ним інформація про світ, це 

інформація, присвоєна особистістю [271]. Відтак, знання одночасно є 

об’єктом правовідносин у сфері надання освітніх послуг та метою навчання, 

зокрема, та освіти в цілому.  

Крім знань, необхідними компонентами та складовими об’єкта 

освітнього правовідношення є вміння та навички. Відомі різні розуміння 

понять навичок та вмінь, переважно ці категорії досліджують представники 

педагогіки. Одні вважають, що уміння є результатом виробленої системи 

навичок, інші, навпаки, схильні вважати навички системою умінь, треті 
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розглядають навички як удосконалені в результаті багатьох вправ і доведені 

до автоматизму вміння. Однак останнім часом, на думку 

С. С. Пальчевського, прийнято вважати, що уміння – це здатність до 

виконання складних комплексних дій на основі засвоєних знань, досвіду, 

навичок. Вони включають в себе:  

  знання основ дії (поняття, закони, теорії); 

  способи виконання дій;  

  зміст і послідовність дій (правила, прийоми);  

  призначення необхідного обладнання (інструменти, прилади, 

апаратура), навички поводження з ними;  

  практичний досвід виконання аналогічних дій;  

  елементи творчих підходів, чуттєвого досвіду тощо [321]. 

У контексті викладеного не можемо оминути таке поняття, як «ключові 

компетентності» в освітньому процесі, яке більшість науковців, як уже 

зазначалося, також відносять до об’єкта правовідносин у сфері надання 

освітніх послуг [434]. Передумовою введення даного терміну у обіг стало те, 

що поступово розширюються завдання освіти (через постійний розвиток 

суспільства), ускладнюється освітній процес, що, відповідно, призводить до 

зростання педагогічних вимог та вимог, що висуваються до майбутніх 

здобувачів освітніх послуг. Так, міжнародна комісія Ради Європи розглядає 

поняття компетентностей як загальні, або ключові, уміння, базові вміння, 

фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації, крос-навчальні 

вміння або навички, ключові уявлення, опори, опорні знання. Вони 

передбачають спроможність особистості сприймати та відповідати на 

індивідуальні та соціальні потреби. Згідно з визначенням Міжнародного 

департаменту стандартів для навчання, досягнення та освіти (International 

Board of Standards for Training, Performance and Instruction (IBSTPI), поняття 

компетентності визначається як спроможність кваліфіковано здійснювати 

діяльність, виконувати завдання або роботу. При цьому поняття 

компетентності містить нaбip знань, навичок та відношень, що надають змогу 
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особистості ефективно здійснювати діяльність або виконувати певні функції, 

що підлягають досягненню певних стандартів у галузі професії або виду 

діяльності [411]. Але дана категорія містить більше запитань, аніж 

відповідей, тому потребує більш детального вивчення для того, щоб 

визначити її місце в структурі адміністративних правовідносин у сфері 

надання освітніх послуг. 

До об’єктів адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх 

послуг варто також віднести публічний та приватний інтереси. Оптимальне 

їх співвідношення як у соціальній практиці, так і в правовому регулюванні є 

необхідною умовою гармонійного розвитку суспільства, окремої особистості, 

ефективності функціонування держави. У низці законодавчих актів 

визнається пріоритет приватних інтересів. Водночас, як слушно наголошує 

С. В. Савченко, проблему правового захисту індивідуальних інтересів 

належним чином у національному законодавстві не вирішено [409, c.521]. 

Публічний інтерес адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх 

послуг полягає у тому, щоб забезпечити державу і суспільство 

висококваліфікованими фахівцями та, відповідно, підвищити соціально-

економічний потенціал країни. Приватний же інтерес представлено 

здебільшого бажанням здобувачів освітніх послуг отримати якомога більше 

знань, умінь та навичок з метою покращити свій соціальний статус та 

матеріальне становище за рахунок використання та реалізації цих знань, 

отримати краще місце роботи на ринку праці та можливість у повному обсязі 

реалізовувати свої права та задовольняти інтереси. 

В умовах глобалізації, яка посилює процеси взаємозалежності й 

взаємодії різних сфер життєдіяльності суспільства, особливої ролі й значення 

набуває визнання на міжнародному рівні пріоритету національного інтересу. 

Національні освітні послуги мають бути конкурентоспроможними та 

задовольняти вимоги світової спільноти. Тому не будемо виключати й 

міжнародне співробітництво у державній системі освіти, оскільки воно також 

є об’єктом адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх послуг. 
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Так, органи державного управління освітою, навчальні заклади, наукові, 

науково-виробничі установи системи освіти мають право укладати договори 

про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, 

науковими установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними 

організаціями, фондами тощо відповідно до чинного законодавства України 

та міжнародних договорів, ратифікованих парламентом. Такий стан речей 

приводить до того, що міжнародні угоди та їх імплементація в національне 

законодавство теж стають частиною об’єкта адміністративно-правових 

відносин у сфері надання освітніх послуг. Для цього здійснюються заходи 

щодо розширення участі України в Програмі ЄС «Горизонт-2020», 

активізується участь України у програмах ЄС «EUREKA» та ЄС 

«ERASMUS+». Тому сторони співпрацюють у зміцненні співробітництва у 

сфері досліджень та інновацій, особливо через ефективну асоційовану участь 

України у Програмі «Горизонт-2020» та можливу асоційовану участь у 

програмі Євратом, що доповнює її, посилення інституційної підтримки цієї 

асоційованої участі у програмі з метою максимізації її впливу, а також 

сприяння участі України у програмах ЄС у сфері освіти з питань досліджень, 

підготовки та мобільності, таких як «Erasmus+» та «Marie Sklodowska Curie».  

2 червня 2015 р. у Міністерстві освіти і науки України, за участю 

зацікавлених органів виконавчої влади, Національної академії наук України, 

установ, організацій та національних контактних пунктів відбулася нарада, 

присвячена обговоренню актуальних питань щодо імплементації Програми 

«Горизонт-2020». Під час цієї наради було розглянуто проект плану дій з 

імплементації зазначеної угоди та обговорено процедуру конкурсу щодо 

відбору делегатів та експертів України для участі у засіданнях Програмних 

Комітетів Рамкової Програми ЄС «Горизонт-2020» та вимоги до кандидатів. 

За результатами реалізації таких правовідносин у 2015 році двадцяти двох 

магістрів і двох PhD-студентів було обрано на навчання за Програмою 

Спільних Ступенів Еразмус Мундус. Метою даної програми є покращення 

якості, запровадження інновацій та інтернаціоналізація закладів вищої 
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освіти; покращення якості Європейського простору вищої освіти; 

покращення знань та компетенцій випускників магістратури, включаючи 

актуальність потреб ринку праці [184]. 

Досліджуючи освітній процес та адміністративні правовідносини, що 

виникають у сфері надання освітніх послуг, можемо також стверджувати, що, 

окрім основного (безпосереднього) об’єкта, у наведених правовідносинах 

можна виділити й додатковий (дотичний) об’єкт. Він не є підставою 

виникнення правовідносин у сфері надання освітніх послуг, але за його 

відсутності останні можуть бути реалізовані не в повному обсязі або, взагалі, 

кінцевий результат освітнього процесу не буде досягнутий.  

По-перше, це стосується наукового і методичного забезпечення освіти, 

яке включає підготовку навчальної і наукової літератури, навчально-

методичної документації та забезпечення нею освітніх закладів. Науково-

дослідна робота є складовою частиною підготовки фахівців і здійснюється 

науковими колективами, окремими вченими за договорами, контрактами, 

замовленнями, програмами, проектами. Для цього створюються наукові, 

науково-виробничі підрозділи, об’єднання, асоціації, технологічні парки, 

центри нових інформаційних технологій, науково-технічної творчості та інші 

формування. Держава визнає пріоритет фундаментальних досліджень, що 

виконуються у системі освіти [381].  

По-друге, це соціально-педагогічний патронаж, який сприяє взаємодії 

навчальних закладів, сім’ї і суспільства у вихованні дітей, їх адаптації до 

умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам, 

особам, які їх замінюють [381].  

По-третє, це медичне обслуговування, яке забезпечується місцевими 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, 

здійснюється закладами центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони здоров’я, відомчими закладами охорони 

здоров’я відповідно до чинного законодавства [381].  

По-четверте, це організація харчування [381].  
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По-п’яте, це забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, 

праці та виховання у навчальних закладах [381].  

По-шосте, це забезпечення обмундируванням студентів, курсантів та 

працівників вищих навчальних закладів, статутами яких передбачено носіння 

форменого одягу [381].  

По-сьоме, це соціальний захист, оскільки держава здійснює соціальний 

захист вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних 

ординаторів, аспірантів, докторантів та інших осіб незалежно від форм їх 

навчання і типів навчальних закладів, де вони навчаються, сприяє здобуттю 

освіти в домашніх умовах [381].  

Отже, такі об’єкти правовідносин не є ключовими, тобто тими, з 

приводу яких виникають правовідносини у сфері надання освітніх послуг. 

Вони не є метою та підставою виникнення зазначених відносин, але їх 

відсутність ускладнює освітній процес, тому ми їх виділили в окрему групу – 

дотичних об’єктів адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх 

послуг. 

Схожу точку зору має й Б. В. Деревянко, який серед великої кількості 

освітніх послуг виділяє такі, які надаються суб’єктами у сфері освіти, та не є 

освітніми. Це саме ті послуги, які непрямо пов’язані з освітніми. Вони 

забезпечують можливість отримання освітніх послуг та/або залучення 

додаткових грошей до бюджету навчального закладу. Це можуть бути 

послуги з користування гуртожитками, харчування, надання об’єктів в 

оренду, проведення науково-дослідних робіт та ін. До того ж, окрім послуг, 

які включають безпосередню передачу знань, вмінь і навичок, зазначений 

автор також виділяє додаткові освітні послуги. До цієї групи він відніс великі 

підгрупи:  

  послуги з користування літературою та електронним фондом;  

  послуги з підвищення кваліфікації;  

  послуги з отримання освіти дистанційно;  

  консультативні послуги; інші додаткові освітні послуги [118, c. 227]. 
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Узагальнюючи досліджений матеріал, зазначимо, що за ключовою 

спрямованістю об’єкт адміністративних правовідносин у сфері надання 

освітніх послуг варто поділити на дві великі групи: 1) основний 

(безпосередній) об’єкт та 2) додатковий (дотичний) об’єкт. У свою чергу 

основний об’єкт має включати в себе: 

  матеріальні блага (документ про освіту, освітня програма, 

державні стандарти тощо); 

  діяльність та поведінку суб’єктів (проходження атестації, 

сумлінне ставлення до навчання тощо); 

  нематеріальні блага (уся різноманітність освітніх послуг, духовні 

цінності, публічний та приватний інтерес тощо). 

Таким чином, об’єктом адміністративних правовідносин у сфері надання 

освітніх послуг є частина загальнопублічних потреб та інтересів, що 

реалізуються та споживаються, а також забезпечуються фізичними та (або) 

юридичними особами (суб’єктами) за допомогою норм адміністративного 

права з метою забезпечення освітньої політики держави та сталого розвитку 

суспільства. 

 

 

3.3. Зміст адміністративно-правових відносин у сфері надання 

освітніх послуг 
 

Адміністративні правовідносини в сфері надання освітніх послуг є 

досить складним структурним явищем. Обумовлено це тим, що до їх 

суб’єктного складу входить велика кількість учасників, які мають різну 

компетенцію та повноваження, та одночасно можуть бути як правомочними 

здійснювати управлінські функції, так і зобов’язаними – реалізовувати волю 

інших суб’єктів адміністративного права. 

Зміст правових відносин також є предметом чималої кількості дискусій 

серед наукової спільноти. Одні стверджують, що змістом правовідносин є 
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суб’єктивні права, обов’язки, повноваження, відповідальність суб’єктів 

правовідносин, а також спосіб взаємозв’язку, що виникає на підставі 

суб’єктивних прав, обов’язків, повноважень, відповідальності [419, c. 352; 

327, c. 80-81; 475, c. 297]. Інші ототожнюють зміст правовідносин з 

юридично значущою поведінкою, соціальною діяльністю в межах наданих 

суб’єктивних прав та юридичних обов’язків [494, c. 21; 4, c. 22-23]. Між тим, 

на нашу думку, поведінку все ж таки доречніше відносити саме до об’єкта 

адміністративних правовідносин, аніж до змісту, оскільки поведінка 

виражається в конкретних діях, з приводу яких виникають адміністративні 

правовідносини, а може й взагалі не містити правових ознак, встановлення 

яких є важливим при визначенні змісту правовідносин.  

У свою чергу І. М. Погребний до змісту правовідносин включив такі 

елементи:  

1) суб’єктивні права;  

2) юридичні обов’язки; ґ 

3) юридичні повноваження;  

4) юридичну відповідальність [333, c.7 7]. Як випливає з 

вищенаведеного, одні вчені під змістом правовідносин розуміють права та 

обов’язки суб’єктів правовідносин, які можна охопити однією категорією 

«повноваження»; інші змістом правовідносин називають поведінку або 

діяльність учасників правовідносин, що, на нашу думку, як ми вже 

зазначили, є ніщо інше, як об’єкт правовідносин; треті до елементів змісту 

правовідносин відносять ще й юридичну відповідальність, яка є похідною від 

прав та обов’язків [487]. 

В. В. Шуба у ході дослідження змісту правових відносин виявив його 

дуалістичну природу, яку варто розглядати у вузькому та широкому 

значеннях. Вузьке розуміння полягає у віднесенні до змісту правовідносин 

суб’єктивних прав та обов’язків; а широке, крім цього, – ще й поведінки 

суб’єктів (діяльність або бездіяльність) та їх відповідальності. Сам же автор, 

з яким ми також погоджуємося, виявився прихильником першого, тобто 
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вузького підходу до розуміння змісту правовідносин, а саме віднесення до 

нього лише суб’єктивних прав та суб’єктивних обов’язків, але ні в якому разі 

не поведінки учасників правовідносин (діяльності чи бездіяльності), яка є 

об’єктом правовідносин [487].  

Перед тим як перейти до більш детальної характеристики змісту 

адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх послуг, варто ще 

раз зазначити, що в теорії освітнього права розрізняють, на перший погляд, 

досить споріднені поняття – «правовідносини у сфері освіти» та «освітні 

правовідносини». Різниця полягає у тому, що перша правова категорія 

характеризує всі види правовідносин, що реалізуються в освітній сфері, в 

тому числі й адміністративні. Друга категорія використовується для 

характеристики правовідносин, які утворюють безпосередній предмет 

освітнього права як самостійної галузі права [196]. Таким чином, зміст 

адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх послуг за своєю 

суттю є ширшим поняттям, аніж зміст освітніх правовідносин.  

Особливість адміністративного права та відповідних правовідносин 

полягає в їх інтегрованості з правовідносинами інших галузей права. Так, 

охоплюючи більшість відносин владно-управлінської сфери, норми 

адміністративного права забезпечують повноцінне функціонування схожих із 

ним суспільних відносин, які регулюються нормами фінансової, земельної, 

екологічної, податкової та інших галузей права [465, c.184]. Тому освітні 

послуги як самостійний об’єкт державного управління підлягають 

врегулюванню нормами адміністративного права. Правове регулювання 

відносин у сфері надання освітніх послуг відбувається з метою їх 

упорядкування та реального забезпечення права кожної людини на якісну 

освіту. Такі суспільні відносини після їх нормативного урегулювання 

переходять у новий стан та набувають статусу правових відносин. 

Продовжуючи думку стосовно дуалістичної природи змісту правових 

відносин, зазначимо також, що в теорії права іноді також пропонується 

виокремлювати матеріальний (фактичний) та юридичний зміст правових 
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відносин [242, c. 44-46]. Перший становить поведінку суб’єктів, їхню 

діяльність або бездіяльність у межах наданих прав та обов’язків, а другий – 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки учасників правовідносин [427, 

c. 101-105; 136].  

С. С. Алексєєв під матеріальним змістом розуміє ту фактичну поведінку 

осіб, яка змодельована в загальному вигляді у юридичних нормах, а потім 

стосовно певних осіб виражена у конкретних правах та обов’язках. 

Матеріальний зміст правових відносин може проявлятися у діях (активна 

поведінка) або бездіяльності (пасивна поведінка). Під юридичним змістом 

автор розуміє тільки те, що утворює суто юридичний зв’язок, тобто взяті у 

сукупності суб’єктивне право та юридичний обов’язок [19, c. 253]. 

На думку Т. Є. Кушнарьової, юридичний зміст – більш широке поняття, 

оскільки він містить у собі комплекс можливих варіантів, кілька потенційних 

перспектив розвитку подій. Фактичний (матеріальний) зміст означає вже 

конкретні форми поведінки суб’єктів, розвитку подій, тобто реалізацію 

одного з варіантів можливого юридичного змісту правовідносини [254, 

c. 191; 487]. Нерозривність фактичного та юридичного змісту правовідносин 

забезпечує необхідну поведінку суб’єктів, яка дозволяє їм отримати те, 

заради чого вони вступили у ці правовідносини, в нашому випадку – це 

бажання реалізувати (надати, отримати) освітні послуги. Важливою умовою є 

забезпечення відповідності юридичного змісту адміністративних 

правовідносин у сфері надання освітніх послуг фактичному. Такий стан 

справ передбачає те, що юридичний зміст має визначатись та ґрунтуватись на 

основі та з урахуванням специфіки об’єкта адміністративних правовідносин у 

сфері надання освітніх послуг та освітньої діяльності в цілому. 

Таким чином, основний зміст правовідносин – юридичний, який 

становить суб’єктивні права і юридичні обов’язки, але він не мав би сенсу 

без суспільної необхідності в нормативному регулюванні правовідносин у 

сфері надання освітніх послуг, а також визначенні відповідальності за 

неналежне виконання суб’єктами своїх зобов’язань.  
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Як ми вже помітили, зміст правовідносин тісно пов’язаний з поняттями 

суб’єктивного права та юридичного обов’язку, оскільки, за загальним 

правилом, права одних суб’єктів реалізуються за рахунок обов’язків інших. 

Тому суб’єктивному праву завжди відповідають встановлені об’єктивним 

правом обов’язки. Закріплення суб’єктивного права та юридичного обов’язку 

за конкретним суб’єктом перетворюють його на уповноваженого 

(правомочного) чи на правозобов’язаного та, таким чином, індивідуалізують 

його в адміністративних правовідносинах. Взаємозв’язок прав та обов’язків 

учасників, обсяг яких визначається нормами адміністративного права, й 

складають юридичний зміст правовідносин. Таким чином, зміст освітніх 

правовідносин потрібно розглядати як єдине поняття, що охоплює 

суб’єктивні права та обов’язки суб’єктів освітніх правовідносин. 

Слушним є зауваження Я. О. Тицької з приводу того, що особливість 

змісту освітніх правовідносин полягає у тому, що для досягнення їх мети 

недостатньо виконання своїх обов’язків зобов’язаною стороною – 

педагогічним працівником та навчальним закладом. Особи, які навчаються, 

хоча і є уповноваженою стороною освітніх правовідносин, для досягнення 

позитивного результату так само мають виконати певні обов’язки, 

обумовлені вимогами певних освітніх програм. Тому особа, яка навчається, в 

освітніх правовідносинах одночасно наділена суб’єктивним правом (на 

доступ до освіти) та юридичним обов’язком (виконання освітньої програми у 

вигляді навчального плану, календарного навчального графіка, робочих 

програм навчальних предметів, курсів, дисциплін (модулів), інших 

компонентів, а також оціночних і методичних матеріалів) [450, c. 17]. 

Водночас слід зауважити, що ми все ж таки розглядаємо адміністративні 

правовідносини, де однією зі сторін адміністративних правовідносин, в тому 

числі у сфері надання освітніх послуг, завжди є носій юридично-владних 

повноважень щодо інших суб’єктів, якими його наділяють адміністративно-

правові норми. Це безпосередньо випливає із самого змісту предмета 

адміністративно-правового регулювання, адже адміністративно-правові 



 171

відносини формуються, як правило, в особливій сфері суспільного життя – 

публічному (державному і самоврядному) управлінні, насамперед у зв’язку із 

здійсненням органами виконавчої влади своїх владно-розпорядчих функцій 

[14, c.178]. Тому, аналізуючи права і обов’язки учасників адміністративних 

правовідносин, Г. І. Петров зазначав, що численні та різноманітні права 

організацій та їхніх службовців у сфері управління, взяті в найбільш 

загальному вигляді, зводяться до їх права вирішувати питання їх компетенції 

[237; 328, c. 78]. У свою чергу Б. М. Лазарєв указував на те, що, 

встановлюючи компетенцію органів державного управління, держава з 

допомогою правових норм регулює відносини трьох видів: постійно 

триваючі відносини між державою та її органом, відносини між органами 

управління і керованими об’єктами, відносини між органами управління та 

іншими органами держави, між різними органами управління [237; 256, 

c. 17].  

Переходячи до предметного вивчення змісту адміністративних 

правовідносин у сфері надання освітніх послуг, зазначимо, що частково 

повноваження окремих суб’єктів ми вже розглянули в попередніх розділах 

дисертаційного дослідження. Зараз же пропонуємо узагальнити та 

сформувати їх за напрямками компетенції. Компетенцією, за даними 

словника адміністративного права, є інститут публічного права, зокрема 

адміністративного, який репрезентує комплексну нормативно оформлену 

характеристику повноважень державного або громадського органу, 

організації, посадової особи, іншого службовця у певній сфері державного 

або громадського управління [421, c. 169].  

На доктринальному рівні термін «компетенція» вживається як 

сукупність повноважень та предмета відання [299, c. 8], тобто сукупність 

прав та обов’язків [299], або сукупна характеристика закріплених нормами 

права власних можливостей органу чи посадової особи державної (іншої 

публічної) влади [301, c. 16; 425, c. 119]. Таким чином, до повноважень 

органів управління освітою належать: 
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  повноваження у сфері управління та контролю за органами 

надання освітніх послуг; 

  повноваження щодо нормативного забезпечення надання та 

споживання освітніх послуг; 

  повноваження у сфері розвитку освіти в державі; 

  повноваження у сфері забезпечення взаємодії між учасниками 

(суб’єктами) адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх 

послуг; 

  повноваження у сфері кадрового забезпечення; 

  здійснення моніторингу та аналізу реалізації адміністративних 

правовідносин у сфері надання освітніх послуг; 

  організаційно-розпорядчі повноваження; 

  повноваження у сфері міжнародного співробітництва. 

У свою чергу компетенція та повноваження місцевих органів виконавчої 

влади й органів місцевого самоврядування у сфері надання освітніх послуг 

зводяться до: 

  визначення обсягів бюджетного фінансування закладів системи 

освіти, що є у комунальній власності; 

 соціального забезпечення суб’єктів адміністративно-правових 

відносин у сфері надання освітніх послуг; 

  організаційно-консультативної роботи. 

Досить цікавим є правовий статус навчального закладу як суб’єкта 

адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх послуг. На думку 

Я. О. Тицької, навчальний заклад як юридична особа взагалі є фікцією, тому 

його обов’язки у правовідносинах виконують педагогічні працівники та 

безпосередні керівники [451, c. 86]. Крім того, авторка звертає увагу на те, 

що в чинному Законі України «Про освіту» взагалі відсутня стаття, яка б 

чітко визначила головні зобов’язання навчального закладу як суб’єкта 

освітніх правовідносин. Тому для того, аби визначити обов’язки названих 

учасників адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх послуг 
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доводиться вивчати чималу кількість нормативно-правових актів у сфері 

освіти. Тому Я. О. Тицька сформувала перелік обов’язків навчального 

закладу як суб’єкта освітніх правовідносин, який ми пропонуємо 

систематизувати  залежно від напрямків діяльності, а саме:  

  юридичний блок обов’язків: 1. забезпечувати виконання умов 

державного контракту та інших угод на підготовку фахівців; 

2. дотримуватися договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітніх 

правовідносин; 3. надати документ про освіту при досягненні позитивного 

результату особами, які навчаються, тощо; 

  нормативний блок обов’язків: 1. розробляти правила прийому, 

які затверджує Міністерство освіти України, освітні програми, які 

затверджуються і реалізується освітнім закладом самостійно; 2. здійснювати 

освітню діяльність, яка відповідає стандартам освіти тощо; 

  організаційний блок обов’язків: 1. забезпечувати громадянам 

України та громадянам інших країн, особам без громадянства можливість 

отримати освіту на рівні державних стандартів; 2. створювати умови для 

вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів 

особи; 3. забезпечувати належне функціонування різних форм навчання ‒ 

очної, вечірньої, заочної, тощо, а також педагогічного патронажу; 

4. забезпечувати умови для проведення державної атестації і т. ін.; 

  технічний блок обов’язків: 1. гарантувати безпечні і нешкідливі 

умови навчання та праці; 2. підтримувати дисципліну на основі поваги до 

людської гідності учнів, вихованців, педагогів; 3. забезпечувати медичне 

обслуговування та харчування тощо; 

  консультативний блок обов’язків: забезпечувати батькам 

(законним представникам) неповнолітніх учнів, вихованців можливість 

ознайомлення з ходом і змістом освітнього процесу, а також з оцінками 

успішності осіб, які навчаються, тощо; 

  науковий та духовно-культурний блок обов’язків: 1. здійснювати 

наукову і науково-технічну (для вищих навчальних закладів третього і 
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четвертого рівнів акредитації), творчу, мистецьку, культурно-виховну, 

спортивну та оздоровчу діяльність (для всіх навчальних закладів); 

2. підвищувати освітньо-культурний рівень громадян тощо [451, c. 86]. 

Певна річ, що не лише за навчальними закладами закріплюються права 

та обов’язки; педагогічні працівники, здобувачі освіти, а також їхні батьки 

або особи, які їх замінюють, визначені нами як учасники навчально-

виховного процесу, теж наділені певними повноваженнями в рамках чинного 

законодавства. Так, відповідно до Закону України «Про освіту» педагогічні 

та науково-педагогічні працівники мають право на:  

1) захист професійної честі, гідності;  

2) вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення 

педагогічної ініціативи;  

3) індивідуальну педагогічну діяльність;  

4) участь у громадському самоврядуванні;  

5) користування подовженою оплачуваною відпусткою;  

6) забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити 

для індивідуального і кооперативного будівництва;  

7) придбання для працюючих у сільській місцевості основних продуктів 

харчування за цінами, встановленими для працівників сільського 

господарства;  

8) одержання службового житла;  

9) підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, 

програм, форм навчання, навчальних закладів, установ та організацій, що 

здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку [381]. 

У свою чергу, вони зобов’язані:  

  постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну 

майстерність, загальну культуру; 

  забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, 

студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, 

аспірантами навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, 
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рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові здібностей дітей, учнів, студентів; 

  настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, 

патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, 

поміркованості, інших доброчинностей; 

  виховувати у дітей та молоді повагу до батьків, жінки, старших 

за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, 

культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе 

ставлення до історико-культурного та природного середовища країни; 

  готувати учнів та студентів до свідомого життя в дусі 

взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, 

національними, релігійними групами; 

  додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність 

дитини, учня, студента; 

  захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, 

іншим шкідливим звичкам [381]. 

Суб’єктивні права осіб, які навчаються, та їхніх батьків чи осіб, що їх 

замінюють, перебувають у тісному зв’язку з обов’язками навчального 

закладу та педагогічних працівників (вчителів). Зміст юридичного обов’язку 

в освітніх правовідносинах складається з елементів, що є конкретними 

юридичними вимогами до зобов’язаної сторони, а саме: а) додержання 

законодавства, моральних, етичних норм; б) систематичне та глибоке 

оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, 

підвищення загального культурного рівня; в) додержання статуту, правил 

внутрішнього розпорядку навчального закладу [381]. 

На органи громадського самоврядування в освіті також покладаються 

обов’язки у межах визначеного правового поля активно впливати на 

розвиток адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх послуг, 

на формування освітньої політики та вироблення позитивної громадської 
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думки задля сприяння реалізації освітньої політики і бути активним 

учасником її розвитку. Вони беруть участь у підготовці, прийнятті та 

реалізації нормативно-правової бази; у взаємодії державних органів і 

громадських об’єднань та організацій, які сприяють гармонізації, гуманізації 

та громадсько-правовому закріпленню різноманітних організаційно-правових 

форм взаємин суб’єктів навчально-виховного процесу; у залученні в освіту 

юридичних та фізичних осіб.  

Другий напрям – це розвиток системи освіти; розробка та реалізація 

відповідних програм і проектів, спрямованих на її модернізацію; 

вдосконалення змісту, форм і методів освітньої діяльності; підготовка, 

прийняття і введення в дію нормативних документів щодо стимулювання 

діяльності закладів освіти та органів управління ними [58, c. 10]. 

Реалізація взаємних прав та обов’язків, які виникають між учасниками 

адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх послуг, має бути 

забезпечена юридичною відповідальністю, що покладається на сторони у разі 

невиконання чи неналежного виконання своїх зобов’язань. Тому, окрім 

суб’єктивних прав та обов’язків, як додатковий елемент змісту 

адміністративних правовідносин, ми пропонуємо віднести і юридичну 

відповідальність, яка виступає гарантом дотримання обов’язків кожним 

суб’єктом правових відносин.  

Так, діяльність щодо надання освітніх послуг врегульована нормами не 

лише адміністративного, а й господарського, цивільного, фінансового, 

податкового права тощо. Відповідальність за правопорушення у сфері 

надання освітніх послуг може передбачатись нормами Податкового, 

Господарського кодексів, Кодексу України про адміністративні 

правопорушення тощо. Тому суб’єктами правопорушень можуть визнаватися 

як фізичні, так і юридичні особи, а отже, і види юридичної відповідальності 

можуть застосовуватися різні. Оскільки правовідносини, що є предметом 

нашого дослідження, мають адміністративний характер, то варто наголосити 

на особливостях адміністративної відповідальності та порядку розгляду 
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спорів між учасниками правових відносин у сфері надання освітніх послуг, 

які належать до публічно-правової сфери. 

Як правило спори, що виникають в процесі реалізації адміністративних 

правовідносин, характеризуються тим, що вирішуються в позасудовому 

порядку, тобто за рахунок прямих юридично-владних розпоряджень 

правомочних органів (наприклад, посадових осіб), що спрямовані на 

перевірку законності дій або прийнятих адміністративних актів 

(управлінських рішень) у сфері надання освітніх послуг. Але такий порядок 

вирішення спорів не виключає можливість подальшого звернення до судових 

органів [33, c. 116; 465, c. 183]. Таким чином, для адміністративної 

відповідальності у сфері надання освітніх послуг характерним є нормативне 

закріплення як добровільної, так і державно-примусової форми реалізації 

юридичної відповідальності. Окрім того, учасники адміністративних 

правовідносин, на відміну від суб’єктів цивільно-правових відносин, несуть 

юридичну відповідальність за порушення вимог, порядку та правил реалізації 

(надання та споживання) освітніх послуг не один перед одним, а перед 

державою, що також є особливістю адміністративних правовідносин, яка 

відокремлює їх від інших.  

Кодексом України про адміністративні правопорушення безпосередньо 

не передбачено настання адміністративної відповідальності для суб’єктів 

адміністративного права у сфері надання освітніх послуг як для посадових 

осіб, так і для споживачів освітянських послуг за порушення встановлених 

законодавством норм. Тому відмітимо той факт, що адміністративна 

відповідальність у сфері надання освітніх послуг має специфічний характер – 

вона не є чіткою та зрозумілою. Так, у Кодексі України про адміністративні 

правопорушення немає конкретної глави стосовно правовідносинам у сфері 

освіти та надання освітніх послуг, незважаючи на усю їхню масштабність. 

Статтею 204 того ж Кодексу до адміністративних правопорушень у сфері 

освіти безпосередньо віднесено лише порушення порядку прийняття на 

навчання іноземців та осіб без громадянства, надання їм житла та 
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оформлення для них документів [201]. Та й сам Закон України «Про освіту», 

присвячуючи аж цілий розділ відповідальності за порушення законодавства у 

сфері освіти, прописав у ньому лише одну статтю, відповідно до якої 

посадові особи і громадяни, винні в порушенні законодавства про освіту, 

несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України [381]. 

Такий стан речей надає підстави сформувати висновок про те, що сфера 

надання освітніх послуг на сьогодні залишається мало дослідженою, а тому 

потребує вдосконалення як на законодавчому та правозастосовчому, так і на 

доктринальному рівні. Спеціальна відповідальність суб’єктів 

адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг повинна 

встановлюватися не тільки за невиконання функцій якоюсь із сторін, 

віднесених до їх компетенції, але й за реалізацію не в повному обсязі освітніх 

програм відповідно до навчального плану та графіку навчального процесу; за 

якість освіти своїх випускників; за життя та здоров’я, осіб – здобувачів 

освітніх послуг та працівників навчального закладу; за порушення їхніх прав 

та свобод тощо [191, c. 89]. Тому встановлення адміністративної 

відповідальності та запровадження інших заходів адміністративного примусу 

за конкретні порушення учасниками адміністративних правовідносин у сфері 

надання освітніх послуг, а також закріплення за уповноваженими органами 

повноважень щодо їх застосування значно підвищили б ефективність 

дотримання усіма суб’єктами освітнього процесу законодавства про освіту. 

Не можемо також не розглянути ту обставину, що виникнення, зміна та 

припинення будь-яких правовідносин, у тому числі й адміністративних, у 

сфері надання освітніх послуг відбуваються за рахунок настання конкретних 

життєвих обставин, які в теорії права прийнято називати юридичними 

фактами. Юридичний факт є сполучною ланкою між нормою 

адміністративного права та суб’єктивними правами і юридичними 

обов’язками конкретних суб’єктів. Найважливішою їхньою властивістю є 

здатність зумовлювати настання правових наслідків: вступ до навчального 

закладу, перехід на наступний рівень освіти, закінчення навчального закладу 
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тощо. Відіграючи важливу роль у механізмі правового регулювання 

адміністративних правовідносин, переважна більшість науковців не 

відносить юридичні факти до основних елементів структури правовідносин. 

Існують твердження, що вони виконують допоміжну, обслуговуючу роль, 

сприяючи виникненню, зміні та припиненню адміністративних 

правовідносин. Але слушним є сформульоване Ю. К. Толстим твердження, 

що юридичні факти мають власні організаційні властивості, які можуть 

впливати на поведінку людей ще до виникнення у них прав та обов’язків як 

учасників правовідносин [455, c. 6-7]. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що зміст адміністративних 

правовідносин у сфері надання освітніх послуг не вичерпується 

розглянутими нами вище категоріями: повноваженнями, правами та 

юридичними обов’язками, а також юридичною відповідальністю. Він 

наповнюється й іншими елементами правового статусу учасників 

правовідносин. 

Таким чином, суб’єктивні права та юридичні обов’язки в процесі 

реалізації освітніх послуг мають власну структуру та характеристики. 

Повноваження суб’єкта, окрім права вимоги виконання юридичного 

обов’язку та права на власні дії, доповнюються ще й повинністю 

(зобов’язанням) вчиняти позитивні дії уповноваженою стороною щодо 

забезпечення освітніх послуг. Також слід зазначити, що в адміністративних 

правовідносинах у сфері надання освітніх послуг право вимагати може 

належати не лише уповноваженій стороні (спеціальному суб’єкту), а й 

зобов’язаній, яка може вимагати від першої виконання покладених на неї 

обов’язків у сфері надання освітніх послуг.  

Отже, змістом адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх 

послуг є сукупність встановлених та гарантованих нормами 

адміністративного права юридичних властивостей суб’єктів правовідносин, 

які забезпечують їм можливість реалізовувати свої повноваження у сфері 

надання та споживання освітніх послуг. 
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3.4. Принципи адміністративно-правових відносин у сфері надання 

освітніх послуг 

 

Адміністративні правовідносини у сфері надання освітніх послуг мають 

у своєму підґрунті сукупність ключових ідей та керівних засад щодо 

побудови взаємодії між складовими структурними елементами. Цими 

відправними началами є принципи. Етимологічні аспекти та зміст самого 

терміна «принцип» ми з’ясували в попередніх розділах дисертаційного 

дослідження. На даному ж етапі спробуємо визначити механізм та 

закономірності розвитку адміністративних правовідносин, що виникають у 

сфері надання адміністративних послуг. 

Особливістю принципів правових відносин є поєднання їх 

універсальності та постійного розвитку. Тому говорити виключно про 

принципи державного управління сферою освіти буде на сьогодні 

неправильним. Адже предмет адміністративних правовідносин значно 

розширився та отримав новий вектор розвитку, а саме: забезпечення прав, 

свобод та інтересів людини суб’єктами публічної адміністрації; реалізація 

суспільних відносин у сфері взаємодії органів виконавчої влади з 

інституціями громадянського суспільства тощо. Певна річ, ми не можемо 

заперечувати наявність керівних засад, які були сформовані ще радянським 

адміністративним правом, оскільки вони є ґрунтовними, ключовими та 

такими, що були вироблені та прийняті суспільством. Варто, на наш погляд, 

розвивати та оптимізувати систему вже існуючих принципів, доповнювати її 

новими положеннями, які відповідають вимогам і потребам сьогодення. 

Ми повинні розуміти, що принципи, які покладені в основу будь-яких 

правовідносин, в тому числі адміністративних, повинні відповідати інтересам 

усіх учасників такого правовідношення. Коли йдеться про правовідносини у 

сфері надання освітніх послуг, як уже зазначалося вище, такі відносини 

найчастіше є тристоронніми, тому при виробленні принципів їх взаємної 
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співпраці та взаємодії мають ураховуватися усі тонкощі забезпечення 

балансу співіснування, з метою формування якісної освітньої політики в 

державі. Саме в принципах мають бути закладені необхідні умови спільної 

діяльності суб’єктів адміністративних правовідносин та вираження рівноваги 

між суспільними, державними та приватними інтересами в публічно-

правовій сфері.  

К. А. Пісенко стверджує, що принципи повинні бути тією опорою, тим 

фундаментом правового регулювання, який робить його передбачуваним, не 

дозволяє правозастосовній практиці скочуватися до нестабільності, 

подвійних стандартів у прийнятті рішень, а навпаки, скеровує діяльність 

учасників правовідносин до більш чіткої і точної реалізації цілей 

законодавця, закладених у відповідних нормативно-правових актах, до 

однакового застосування затверджених стандартів, правил і зразків належної 

поведінки [332, c. 12].  

С. А. Бондарчук, досліджуючи радянську систему принципів, доходить 

висновку, що у юридичній літературі вказаного періоду взагалі 

заперечувалась роль принципів права як безпосередніх регуляторів 

суспільних відносин. Вважалося, що принципи права безпосередньо не 

можуть регулювати суспільні відносини, а тому можливості застосування 

принципів значно були обмеженими. Їх розуміння не виходило за рамки 

абстрактно-теоретичного, а на практиці вони могли діяти тільки у 

взаємозв’язку з правовими нормами, через які принципи реалізовувалися. 

Такий нерозривний зв’язок між нормами права та принципами свідчив про їх 

ототожнення [55, c. 50]. 

Аналіз наукової літератури та чинного законодавства надає підстави 

впевнено стверджувати, що принципи, які покладені в основу правових 

відносин, мають низку особливостей, а саме:  

 виробляються (формуються) з метою забезпечення прав, свобод 

та законних інтересів учасників правовідносин; 

  закріплюють керівні засади, які покладено в основу правил 
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поведінки, за допомогою та в межах яких організується діяльність суб’єктів 

правових відносин; 

  формують умови поведінки учасників правових відносин; 

  виступають гарантом реалізації та дотримання основних прав, 

свобод та інтересів суб’єктів правовідносин; 

  характеризують зміст правовідносин; 

  забезпечують формування перспективних напрямів розвитку 

правових відносин відповідно до потреб їхніх учасників; 

  відображають об’єктивні закономірності розвитку держави, 

суспільства та окремих громадян. 

Принципи адміністративних правовідносин, так як і принципи 

адміністративного права, доцільно розділити на дві категорії – загальні та 

спеціальні. Загальні принципи сформульовані у Конституції України та, 

переважно, конституційних законах, відображають побудову правової 

системи та системи права в цілому. Вони діють однаково щодо усіх галузей 

права, у зв’язку з чим існують, так би мовити, на двох рівнях – 

загальноправовому та галузевому, не змінюючи, однак, при цьому своєї 

сутності та своїх характеристик. До переліку цих принципів зазвичай 

пропонують відносити: принцип верховенства права, принцип верховенства 

закону, принцип побудови дій учасників правовідносин на законі, принцип 

пріоритету прав і свобод людини й громадянина, принцип рівності громадян 

перед законом, принцип взаємної відповідальності держави і людини, 

принцип гуманізму і справедливості у взаємовідносинах між державою та 

людиною тощо [283, c. 52-53]. Загальні принципи, які покладені в основу 

адміністративних правовідносин, знаходять своє продовження та 

деталізуються в спеціальних принципах, характерних для конкретної сфери 

суспільних відносин, в нашому випадку – характерних для сфери надання 

освітніх послуг. 

Більшість чинних законодавчих актів у своїй структурі мають окремі 

статті, присвячені принципам діяльності, які покладені в основу конкретної 
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сфери суспільних відносин. Але є позиція окремих авторів, що через свою 

природу загальні принципи можуть відбиватися, а можуть і не відбиватися у 

текстах законів. А от спеціальні принципи повинні обов’язково мати своє 

закріплення у змісті законодавчих актів, без чого і системна правотворчість, і 

єдине правозастосування у даній сфері регулювання будуть значно 

ускладнені [294, c.58]. Така позиція окремих авторів є цілком слушною та 

має використовуватися у правотворчій сфері при розробленні та прийнятті 

нормативно-правових актів. Адже принципи логічно доповнюють цілі, 

завдання та функції проблеми правового регулювання конкретної сфери 

суспільних відносин.  

Принципами можуть бути лише дійсні положення, які вірно 

відображають правову реальність. Адже від того, наскільки принципи права 

вірно передають об’єктивні реалії та відповідають об’єктивним потребам 

суспільного життя, залежить якість правового регулювання цих суспільних 

відносин. 

Однак законодавець може і не вбачати необхідності подібного 

закріплення у законодавстві, оскільки принцип є очевидним і доведення не 

потребує (наприклад, принцип гуманізму). Тому, за умов відсутності чіткого 

пропису принципу в законах України не варто відкидати сам факт існування 

такого принципу, який є загальновживаним не тільки у вітчизняній правовій 

доктрині, а й у міжнародному праві та є сталим, безсумнівним й закріпленим 

у правовій свідомості суспільства. При означенні принципів права, які не 

набули матеріалізації у букві закону, у науковій літературі можна знайти 

вживання словосполучення «неявні принципи права», під якими розуміються 

вихідні засади, керівні ідеї, які випливають зі змісту правових норм, актів 

судових органів, правових звичаїв, отримали суспільне визнання, 

реалізуються у правовідносинах і не зафіксовані прямо у нормативно-

правових актах [152, c. 3]. 

Закон України «Про освіту», який вважається базовим нормативно-

правовим актом у сфері надання освітніх послуг та спрямований на 
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врегулювання суспільних відносин з приводу навчання, виховання, 

професійної та загальнокультурної підготовки осіб, приділяє достатньо 

велику увагу принципам. Проте їхній перелік зорієнтований на всю сферу 

освіти, а не на конкретне врегулювання правовідносин у сфері надання 

освітніх послуг. Те саме стосується й Закону України «Про вищу освіту», 

яким передбачено закріплення: 

  основних засад функціонування вищої освіти; 

  принципів державної політики стосовно вищої освіти; 

  принципів діяльності вищого навчального закладу, які 

включають в себе принципи: 1) автономії та самоврядування; 

2) розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника 

(засновників), державних органів та органів місцевого самоврядування, до 

сфери управління яких належить вищий навчальний заклад, органів 

управління вищого навчального закладу та його структурних підрозділів; 

3) поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; 4) незалежності від 

політичних партій, громадських і релігійних організацій (крім вищих 

духовних навчальних закладів); 

 принципів діяльності органів студентського самоврядування: 

1) добровільності, колегіальності, відкритості; 2) виборності та звітності 

органів студентського самоврядування; 3) рівності права студентів 

(курсантів) на участь у студентському самоврядуванні; 4) незалежності від 

впливу політичних партій та релігійних організацій (крім вищих духовних 

навчальних закладів); 

  принципів діяльності наукових товариств студентів (курсантів, 

слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених: 1) свободи наукової 

творчості; 2) добровільності, колегіальності, відкритості; 3) рівності права 

осіб, які навчаються, на участь у діяльності наукових товариств студентів 

(курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених; принципи 

здійснення громадського контролю: відкритості і прозорості тощо [348]. 

Але усі ці принципи характеризують лише однорідну, конкретну сферу 
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освітнього процесу, а не охоплюють усю сукупність правовідносин у сфері 

надання освітніх послуг. Окрім того, як справедливо стверджує 

Ю. М. Фролов, встановлено загальні принципи освіти, а також принципи 

державної політики у галузі вищої освіти та принципи управління вищим 

навчальним закладом мають цілу низку елементів, які дублюють один 

одного. Зокрема, такі принципи, як принцип доступності здобуття вищої 

освіти, принцип інтеграції системи вищої освіти України у світову систему 

вищої освіти, принцип наступності процесу здобуття вищої освіти визначено 

як серед принципів освіти, так і серед принципів державної політики у сфері 

вищої освіти, а принцип незалежності від впливу політичних партій, 

громадських і релігійних організацій, має місце в усіх зазначених групах 

принципів [464, c. 71]. 

Отже, принципи адміністративних правовідносин у сфері надання 

освітніх послуг на сьогодні є малодослідженими, що значно ускладнює 

розуміння процесу надання освітніх послуг в Україні. Ю. М. Фролов у 

монографічному дослідженні частково торкнувся тих принципів, які 

стосуються правових відносин, що виникають між вищими навчальними 

закладами та здобувачами відповідної освіти. До основних принципів, що 

можуть бути застосовані до регулювання адміністративно-правових відносин 

у сфері вищої освіти за участю вищих навчальних закладів, автор відніс такі: 

  принцип доступності здобуття вищої освіти кожним 

громадянином; 

  принцип неприпустимості дискримінації у сфері вищої освіти 

(рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, 

всебічного розвитку);  

  принцип демократичності управління вищою освітою; 

  принцип поєднання державного управління і громадського 

самоврядування у вищій освіті;  

  принцип незалежності вищої освіти від впливу політичних 

партій, громадських і релігійних організацій;  
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  принцип конкурсності здобуття вищої освіти;  

  принцип гласності при формуванні структури і обсягів освітньої 

та професійної підготовки фахівців,  

  принцип інформаційної відкритості та публічної звітності вищих 

навчальних закладів;  

 принцип безперервності, різноманітності, гнучкості і 

прогностичності системи вищої освіти;  

  принцип інтеграції системи вищої освіти України у світову 

систему вищої освіти при збереженні і розвитку досягнень та традицій 

української вищої школи;  

  принцип інтеграції вищої освіти з наукою і виробництвом та ін. 

[465, c.176-177]. 

З урахуванням викладеного пропонуємо сформулювати визначення та 

перелік спеціальних принципів адміністративних правовідносин у сфері 

надання освітніх послуг, який би ґрунтувався на засадах взаємної 

домовленості сторін в процесі реалізації освітньої політики держави.  

Отже, принципами адміністративних правовідносин в сфері надання 

освітніх послуг є керівні, вихідні положення, які покладені в основу 

реалізації освітніх послуг та визначають ключові, відправні характеристики й 

напрямки поведінки усіх учасників таких правовідносин. 

Принцип добровільності вступу в адміністративні правовідносини у 

сфері надання освітніх послуг. У переважній своїй більшості даний принцип 

є більш прийнятним для здобувачів освіти. Він закріплює за особою право 

добровільно обирати вид освітніх послуг, їхній характер та кількість, обирати 

навчальний заклад, що надає більш оптимальні освітні послуги та 

задовольняє усі потреби та вимоги суб’єкта. або, взагалі, відмовитись від 

вступу до адміністративних правовідносин, якщо умови здобуття освіти є 

неприйнятними та не влаштовують останнього. Даний принцип своєю метою 

спонукає навчальні заклади та їхніх посадових осіб й педагогічний склад 

відповідальніше ставитись до покладених на них державою обов’язків щодо 
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якісного забезпечення освітнього процесу. Конкурентоспроможність закладу 

визначається його попитом, який залежить від якості послуг, що ним 

надається. Тому даний принцип адміністративних правовідносин визначає 

суб’єктивні права одних осіб та обов’язки інших. 

Принцип свідомого та вмотивованого вступу в адміністративні 

правовідносини у сфері надання освітніх послуг. Свідомість у навчанні 

полягає в розумінні здобувачами освітніх послуг їх сутності та змісту, 

усвідомленні необхідності їх вивчення, переконаності в правильності і 

практичній цінності отриманих послуг, позитивному ставленні до навчання. 

Свідомість одночасно виховує характер і значно мірі сприяє формуванню 

світоглядних позицій, високих морально-психологічних і професійних 

якостей особистості майбутнього фахівця. Активність сприяє інтенсивному 

розвитку їх розумової діяльності і прагненню до отримання практичної 

підготовки в процесі навчання і можливості ефективного застосування 

отриманих знань, сформованих навичок і вмінь. Вмотивованість, у свою 

чергу, полягає в безпосередній зацікавленості здобувачів освітніх послуг в 

постійному підвищенні рівня професійної компетентності та загальної 

культури. 

Принцип доступності для кожного громадянина всіх форм і типів 

освітніх послуг, що надаються державою. Даний принцип гарантує 

однаковий доступ до сфери освітніх послуг усіх осіб незалежно від їх 

національності, статі, расової належності чи етнічного походження, релігії 

або вірувань, фізичних вад, віку тощо. На сьогодні даний принцип значно 

розширив свої горизонти, особливо, коли йдеться про інклюзивну освіту.  

Принцип вибору оптимальних методів, форм, засобів надання та 

споживання освітніх послуг – ґрунтується на усвідомленні неможливості 

універсальних підходів до навчання і виховання, які спрацьовують у будь-

яких освітніх ситуаціях. 

Також варто виокремити такі принципи;  

- принцип свідомої реалізації освітньої послуги; 
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- принцип відповідності освітніх послуг пізнавальним потребам 

слухачів; 

- принцип єдності вимог і поваги до здобувачів освітніх послуг;  

- принцип договірної основи адміністративних правовідносин у сфері 

надання освітніх послуг, тощо. 

Серед принципів надання освітніх послуг варто виокремити принцип 

недопустимості оплати освітніх послуг учасниками адміністративних 

правовідносин, які входять в освітні стандарти. Даний принцип передбачає, 

що плату можна стягувати тільки за ті послуги, що не передбачено освітніми 

стандартами. Якщо, наприклад, школа має державне (муніципальне) 

завдання на надання освітніх послуг, що фінансуються з бюджету, то 

укладати договір надання платних освітніх послуг і брати додатково до 

бюджетного фінансування плату зі здобувачів освітніх послуг та їхніх 

батьків не можна, інакше отримані кошти повинні бути повернуті цим 

особам. Такий порядок речей зобов’язує відображати у статуті навчального 

закладу наявність платних освітніх послуг і порядок їх надання на договірній 

основі. На рівні локальних актів закладу освіти повинні бути прийняті:  

  рішення про надання платних послуг, затверджене наказом 

керівника освітньої організації; 

  положення про надання платних освітніх послуг;  

  реєстр додаткових платних освітніх послуг; 

  посадова інструкція, графік (розклад) надання платних освітніх 

послуг; 

  договір про надання платних освітніх послуг; 

  порядок ціноутворення і розрахунку за надання платних освітніх 

послуг;  

  навчальний план, навчальні програми, штатний розпис, службові 

інструкції тощо. 

Вартість послуг та порядок оплати, форма розрахунків зазначаються в 

договорі і не повинні суперечити чинному законодавству України. Відомості, 
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зазначені в договорі, повинні відповідати інформації, розміщеній на 

офіційному сайті навчального закладу. Також важливою умовою є заборона 

освітнім організаціям збільшувати вартість освітніх послуг за договором 

понад рівень інфляції. Вартість освітніх послуг для окремих категорій осіб 

може бути зменшена, наприклад для малозабезпечених, або, навіть, для 

відмінників, за рахунок покриття відсутньої вартості платних освітніх послуг 

за рахунок власних коштів. Підстави і порядок зниження вартості платних 

освітніх послуг повинні бути також встановлені локальним актом 

навчального закладу. 

Принцип децентралізації управління освітою передбачає подолання 

командно-адміністративного стилю керівництва, широке делегування 

повноважень по вертикалі вниз, розширення академічної автономії 

навчальних закладів та прав їх структурних підрозділів. Одночасно принцип 

децентралізації полягає в підвищенні ролі і розширенні прав органів 

громадського самоврядування в освіті.  

Принцип використання коштів, отриманих в результаті надання 

платних освітніх послуг, на потреби начального закладу. Даний принцип 

передбачає можливість автономним та бюджетним освітнім установам 

використовувати отримані кошти від надання платних освітніх послуг 

відповідно до своїх статутних цілей, у тому числі вони можуть бути 

витрачені на поліпшення матеріально-технічних умов освіти і доплати 

педагогам. 

Принцип гуманізації управління освітою полягає в забезпеченні 

особистісної орієнтації навчально-виховного процесу, у формуванні 

розуміння, що людина як особистість є найвищою соціальною цінністю і для 

неї притаманна властива тільки їй неповторна індивідуальність. Цей принцип 

виходить із шанобливого ставлення керівників до підлеглих, неухильного 

дотримання норм педагогічної етики й етики ділового спілкування. Він 

передбачає також розподіл обов’язків з урахуванням здібностей і 

можливостей кожної людини та створення максимально сприятливих умов 
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для можливості розкриття її творчого потенціалу на благо самої людини, 

навчального закладу, здобувачів освітніх послуг і вітчизняної системи освіти. 

Принцип інтеграції управління освітою спрямований на подолання 

кризи вітчизняної системи освіти, на її входження в європейський і світовий 

освітній простір. Метою інтеграції є: забезпечення академічної мобільності 

здобувачів освітніх послуг і викладачів та високої конкурентоспроможності 

випускників на міжнародному ринку праці. Тому Міністерство освіти і науки 

України та самі навчальні заклади повинні активно розвиватись у сфері 

міжнародного співробітництва з провідними зарубіжними закладами освіти 

на основі спільних наукових досліджень, науково-методичної роботи, 

розробки і впровадження прогресивних педагогічних технологій. Така 

діяльність дозволить: по-перше, поліпшити матеріальну базу навчальних 

закладів і зміст освіти завдяки використанню передового досвіду; по-друге, 

мета інтеграції управління освітою, як і всього навчально-виховного процесу, 

полягає в подоланні певної його фрагментарності та у формуванні у 

здобувачів освіти цілісного уявлення про світ і своє місце в ньому, в 

прищепленні їм світоглядних позицій і почуття особистої відповідальності за 

можливі наслідки своєї професійної діяльності [454]. 

Сформований нами перелік принципів адміністративних правовідносин, 

що виникають в процесі надання освітніх послуг не є вичерпаний. Адже, як 

уже зазначалося вище, сфера надання освітніх послуг є динамічною, такою, 

що перебуває у постійному розвитку, що обумовлює актуальність її 

безперервного вивчення. Тому питання дослідження принципів, які 

виникають у сфері адміністративних правовідносин залишається відкритим. 

Підбиваючи підсумки проведеної роботи, зазначимо, що принципи 

адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх послуг, так само як 

і принципи адміністративного права, доцільно поділити на дві категорії – 

загальні та спеціальні. Загальні принципи за своїм змістом та суттю є 

характерними для всіх сфер суспільних відносин, передбачені Основним 

Законом, та випливають з основоположних ідей теорії права. Спеціальні 
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принципи, у свою чергу, характеризують конкретну сферу правовідносин. 

Відтак, до спеціальних принципів адміністративних правовідносин у сфері 

надання освітніх послуг варто віднести: 

  принцип добровільності вступу в адміністративні 

правовідносини у сфері надання освітніх послуг; 

  принцип свідомого та вмотивованого вступу в адміністративні 

правовідносини в сфері надання освітніх послуг; 

  принцип доступності для кожного громадянина всіх форм і типів 

освітніх послуг, що надаються державою; 

  принцип вибору оптимальних методів, форм, засобів надання та 

споживання освітніх послуг; 

  принцип комплексного підходу до реалізації освітніх послуг; 

  принцип свідомої реалізації освітньої послуги; 

  принцип відповідності освітніх послуг пізнавальним потребам 

слухачів; 

 принцип єдності вимог і поваги до здобувачів освітніх послуг; 

 принцип договірної основи адміністративних правовідносин у 

сфері надання освітніх послуг; 

 принцип недопустимості оплати освітніх послуг учасниками 

адміністративних правовідносин, які входять в освітні стандарти; 

 принцип децентралізації управління освітою; 

 принцип можливого використання коштів, отриманих у 

результаті надання платних освітніх послуг, на потреби начального закладу; 

 принцип гуманізації управління освітою; 

 принцип інтеграції управління освітою. 

 



 192

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Встановлено, що суб’єктами адміністративних правовідносин є 

учасники суспільних відносин, що виникають у сфері державного 

управління, наділені адміністративною правосуб’єктністю, закріпленою 

нормами адміністративного права. Відповідно, під суб’єктами 

адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг 

запропоновано розуміти систему фізичних та юридичних осіб – учасників 

освітнього процесу, наділених адміністративною правосуб’єктністю та, які 

одночасно забезпечують приватні інтереси та реалізацію державної освітньої 

політики. Сформовано систему суб’єктів адміністративно-правових відносин 

у сфері надання освітніх послуг. Ними є: 1) органи управління освітою; 

2) навчальні заклади; 3) керівники навчальних закладів; 4) органи 

громадського самоврядування в освіті; 5) учасники навчально-виховного 

процесу. 

2. Зазначено, що об’єктом ідеальної конструкції адміністративних 

правовідносин у сфері надання освітніх послуг є нематеріальні (духовні) 

блага, на здобуття (привласнення) яких в процесі освітнього 

правовідношення спрямовані обов’язки правомочної сторони (особи, яка має 

право надавати освітні послуги). Доводиться, що, окрім основного 

(безпосереднього) об’єкта, у наведених правовідносинах слід виділити й 

додатковий (дотичний) об’єкт. Він не є підставою виникнення правовідносин 

у сфері надання освітніх послуг, але за його відсутності останні можуть бути 

реалізовані не в повному обсязі, або взагалі, кінцевий результат освітнього 

процесу не буде досягнутий. По-перше, це стосується наукового і 

методичного забезпечення освіти; по-друге, це соціально-педагогічний 

патронаж; по-третє, це медичне обслуговування; по-четверте, це організація 

харчування; по-п’яте, це забезпечення безпечних і нешкідливих умов 

навчання, праці та виховання у навчальних закладах; по-шосте, це 
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забезпечення обмундируванням студентів, курсантів та працівників вищих 

навчальних закладів; по-сьоме, це соціальний захист. 

3. Встановлено, що об’єктом адміністративних правовідносин у сфері 

надання освітніх послуг є частина загально-публічних потреб та інтересів, що 

реалізуються, споживаються та забезпечуються фізичними та юридичними 

особами (суб’єктами) за допомогою норм адміністративного права для 

забезпечення освітньої політики держави та сталого розвитку суспільства. 

4. Під змістом адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх 

послуг запропоновано розуміти сукупність встановлених та гарантованих 

нормами адміністративного права юридичних властивостей суб’єктів 

правовідносин, які забезпечують їм можливість реалізовувати свої 

повноваження у сфері надання та споживання освітніх послуг. 

5. Виокремлено особливості принципів, які покладені в основу 

адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх послуг, а саме: 

1) вони виробляються (формуються) з метою забезпечення прав, свобод та 

законних інтересів учасників правовідносин; 2) принципи закріплюють 

керівні засади, які покладено в основу правил поведінки, за допомогою та в 

межах яких організується діяльність суб’єктів правових відносин; 3) вони 

формують умови поведінки учасників правових відносин; 4) виступають 

гарантом реалізації та дотримання основних прав, свобод та інтересів 

суб’єктів правовідносин; 5) характеризують зміст правовідносин; 

6) забезпечують формування перспективних напрямів розвитку правових 

відносин відповідно до потреб їхніх учасників; 7) відображають об’єктивні 

закономірності розвитку держави, суспільства та окремих громадян. 

6. Під принципами адміністративних правовідносин у сфері надання 

освітніх послуг запропоновано розуміти керівні, вихідні положення, які 

покладені в основу реалізації освітніх послуг та які визначають 

характеристики та напрямки поведінки всіх учасників таких правовідносин. 

Умовно принципи поділено на загальні та спеціальні, де до спеціальних 

принципів адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх послуг 
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віднесено: принцип добровільності вступу в адміністративні правовідносини 

у сфері надання освітніх послуг; принцип свідомого та вмотивованого вступу 

в адміністративні правовідносини у сфері надання освітніх послуг; принцип 

доступності для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що 

надаються державою; принцип вибору оптимальних методів, форм, засобів 

надання та споживання освітніх послуг; принцип комплексного підходу до 

реалізації освітніх послуг; принцип свідомої реалізації освітньої послуги; 

принцип відповідності освітніх послуг пізнавальним потребам слухачів; 

принцип єдності вимог і поваги до здобувачів освітніх послуг; принцип 

договірної основи адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх 

послуг; принцип недопустимості оплати освітніх послуг учасниками 

адміністративних правовідносин, які входять в освітні стандарти; принцип 

децентралізації управління освітою; принцип можливого використання 

коштів, отриманих у результаті надання платних освітніх послуг, на потреби 

начального закладу; принцип гуманізації управління освітою; принцип 

інтеграції управління освітою. 



 195

 

Розділ 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВІДНОСИН 

У СФЕРІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
 

 

4.1. Адміністративно-правові засади діяльності суб’єктів 

управління у сфері надання освітніх послуг 
 

Досліджуючи адміністративно-правові відносин у сфері надання 

освітніх послуг, не можна не приділити окремої уваги питанням діяльності 

суб’єктів, що здійснюють управління у ній. Тим більше, що саме у контексті 

управлінської діяльності найбільш яскраво проявляється сутнісний зміст 

правовідносин адміністративно-правового характеру. Саме тому у межах 

даного підрозділу ми маємо на меті розглянути основні адміністративно-

правові засади, у відповідності з якими здійснюється управлінська діяльність 

зазначених суб’єктів. 

Аналіз даної проблематики вважаємо за доцільне із встановлення змісту 

термінів «правові засади» та «адміністративно-правові засади». Дані 

категорії досить часто вживаються як у теорії права та державного 

управління, так і у законодавчій сфері, однак чітко їхній зміст не 

визначається ані дослідниками, ані в офіційних нормативно-правових актах. 

На це проблемне питання звертав увагу Д. Г. Заброда, який зазначає, що 

більш як 30 % від усієї кількості тем кандидатських і докторських дисертацій 

щорічно затверджуються вченими-адміністративістами, причому чимала 

частка з них – науковці вищих навчальних закладів МВС України. Частина 

таких дисертацій присвячена дослідженню адміністративно-правових засад 

діяльності органів публічної влади, управління певною сферою суспільства 

тощо [153]. Правник зазначає, що протягом останніх десяти років у науковій 

та навчальній літературі вживаються й такі категорії: «організаційно-правові 

засади», «адміністративно-правові основи», «адміністративно-правові 
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аспекти», «адміністративно-правове регулювання», «публічне 

адміністрування». Безпосередньо словосполучення «адміністративно-правові 

засади» («основи») вжито у назвах понад 140 дисертацій, захищених за 

спеціальністю 12.00.07, «організаційно-правові засади» – понад 110, 

«адміністративно-правові аспекти» – понад 20, адміністративно-правове 

регулювання – понад 60, публічне адміністрування – до 10. Словосполучення 

«адміністративно-правові засади» вживається й у темах докторських і 

кандидатських дисертацій, затверджених вченими радами вищих юридичних 

навчальних закладів і розглянутих та схвалених відділеннями Національної 

академії правових наук України [153]. Так, наприклад: Т. В. Сараскіна 

присвятила своє дисертаційне дослідження організаційно-правовим засадам 

діяльності податкової міліції в Україні»; І. В. Арістова – організаційно-

правовим засадам державної інформаційної політики та її реалізації в 

діяльності органів внутрішніх справ України; М. О. Тучак – адміністративно-

правовим засадам діяльності дільничних інспекторів міліції; В. І. Курило – 

організаційно-правовим засадам надання охоронних послуг; А. О. Галай – 

організаційно-правовим засадам формування та функціонування персоналу 

установ виконання покарання; О. М. Соловйова – організаційно-правовим 

засадам формування та діяльності відділів та управлінь місцевої державної 

адміністрації; Т. М. Кравцова – адміністративно-правовим засадам 

здійснення державної регуляторної політики у сфері господарювання; та ін. 

Втім, незважаючи на таке широке застосування у науковій сфері, 

поняття правових та адміністративно-правових засад не отримало детального 

висвітлення, більшість дослідників характеризують її у досить загальному 

вигляді як узагальнюючу категорію, що об’єднує різні аспекти правової 

дійсності. З цього приводу Д. Г. Заброда пише, що вивчення авторефератів 

дисертацій, у назвах яких використано вказані категорії, показало, що 

більшість вчених їх ототожнюють, не визначаючи зміст, та здебільшого 

використовують інтегративний підхід, об’єднуючи окремі складові кожної з 

них для забезпечення повноти вирішення конкретного наукового завдання. 
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Це, на думку дослідника, спричиняє або ж поверхове вивчення предмета 

дослідження, або ж навпаки – висвітлення питань, що знаходяться за його 

межами [153]. 

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що в цілому дослідники 

характеризують засади у двох позицій. Згідно з першою засади розуміються 

як принципи, відповідно, поняття «засади права» (в тому числі 

«адміністративно-правові засади») ряд дослідників розглядає як синонім 

поняття «принципи права» («адміністративно-правові принципи»). Так, 

наприклад, H. Ю. Голубєва, розглядаючи правову природу загальних засад 

цивільного законодавства України, веде мову про принципи права взагалі та 

цивільного, зокрема. Вона пише, що ЦК України у ст. 3 вперше закріпив 

загальні засади цивільного законодавства [98, c. 18]. Проте, підкреслює 

автор, у науці цивільного права цей термін в його самостійному значенні не 

вживається, тому вчені, досліджуючи загальні засади цивільного 

законодавства, називають їх правовими принципами [98, c.18]. За 

результатами проведеного дослідження юрист дійшла висновку, що категорія 

«принципи права» повинна використовуватись у всіх випадках, коли йдеться 

про відправні ідеї і положення, які належать до цивільного права. А, 

додержуючи логіку законодавця, «загальними засадами цивільного 

законодавства» необхідно вважати вже закріплені у законодавстві принципи 

цивільного права. Тобто ці терміни ні в якому разі не можуть 

протиставлятися, а є однаковими за своєю суттю, але різними за способом 

вираження [98, c.21]. Н. Ю. Голубєва наголошує, що принципи цивільного 

права та загальні засади цивільного законодавства однакові в тому, що є 

основними засадами, які проходять через все цивільне право, зумовлюючи 

зміст кожного з його інститутів і його норм. Вони є основами, базою таких 

важливих суспільних відносин, як майнові і особисті немайнові відносини. В 

цьому значенні принципи цивільного права закріплюють приватноправовий 

характер цивільних відносин і є орієнтирами при ухваленні правових рішень 

[98, c. 21]. 
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А. Стрехалюк, розглядаючи філософський сенс поняття засади права у 

сучасній філософії права, розглядає наукові погляди на поняття «принципи 

права» [440]. Зокрема, дослідник зазначає, що засади права у філософсько-

правових концепціях Джона Ролза, Фрідріха Гаєка та Лона Л. Фуллера 

постають як сукупність вимог до правової системи або як необхідні умови 

для існування правової системи та ефективного функціонування «добре 

впорядкованого суспільства». Тобто засади права мають чітко виражений 

нормативний характер. Засади права у теорії Фуллера, пише А. Стрехалюк, 

постають як принципи внутрішньої моралі права, що також є принципами 

законності. Засади права у Джона Ролза теж постають як принципи, які 

уможливлюють правовий порядок. Ролз зосереджує свою увагу не стільки на 

легітимності окремих норм, скільки на справедливості усієї суспільної 

системи [440].  

М. В. Кравчук, розкриваючи зміст принципів права, називає їх 

провідними засадами, а ідеї права, які в конкретному вигляді характеризують 

його зміст, визначають спрямованість правового регулювання [236, c.107]. 

М. В. Цвік та В. Д. Ткаченко також розуміють принципи як вихідні керівні 

засади, відправні установлення, що виражають сутність права і випливають з 

ідей справедливості й свободи, а також визначають загальну спрямованість і 

найістотніші риси діючої правової системи [156, c.193].  

Н. П. Асланян вважає, що засади у праві, залежно від методологічних 

орієнтацій, слід розуміти як об'єктивні чинники правостворення, і як керівні 

ідеї, що знайшли закріплення в позитивному праві, тобто є принципами 

законодавства [25, c. 6; 98, c. 18]. 

Позиція вище наведених та інших дослідників, які розглядають засади 

права (як взагалі, так і в контексті окремих галузей права) як принципи, 

тобто розуміють засади і принципи як синонімічні поняття, вочевидь 

пояснюється перш за все тим, що слово «засади» у словниковій літературі 

тлумачиться як:  

– основа чогось; 



 199

– те головне, на чому базується що-небудь; 

– вихідне, головне положення, принцип, основа світогляду; 

– спосіб, метод здійснення чого-небудь [176, c. 145; 70]. 

Разом з тим слід зазначити, що при тлумаченні слова «принцип» 

(«принципи») у словниках української мови термін «засада» («засади») не 

використовується, хоча і перший, і другий характеризується як щось основне, 

вихідне, початкове. Звідси вважаємо, що ототожнення засад та принципів є 

вірним тільки за умови тлумачення перших у вузькому сенсі.  

Прибічники другого підходу розглядають категорії «засади права» та 

(або) «адміністративно-правові засади» у більш широкому розумінні і 

включають до їх складу, окрім принципів, ряд інших суспільно значущих 

аспектів того чи іншого явища, що регулюється правом. З цього приводу слід 

погодитися з точкою зору Н. С. Панової, яка, аналізуючи адміністративно-

правові засади розвитку державного управління в сучасній Україні, зазначає, 

що ці засади слід розуміти як сукупність адміністративно-правових норм, які 

визначають основні цінності, принципи, завдання, форми та методи розвитку 

нормотворчої і розпорядчої діяльності органів виконавчої влади [322, c.7]. 

Також слід звернути увагу на думку Д. Г. Заброди, який у своїх роздумах з 

приводу сутності поняття «адміністративно-правові засади» дійшов 

висновку, що їх варто розглядати як сукупність закріплених у нормах 

адміністративного права параметрів (характеристик) суспільного явища та 

правовідносин, що потребують урегулювання за допомогою адміністративно-

правових засобів. У змісті адміністративно-правових засад пропонується 

виокремлювати категоріальний; нормативний; інституційний; 

інструментально-технологічний елементи [153].  

Ю. В. Нестеряк, у контексті аналізу нормативно-правових основ 

державної інформаційної політики України в умовах розвитку 

інформаційного суспільства зазначає, що основоположні засади державної 

інформаційної політики у сфері засобів масової інформації, як і державної 

політики в будь-якій іншій сфері, формуються на основі вивчення 
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законодавчого досвіду демократичних держав і власного досвіду, осмислення 

конкретних процесів суспільного життя, стаючи, по суті, їх реальним 

відображенням. Далі правник констатує, що, набуваючи сили 

конституційних норм, законів і підзаконних актів, основоположні засади 

державної інформаційної політики сприяють оптимізації дій суспільства та 

держави, політичних сил і окремого індивіда, мають ознаки вимог і 

забезпечують вибір у прийнятті рішень, виходячи із загальнолюдських і 

національних інтересів [298, c. 112]. 

Б. О. Логвиненко, досліджуючи адміністративно-правові засади 

медичного забезпечення органів внутрішніх справ України, хоча й не надає 

прямого визначення їх поняття, втім наводить основні складові елементи, що 

формують зміст цих засад, а саме: модель, функції та форми медичного 

забезпечення ОВС [262, c. 9-10]. 

О. О. Пунда пише, що правові засади – це «правова основа», джерело, на 

основі (базі) якого будуються різні види діяльності, що стосуються 

використання науково-технічних засобів як у попередженні та припиненні 

правопорушень загалом, так і в провадженні у справах про правопорушення, 

зокрема [398, c. 46]. 

З точки зору Н. С. Панової, яка у своєму дисертаційному дослідженні 

вивчала адміністративно-правові засади розвитку державного управління в 

сучасній Україні, такі засади являють собою сукупність адміністративно-

правових норм, які визначають основні цінності, принципи, завдання, форми 

та методи розвитку нормотворчої і розпорядчої діяльності органів виконавчої 

влади з метою вдосконалення їх владно-організуючого впливу на відповідні 

суспільні відносини і процеси, а також оптимізації внутрішньоорганізаційної 

діяльності державних органів щодо забезпечення належного виконання 

покладених на них завдань, функцій і повноважень [323, c. 64-65]. Правник 

зазначає. що з позицій визначення свого змісту адміністративно-правові 

засади розвитку державного управління в Україні включають в себе не лише 

адміністративно-правове регулювання структури та функцій центральних 
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органів виконавчої влади, але й пов’язані з пошуком найефективніших 

шляхів адміністративно-юстиційного захисту прав і свобод громадян, 

проведенням адміністративно-правових змін на рівні місцевих органів 

виконавчої влади, реформуванням та реорганізацією систем державної 

служби, налагодженням нових механізмів взаємодії між органами державної 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, систематизацією та 

подальшим удосконаленням адміністративного законодавства України [323, 

c. 64-65]. 

Е. О. Шевченко у розрізі діяльності адміністративних судів України 

вказує, що загалом про адміністративно-правові засади функціонування 

даних органів влади можна вести мову як про засоби визначення 

(закріплення) правових параметрів (підстав, меж, способу) діяльності 

адміністративного суду, які характеризують його як: державний орган, 

суб’єкт адміністративного права, суб’єкт адміністративно-правових або 

адміністративно-юрисдикційних відносин. Правові засади повинні визначати 

(характеризувати) адміністративний суд як суб’єкт права, точніше, суб’єкт 

адміністративного права, який за своєю правовою та організаційною 

природою є органом державної влади [483, c.167]. Тобто адміністративно-

правові засади діяльності адміністративних судів, на думку автора, є нічим 

іншим, як правовою основою визначення та закріплення його статусу як 

державного органу, який реалізує свої повноваження в сфері, врегульованій 

нормами адміністративного права, вступаючи при цьому в адміністративно-

правові відносини як їхній суб’єкт [483, c. 167]. Далі правник зауважує, що, 

хоча правові засади є за своєю сутністю базовими нормами права, однак своє 

безпосереднє втілення вони знаходять у відповідних нормативно-правових 

актах, які визначають як особливості статусу державного органу, так і 

специфіку його реалізації в межах відповідних правовідносин, зокрема 

адміністративно-правових [483, c. 168]. Слід погодитися з автором у тому, 

що адміністративно-правові засади є засобом включення адміністративного 

суду до сфери права, умовою легітимізації його діяльності, завдяки 
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закріпленню його характеристики як: державного органу, суб’єкта 

адміністративного права, суб’єкта адміністративно-правових відносин [483, 

c.169]. Виходячи з вищевикладеного Е. О. Шевченко робить висновок про те, 

що адміністративно-правові засади відображують правовий статус 

адміністративного суду та утворюють систему нормативно-правових актів 

[483, c. 169]. 

Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук та В. В. Зуй, висвітлюючи організаційно-

правові засади державного управління освітою, безпосередньо їх визначення 

не наводять, втім у контексті даного питання ведуть мову про такі аспекти, 

як: принципи надання освіти в Україні; система нормативно-правових актів, 

що регулюють суспільні відносини у сфері освіти; державна освітня політика 

та суб’єкти її реалізації [10, c. 412]. 

Що стосується нормативно-правового рівня, то тут також досить 

активно використовуються такі терміни, як: «засади», «правові засади», 

«організаційно-правові засади», «організаційно-правові основи», і вони 

містяться як у текстах офіційних правових документів, так і в їхніх назвах. 

Так, наприклад, Закони України:  

«Про засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» від 14.10.2014 р. № 1699-VII 

[362];  

«Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю» від 30.06.1993 р. № 3341-XII, який визначає головні напрями 

загальнодержавної політики та організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю [380];  

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V, в якому закріплено, що 

він визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, 

повноваження органів державного нагляду (контролю), їхніх посадових осіб і 

права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час 
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здійснення державного нагляду (контролю) [382];  

«Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII, який визначає 

правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції 

в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних 

механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень 

[360];  

«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010 р. 

№ 2411-VI, положеннями якого визначаються засади внутрішньої політики 

України у сферах розбудови державності, розвитку місцевого 

самоврядування та стимулювання розвитку регіонів, формування інститутів 

громадянського суспільства, національної безпеки і оборони в економічній, 

соціальній і гуманітарній сферах, в екологічній сфері та сфері техногенної 

безпеки, а також засади зовнішньої політики України [361].  

У Законі України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-XII 

встановлено, що освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, 

демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами 

[381]. Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» від 

13.05.1999 р. № 651-XIV його положення визначають правові, організаційні 

та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої 

освіти, що сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності 

правового демократичного суспільства в Україні [359]. Досить часто термін 

«засади» вживається у Законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 

№ 1556-VII, зокрема у ньому зазначається, що даний закон встановлює 

основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи 

вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних органів і 

бізнесу з вищими навчальними закладами на принципах автономії вищих 

навчальних закладів, поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою 

підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для 

високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації 

особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у 
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кваліфікованих фахівцях [348]. Окрім того, аналіз положень даного закону 

свідчить про те, що термін «засади» вживається в тих випадках, коли 

визначаються правові вимоги діяльності певних суб’єктів, наприклад: 

«Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти складається з 

двадцяти п’яти членів і формується на таких засадах …», або ж «Вищий 

навчальний заклад утворюється у формі державної, комунальної, приватної 

установи і працює на засадах неприбутковості», чи «Критерії, за якими 

надається статус дослідницького університету, базуються на таких 

засадах…» [348]. 

Якщо звернутися до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» 

від 27.02.2014 р. № 794-VII, то можна побачити, що у ньому в якості 

правових засад діяльності Уряду визначається коло нормативно-правових 

актів, якими він керується у своїй роботі. Так, у ст. 4 даного закону 

встановлено, що Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується 

Конституцією України, цим Законом, іншими законами України, а також 

указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України. Організація, 

повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України визначаються 

Конституцією України, цим та іншими законами України. Кабінет Міністрів 

України відповідно до Конституції України та цього Закону затверджує 

Регламент Кабінету Міністрів України, який визначає порядок проведення 

засідань Кабінету Міністрів України, підготовки та прийняття рішень, інші 

процедурні питання його діяльності [374]. При цьому принципи діяльності 

КМУ закріплено в окремій статті закону про нього, а саме у ст. 3 

передбачено, що діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на 

принципах верховенства права, законності, поділу державної влади, 

безперервності, колегіальності, солідарної відповідальності, відкритості та 

прозорості [374]. Аналогічна ситуація із закріпленням правових засад 

діяльності органів влади спостерігається й у законі «Про центральні органи 

виконавчої влади» від 17.03.2011 р. № 3166-VI, у ст. 3 якого встановлено, що 
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Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у своїй діяльності 

керуються Конституцією України, цим та іншими законами України, указами 

Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими 

відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів 

України, іншими актами законодавства України. Організація, повноваження і 

порядок діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади 

визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України. 

Положення про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади 

затверджує Кабінет Міністрів України [389]. 

Що ж стосується принципів діяльності органів виконавчої влади, то у 

зазначеному законі від 17.03.2011 р. № 3166-VI вони також передбачені у 

окремій статті: «Діяльність міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади ґрунтується на принципах верховенства права, 

забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина, 

безперервності, законності, забезпечення єдності державної політики, 

відкритості та прозорості, відповідальності. Міністерства діють за 

принципом єдиноначальності. Інші центральні органи виконавчої влади 

діють за принципом єдиноначальності, якщо інше не передбачено законом. 

Підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, не можуть 

здійснювати владні повноваження, крім випадків, визначених законом» 

(ст. 2) [389].  

Досить цікавим підхід до визначення правових засад застосовано у 

Сімейному кодексі України. Так, з одного боку, у його ст. 7 «Загальні засади 

регулювання сімейних відносин» закріплено, щ, сімейні відносини 

регулюються цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами. Крім 

того, у цій же статті записано ряд відправних положень, виходячи з яких 

будується весь механізм правового регулювання у даній сфері, зокрема: 

сімейні відносини можуть бути врегульовані за домовленістю (договором) 

між їхніми учасниками; сімейні відносини регулюються лише у тій частині, у 
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якій це є допустимим і можливим з точки зору інтересів їхніх учасників та 

інтересів суспільства; регулювання сімейних відносин здійснюється з 

урахуванням права на таємницю особистого життя їхніх учасників, їхнього 

права на особисту свободу та недопустимості свавільного втручання у 

сімейне життя; жінка та чоловік мають рівні права і обов'язки у сімейних 

відносинах, шлюбі та сім'ї; та ін. Водночас у частині восьмій зазначеної ст. 7 

СК України встановлено, що регулювання сімейних відносин має 

здійснюватися з максимально можливим урахуванням інтересів дитини, 

непрацездатних членів сім'ї [417]. 

З викладеного чітко випливає, що у нормотворця також немає чіткого 

розуміння того, що таке правові засади і яким чином вони співвідносяться із 

правовими принципами: у одних нормативно-правових актах ці поняття 

ототожнюють, в інших розмежовують, в третіх принципи включаються до 

складу правових засад. В цілому ж аналіз чинної національної нормативно-

правової бази, зокрема тієї її частини, що стосується сфери освіти та 

управлінської діяльності органів виконавчої влади, свідчить про те, що 

правові засади є більш широким поняттям, аніж принципи. Воно, як правило, 

позначає сукупність найбільш важливих аспектів тих суспільних відносин, 

тих процесів і явищ, на врегулювання яких спрямовано дію відповідних 

нормативно-правових актів.  

Отже, з урахуванням зазначеного можемо говорити про те, що правові 

засади мають фактичний та юридичний аспекти. Перший, тобто фактичний 

аспект, складають конкретні, об’єктивно існуючі, суспільні відносини, 

процеси, явища, які потребують правової регламентації. У свою чергу 

другий – юридичний аспект-засада – являє собою сукупність юридичних 

норм (або норм позитивного права), через які відбувається впорядкування та 

врегулювання становища фактичної складової. А оскільки правові норми 

об’єктивуються у відповідних нормативно-правових актах – джерелах права, 

то як правові засади тих чи інших питань суспільного життя цілком можна 

розглядати сукупність нормативно-правових актів, що їх регулюють. 
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У зв’язку з вищевикладеним вважаємо, що під адміністративно-

правовими засадами діяльності суб’єктів управління у сфері надання освітніх 

послуг доцільно розуміти систему нормативно-правових актів, що містять 

адміністративно-правові норми, які регулюють найбільш суттєві аспекти 

організації та функціонування зазначених суб’єктів. Тобто поняття 

адміністративно-правових засад діяльності суб’єктів управління у сфері 

освіти, на нашу думку, є ширшими за принципи їх діяльності, оскільки зміст 

перших складають не лише певні, врегульовані правом, закономірності 

суспільно життя, на підставі та з урахуванням яких здійснюють свою роботу 

ці суб’єкти, але й цілий ряд інших суспільно значущих аспектів їх діяльності, 

щодо яких здійснюється правова регламентація.  

Увесь обсяг досліджуваних адміністративно-правових правових засад, з 

нашої точки зору, доречно розподілити виходячи із такого критерію, як 

юридична сила джерела права, в якому ці засади оформлені. Відповідно 

можна виокремити адміністративно-правові засади, що містяться у: 

– Конституції України; 

– міжнародних правових документах; 

– законах; 

– підзаконних актах. 

Конституція України є особливим джерелом права України, оскільки 

даний нормативно-правовий акт, по-перше, володіє вищою юридичною 

силою у національній системі права України, а по-друге, має комплексний, 

основоположний характер, тобто визначає правові засади усіх основних сфер 

суспільного життя, а її положення виступають тими відправними пунктами, 

на підставі та з урахуванням яких розвиваються системи окремих галузей 

права і законодавства, в тому числі адміністративного. Вчені зазначають, що 

роль конституції серед джерел права обумовлена тим, що в ній 

закріплюються найбільш принципові державно-правові норми загального 

характеру. Вони мають найвищу юридичну силу, стосуються всіх сфер життя 

суспільства: політичної, економічної, соціальної, духовної. Таким діапазоном 
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змісту своїх норм Конституція України суттєво відрізняється від інших 

джерел конституційного права. Важливо й те, що в ній визначається багато 

інших видів джерел цієї галузі національної правової системи. Норми 

Конституції України стосуються кожного громадянина, усіх суб’єктів 

суспільних відносин. Значна кількість конституційних норм мають 

установчий характер [222, c.22-23]. Конституція – це основа всього 

законодавства держави. Конституція (від лат. – устрій, установлення, 

упорядкування) – це нормативно-правовий акт найвищої юридичної сили, 

який приймається й змінюється в особливому порядку, є юридичною базою 

для прийняття іншого законодавства України, регулює суспільні відносини, 

які визначають організацію державної влади, а також взаємовідносини 

держави із суспільством, людиною і громадянином [222, c.56]. 

Ю. М. Тодика пише, що у формальному значенні конституція – це закон, 

який має найвищу юридичну силу порівняно з іншими законами. 

Конституція — це закон законів. Вона не може бути змінена звичайним 

законом, і внесення змін до неї зумовлює внесення змін до тих законів і 

підзаконних актів, що діяли на той час [222, c.56]. Від існуючих у державі 

численних законів, зазначає Ю. М. Тодика, конституція відрізняється тим, 

що вона є головним джерелом конституційного права, в якому в 

систематизованій формі закріплено найважливіші правові норми держави і 

який підноситься над усіма іншими законами через значення норм, правил, 

що в ній містяться, й особливих гарантій їх реалізації. На відміну від інших 

галузевих законів конституція регулює надзвичайно широке коло суспільних 

відносин, які охоплюються терміном «державний устрій» [222, c. 56]. 

Науковець визначив Конституцію України як єдиний нормативно-правовий 

акт, який має особливий юридичний характер і з допомогою якого 

український народ виражає свою суверенну волю, утверджує основні засади 

устрою суспільства і держави, визначає систему і структуру державної влади 

та місцевого самоврядування, основи правового статусу особи, 

територіального устрою держави [222, c.56] 
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Слід погодитися з тим, що в цілому конституцію можна розглядати як 

мікромодель суспільства, його юридичний каркас, на основі якого 

функціонує механізм державної влади і визначаються політико-правові 

умови формування громадянського суспільства [221]. 

Що ж стосується Основного закону держави як вмістилища 

адміністративно-правових засад діяльності суб’єктів управління у сфері 

надання освітніх послуг, то тут слід зауважити, що ці засади у даному 

нормативно-правовому акті закріплені у досить загальному вигляді і не 

мають спеціального спрямування по відношенню до управління сферою 

освіти, окрім хіба що ст. 53 Конституції, яка гарантує право кожного на 

освіту. Між тим, як ми неодноразово вже зазначали, конституційні 

положення є відправними (вихідними) для всіх галузей права і 

законодавства. Тож ті вимоги щодо організації та діяльності органів влади 

країни, зокрема Кабінету Міністрів України, який здійснює основний обсяг 

управлінської діяльності усіма основними сферами суспільного життя, є 

справедливими та обов’язковими і для галузі надання освітніх послуг. Кожен 

суб’єкт, який здійснює управлінську діяльність у освітній галузі, незалежно 

від його компетенції та організаційної приналежності, повинен в 

обов’язковому та беззаперечному порядку керуватися принципами і 

вимогами, що передбачені у Конституції.  

Слід зазначити, що ті засади, що закріплені в Основному законі України, 

спрямовані переважно на визначення загальноправових принципів (як то: 

гуманізм та пріоритет прав людини і громадянина, верховенство права та 

законність, рівність усіх перед законом та ін.), ключових прав, свобод і 

обов’язків учасників суспільного життя, а також, у випадку органів влади, 

найважливіших організаційних аспектів. Тобто правові засади, встановлені у 

Конституції, формують основи правового статусу кожного суб’єкта права, в 

тому числі суб’єктів управління у сфері освітніх послуг. Так, наприклад, у 

Розділ VI даного нормативно-правового акту визначено загальні правові 

засади організації та функціонування Кабінету Міністрів України (Уряду) й 
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інших органів виконавчої влади. Зокрема, у ст. 113 Конституції 

проголошено, що Кабінет Міністрів України відповідальний перед 

Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і 

підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених цією 

Конституцією. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією 

Конституцією та законами України, а також указами Президента України та 

постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 

Конституції та законів України [224]. Загальну компетенцію КМУ визначено 

у ст. 116 Конституції, в якій записано, що уряд України:  

1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність 

України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання 

Конституції і законів України, актів Президента України;  

2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина;  

3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та 

податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, 

соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної 

безпеки і природокористування;  

4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, 

науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;  

5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює 

управління об'єктами державної власності відповідно до закону;  

6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує 

виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету 

України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;  

7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної 

безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;  

8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

України, митної справи;  

9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої 
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влади;  

9-1) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах 

коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;  

9-2) призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем’єр-

міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не 

входять до складу Кабінету Міністрів України; та ін. [224]. 

Наступними за соєю юридичною силою є ті адміністративно-правові 

засади діяльності суб’єктів управління сферою надання освітніх послуг, що 

містяться у міжнародних правових документах. Відповідно до ст. 9 

вищезазначеної Конституції чинні міжнародні договори, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. Укладення міжнародних договорів, які 

суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних 

змін до Конституції України [224].  

Міжнародний договір України – це укладений у письмовій формі з 

іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, який 

регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в 

одному чи кількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його 

конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо) 

[375]. Міжнародний договір на сьогодні є однією з головних форм 

співробітництва України з іншими країнами та міжнародними організаціями. 

Так само як і попередня група правових засад, тобто ті, що закріплені у 

Конституції, засади, визначені у міжнародних правових документах, мають 

доволі загальний характер, і орієнтовані в основному не на детальне 

регулювання, а на встановлення найважливіших принципів та основних 

пріоритетів, у відповідності та з огляду на які, мають будувати і 

реалізовувати свою політику у тих чи інших сферах суспільного життя, 

зокрема у сфері освіти, держави-учасниці міжнародного спілкування. Тож 

здійснюючи управління у сфері надання освітніх послу, компетентні суб’єкти 
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повинні забезпечувати перш за все, окрім вище згаданих конституційних 

засад, втілення тих основних правових вимог, що містяться у правових актах 

міжнародного характеру, зокрема у таких як:  

– Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р., в якій встановлено, 

що кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути безплатною, хоча 

б початкова і загальна. Початкова освіта повинна бути обов'язковою. 

Технічна і професійна освіта повинна бути загальнодоступною, а вища освіта 

повинна бути однаково доступною для всіх на основі здібностей кожного. 

Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і 

збільшення поваги до прав людини і основних свобод. Освіта повинна 

сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма народами, 

расовими або релігійними групами і повинна сприяти діяльності Організації 

Об'єднаних Націй з підтримання миру. Батьки мають право пріоритету у 

виборі виду освіти для своїх малолітніх дітей [154];  

– Декларація прав дитини від 20.11.1959 р., в якій проголошено, що 

дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безкоштовною і 

обов'язковою, принаймні на початкових стадіях. Їй має даватися освіта, яка 

сприяла б її загальному культурному розвитку і завдяки якій вона могла б на 

основі рівності можливостей розвинути свої здібності і особисте мислення, а 

також усвідомлення моральної і соціальної відповідальності і стати корисним 

членом суспільства. Якнайкраще забезпечення інтересів дитини має бути 

керівним принципом для тих, на кому лежить відповідальність за його освіту 

і навчання; ця відповідальність лежить насамперед на його батьках. Дитині 

повинна бути забезпечена повна можливість ігор і розваг, які були б 

спрямовані на цілі, переслідувані освітою; суспільство й органи публічної 

влади повинні докладати зусиль до того, щоб сприяти здійсненню 

зазначеного права [114];  

– Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 

16.12.1966 р., у ст. 13 якого встановлено, що держави, які беруть участь у 

цьому Пакті, визнають право кожної людини на освіту. Вони погоджуються, 
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що освіта повинна спрямовуватись на повний розвиток людської особистості 

та усвідомлення її гідності і повинна зміцнювати повагу до прав людини і 

основних свобод. Вони, далі, погоджуються в тому, що освіта повинна дати 

можливість усім бути корисними учасниками вільного суспільства, сприяти 

взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма націями і всіма расовими, 

етнічними та релігійними групами і сприяти роботі Організації Об'єднаних 

Націй з підтримання миру. Також у даному Пакті передбачено, що держави, 

які беруть участь у цьому Пакті, визнають, що для повного здійснення цього 

права:  

а) початкова освіта повинна бути обов'язкова і безплатна для всіх;  

b) середня освіта в її різних формах, включаючи професійно-технічну 

середню освіту, повинна бути відкрита і зроблена доступною для всіх 

шляхом вжиття всіх необхідних заходів і, зокрема, поступового 

запровадження безплатної освіти;  

с) вища освіта повинна бути зроблена однаково доступною для всіх на 

основі здібностей кожного шляхом вжиття всіх необхідних заходів і, 

зокрема, поступового запровадження безплатної освіти;  

d) елементарна освіта повинна заохочуватися або інтенсифікуватися по 

можливості для тих, хто не проходив чи не закінчив повного курсу 

початкової освіти;  

е) має активно проводитися розвиток мережі шкіл усіх ступенів, 

повинна бути встановлена задовільна система стипендій і повинні постійно 

поліпшуватися матеріальні умови викладацького персоналу [290];  

– Конвенція про права дитини від 20.11.1989 р., згідно з якою Держави-

учасниці визнають право дитини на освіту, і з метою поступового досягнення 

здійснення цього права на підставі рівних можливостей вони, зокрема:  

а) вводять безплатну й обов'язкову початкову освіту;  

b) сприяють розвиткові різних форм середньої освіти, як загальної, так і 

професійної, забезпечують її доступність для всіх дітей та вживають таких 

заходів, як введення безплатної освіти та надання у випадку необхідності 
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фінансової допомоги;  

с) забезпечують доступність вищої освіти для всіх на підставі здібностей 

кожного за допомогою всіх необхідних засобів;  

d) забезпечують доступність інформації і матеріалів у галузі освіти й 

професійної підготовки для всіх дітей;  

е) вживають заходів для сприяння регулярному відвіданню шкіл і 

зниженню кількості учнів, які залишили школу. Держави-учасниці вживають 

всіх необхідних заходів, щоб шкільна дисципліна була забезпечена 

методами, що ґрунтуються на повазі до людської гідності дитини та 

відповідно до цієї Конвенції. Держави-учасниці заохочують і розвивають 

міжнародне співробітництво з питань, що стосуються освіти, зокрема, з 

метою сприяння ліквідації невігластва і неписьменності в усьому світі та 

полегшення доступу до науково-технічних знань і сучасних методів навчання 

[215] та ін. 

У цілому можна стверджувати, що правові засади, закріплені у правових 

документах міжнародного характеру, не мають яскраво вираженого 

статусного характеру для діяльності суб’єктів управління сферою освітніх 

послуг, тобто ці засади безпосередньо не визначають прав, обов’язків та 

інших юридичних характеристик даних суб’єктів. Втім вони разом із 

конституційними положеннями формують ту правову атмосферу, в якій 

відбувається досліджувана управлінська діяльність. 

Ключова роль у питанні визначення адміністративно-правових засад 

діяльності суб’єктів управління у сфері надання освітніх послуг належить 

законам України. Закон – нормативно-правовий акт, ухвалений в особливому 

порядку вищим представницьким органом держави або безпосереднім 

волевиявленням народу (референдум), який регулює найбільш важливі 

суспільні відносини, виражає волю (інтереси) більшості населення та володіє 

вищою юридичною силою [420, c. 368]. Або ж, як пише М. В. Цвік, закон – 

це нормативний правовий акт вищої юридичної сили, прийнятий в 

особливому порядку вищим представницьким органом держави або 
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безпосередньо народом, який визначає відправні засади правового 

регулювання суспільних відносин [156, c. 299]. 

Надзвичайне значення законів як джерел адміністративно-правових 

засад діяльності суб’єктів управління у сфері надання освітніх послуг 

полягає перш за все у тому, що саме вони безпосередньо визначають систему 

цих суб’єктів та їх адміністративно-правовий статус. Так, зокрема, у Законі 

України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-XII встановлено, що в Україні 

для управління освітою створюються система державних органів управління 

і органи громадського самоврядування. До органів управління освітою в 

Україні належать: 

– центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері освіти; 

– центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері освіти; 

– центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні 

заклади; 

– орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти; 

– місцеві державні адміністрації і органи місцевого самоврядування, а 

також утворені місцевими державними адміністраціями та органами 

місцевого самоврядування структурні підрозділи з питань освіти (місцеві 

органи управління освітою) [381].  

Аналогічна за своїм змістом норма міститься у ст. 6 Закону України 

«Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 р. № 103/98-ВР, а саме, до 

органів управління професійно-технічною освітою належать:  

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері освіти;  

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері освіти;  

центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-

технічні навчальні заклади;  
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Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і 

Севастопольська міські державні адміністрації, а також створені ними 

структурні підрозділи з питань професійно-технічної освіти (місцеві органи 

управління професійно-технічною освітою) [385].  

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» від 

13.05.1999 р. № 651-XIV управління системою загальної середньої освіти 

здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері освіти, іншими центральними 

органами виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, 

зазначені у частині другій ст. 9 цього Закону, органом виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим у сфері освіти, обласними, Київською та 

Севастопольською міською, районними, районними у містах Києві та 

Севастополі державними адміністраціями, а також органами місцевого 

самоврядування [359].  

Також варто відзначити Закон України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 р. № 1556-VII, у ст. 12 якого закріплено, що управління у сфері 

вищої освіти у межах своїх повноважень здійснюється:  

1) Кабінетом Міністрів України;  

2) центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;  

3) галузевими державними органами, до сфери управління яких 

належать вищі навчальні заклади;  

4) органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади;  

5) Національною академією наук України та національними галузевими 

академіями наук;  

6) засновниками вищих навчальних закладів;  

7) органами громадського самоврядування у сфері вищої освіти і науки;  

8) Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти [348]. 

З викладеного випливає, що закони України закріплюють організаційно-

правові засади функціонування багаторівневої системи управління освітою, 
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що в цілому має позитивний характер, оскільки це забезпечує всебічний і 

комплексний підхід до врегулювання та спрямування процесу надання 

освітніх послуг. Разом з тим, значна кількість суб’єктів управління може 

призвести до такого негативного явища, як надмірна зарегульованість 

зазначеної сфери відносин. Для того щоб уникнути цього негативного явища, 

повноваження (їх характер, зміст, коло) кожного суб’єкта управління мають 

бути чітко визначеними (конкретизованими) і не повинні дублювати 

повноваження інших органів управління у сфері надання освітніх послуг. 

Адже тільки тоді, коли кожен із зазначених суб’єктів здійснюватиме свій, 

чітко визначений та закріплений за ним законодавством, обсяг роботи можна 

сподіватися на якісне та ефективне управління сферою надання освітніх 

послуг.  

Правові засади, які визначають адміністративно-правовий статус 

суб’єктів управління у сфері надання освітніх послуг, містяться у цілій низці 

законів, які умовно можна розподілити на загальні та спеціальні. Перші 

визначають основні аспекти правового становища відповідних органів влади 

у механізмі держави. Тобто у них, як правило, не закріплюються або 

визначають у досить загальному вигляді повноваження органів державного 

управління у сфері освіти. Спеціальні закони орієнтовані безпосередньо на 

врегулювання відносин у сфері освіти, тому у них засади діяльності суб’єктів 

управління у зазначеній сфері відображені більш чітко та змістовно.  

До загальних нормативно-правових актів, в яких визначаються 

адміністративно-правові засади управлінської діяльності компетентних 

суб’єктів у сфері надання освітніх послуг, на нашу думку, належать такі 

закони:  

«Про Кабінет Міністрів України»;  

«Про центральні органи виконавчої влади»;  

«Про місцеве самоврядування в Україні»;  

«Про місцеві державні адміністрації»; та ін.  

Так, скажімо, Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 
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27.02.2014 р. № 794-VII визначає організацію, повноваження і порядок 

діяльності Кабінету Міністрів України, який є вищим органом у системі 

органів виконавчої влади. Окрім іншого, передбачено, що завданнями уряду 

є:  

забезпечення проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, 

у тому числі амортизаційної, податкової, структурно-галузевої політики;  

політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, 

охорони здоров’я, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної 

безпеки і природокористування;  

розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного, 

науково-технічного, соціального, культурного розвитку, охорони довкілля, а 

також розроблення, затвердження і виконання інших державних цільових 

програм [374].  

Діяльність Кабінету Міністрів України спрямовується на забезпечення 

інтересів Українського народу шляхом виконання Конституції та законів 

України, актів Президента України, а також Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, вирішення питань 

державного управління у сфері економіки та фінансів, соціальної політики, 

праці та зайнятості, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, 

туризму, охорони навколишнього природного середовища, екологічної 

безпеки, природокористування, правової політики, законності, забезпечення 

прав і свобод людини та громадянина, запобігання і протидії корупції, 

розв’язання інших завдань внутрішньої і зовнішньої політики, цивільного 

захисту, національної безпеки та обороноздатності [374].  

На виконання своїх завдань у сфері управління освітою КМУ забезпечує 

проведення відповідної державної політики, розроблення і здійснення 

заходів щодо створення матеріально-технічної бази та інших умов, 

необхідних для розвитку освіти [374].  

Що стосується Закону України «Про центральні органи виконавчої 

влади» від 17.03.2011 р. № 3166-VI, то у ньому немає положень, які 
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безпосередньо стосуються управління сферою надання освітніх послуг. 

Однак даний нормативно-правовий акт визначає загальні засади організації й 

функціонування усіх міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади, в тому числі тих, що займаються формуванням і реалізацією та 

державної управлінської політики у досліджуваній сфері.  

Так, у ст. 4 цього закону встановлено, що основними завданнями 

міністерства як органу, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику в одній чи декількох сферах, є:  

1) забезпечення нормативно-правового регулювання;  

2) визначення пріоритетних напрямів розвитку;  

3) інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної 

політики;  

4) узагальнення практики застосування законодавства, розроблення 

пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку 

проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;  

4-1) забезпечення здійснення соціального діалогу на галузевому рівні;  

5) здійснення інших завдань, визначених законами України [389]. 

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 р. № 280/97-ВР та «Про місцеві державні адміністрації» від 

09.04.1999 р. № 586-XIV закріплюють правові засади організації та 

механізму реалізації держаної влади на місцях. Дані нормативно-правові 

також не містять детальної регламентації повноважень місцевих органів 

влади у сфері надання освітніх послуг, втім у них визначається загальне коло 

та характер тих завдань і повноважень, які вони мають реалізовувати у 

освітній галузі. Зокрема, у ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР закріплено 

повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері 

освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту. Їхніми власними 

повноваженнями є:  



 220

1) управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури, 

фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальним 

громадам або передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем 

проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового 

забезпечення;  

2) забезпечення здобуття повної загальної середньої, професійно-

технічної освіти у державних і комунальних загальноосвітніх, професійно-

технічних навчальних закладах, вищої освіти у комунальних вищих 

навчальних закладах, створення необхідних умов для виховання дітей, 

молоді, розвитку їхніх здібностей, трудового навчання, професійної 

орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та 

позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та 

науково-просвітницьких організацій;  

3) створення при загальноосвітніх навчальних закладах комунальної 

власності фонду загальнообов'язкового навчання за рахунок коштів 

місцевого бюджету, залучених з цією метою на договірних засадах коштів 

підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також 

коштів населення, інших джерел; контроль за використанням коштів цього 

фонду за призначенням [376].  

До делегованих повноважень органів місцевого самоврядування у 

зазначених сферах належать:  

1) забезпечення в межах наданих повноважень доступності і 

безоплатності освіти і медичного обслуговування на відповідній території, 

можливості отримання освіти державною мовою, а в межах території, на якій 

поширена регіональна мова, – цією регіональною мовою або мовою меншини 

згідно з нормами ст. 20 Закону України «Про засади державної мовної 

політики»;  

2) забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і 

медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і 

лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, 
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визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, 

укладення договорів на підготовку спеціалістів, організація роботи щодо 

удосконалення кваліфікації кадрів, залучення роботодавців до надання місць 

для проходження виробничої практики учнями професійно-технічних 

навчальних закладів;  

3) забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій 

населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення;  

4) організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку;  

5) надання допомоги випускникам загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладів державної або комунальної форми власності у 

працевлаштуванні;  

6) забезпечення школярів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів I-

III групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються в державних і 

комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками, створення 

умов для самоосвіти [376]. 

Окрім органів місцевого самоврядування, владу на місцях здійснюють 

державні адміністрації, які також мають повноваження у сфері освіти. 

Зокрема, у ст. 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 

09.04.1999 р. № 586-XIV встановлено, що місцева державна адміністрація:  

1) реалізовує державну політику в галузі науки, освіти, охорони 

здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та 

молоді;  

2) виконує програми щодо обов'язковості повної загальної середньої 

освіти, здійснює загальне керівництво закладами науки, освіти, охорони 

здоров'я, культури, фізкультури і спорту, що належать до сфери її 

управління, їх матеріально-фінансове забезпечення;  

3) вживає заходів до збереження мережі закладів освіти, культури, 

охорони здоров'я, фізкультури і спорту та розробляє прогнози її розвитку, 
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враховує їх при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку 

[377]. 

У більш конкретизованому вигляді адміністративно-правові засади 

діяльності суб’єктів управління у сфері надання освітніх послуг закріплені у 

законах, метою яких є врегулювання суспільних відносин у освітній галузі. 

Такими, зокрема, є закони: «Про освіту» «Про дошкільну освіту»; «Про 

загальну середню освіту»; «Про позашкільну освіту», «Про професійно-

технічну освіту»; «Про вищу освіту»; «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» та деякі інші. У цих законах визначено основні повноваження 

кожної з ланок системи управління сферою освіти.  

Так, наприклад, у Законі України  «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 

1060-XII встановлено, що центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері освіти: визначає 

перспективи і пріоритетні напрями розвитку з питань освіти, розробляє 

державні стандарти освіти; встановлює державні стандарти знань з кожного 

предмета; визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного, 

фінансового забезпечення навчальних закладів; здійснює нормативно-

правове та методичне забезпечення функціонування навчальних закладів; 

забезпечує зв’язок із навчальними закладами, державними органами інших 

країн з питань, які входять до його компетенції; формує щороку пропозиції 

та доводить до підпорядкованих центральному органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері освіти, навчальних закладів державне 

замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих 

кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна 

освіта) для державних потреб; розробляє та затверджує умови прийому до 

навчальних закладів; розробляє проекти положень про навчальні заклади, що 

затверджуються Кабінетом Міністрів України; тощо [381].  

У свою чергу Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері освіти: здійснює в установленому порядку 

ліцензування та акредитацію закладів післядипломної освіти, а також 
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ліцензування та атестацію професійно-технічних навчальних закладів 

незалежно від форми власності та підпорядкування; формує та забезпечує 

функціонування системи атестації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних кадрів, організовує підвищення кваліфікації зазначених 

категорій; забезпечує підготовку та видання підручників, посібників; 

здійснює керівництво державними навчальними закладами; здійснює 

контроль за виконанням навчальними закладами положень Конституції, 

законів України та інших нормативно-правових актів з питань освіти; вивчає 

роботу органів управління освітою щодо реалізації ними державної політики 

у сфері освіти, ефективності управління навчальними закладами [381]. 

Аналогічні за своїм характером положення містяться й у Законі України 

«Про загальну середню освіту» [359] та «Про дошкільну освіту» [358]. У 

свою чергу, у законах «Про професійно-технічну освіту» та «Про вищу 

освіту», окрім повноважень уряду, МОН та місцевих органів влади у сфері 

надання освітніх послуг, також закріплено повноваження інших органів 

влади, яким підпорядковані відповідні навчальні заклади. Крім того, у 

останньому («Про вищу освіту») закріплено повноваження засновника 

вищого навчального закладу, а також визначено правовий статус 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

І, нарешті, найнижчий рівень адміністративно-правових засад діяльності 

суб’єктів управління у сфері надання освітніх послуг, пов’язаний із 

підзаконною нормотворчістю. За своїм характером дані засади є 

уточнюючими відносно правових засад вищого порядку, тобто перші 

деталізують та розвивають останні.  

Так, наприклад, у Положенні про Міністерство освіти і науки України, 

затвердженому Постановою КМУ від 16.10.2014 р. № 630, конкретизуються 

завдання, основні напрямки діяльності та повноваження даного центрального 

органу виконавчої влади у сфері освіти. Крім того, слід зазначити, що 

адміністративно-правові засади підзаконного рівня є дуже важливими в 

інструментальному аспекті, адже саме вони, як правило, деталізують форми, 
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методи та порядок (процедуру) реалізації суб’єктами управління своїх 

владних повноважень.  

Отже, підсумовуючи проведене дослідження, а також спираючись на 

аналіз положень національного законодавства, можемо зробити висновок про 

те, що увесь обсяг адміністративно-правових засад діяльності суб’єктів 

управління у сфері надання освітніх послуг, окрім юридичної сили джерел, в 

яких ці засади закріплені, також можуть бути згруповані залежно від їх 

предметного спрямування, а саме, адміністративно-правові засади, що 

визначають: 

1) коло основних принципів діяльності суб’єктів управління у сфері 

надання освітніх послуг; 

2) систему суб’єктів управління у цій сфері; 

3) адміністративно-правовий статус суб’єктів управління. Причому у 

складі даної групи засад можна виокремити кілька самостійних підгруп: 

– організаційно-забезпечувальна – засади, якими визначаються порядок 

формування суб’єктів управління у досліджуваній сфері, їх фінансове, 

матеріально технічне, кадрове та інше забезпечення; 

– функціонально-цільова – її складають засади, що встановлюють цілі, 

завдання та функції суб’єктів управління; 

– компетенційна – це адміністративно-правові засади, пов’язані із 

визначенням кола, обсягу та характеру повноважень, а також 

відповідальності суб’єктів управління у сфері надання освітніх послуг; 

– інструментальна – адміністративно-правові засади, через які 

визначаються форми, методи та процедури діяльності зазначених суб’єктів; 

4) порядок взаємодії суб’єктів управління між собою та з іншими 

органами влади і громадськістю; 

5) порядок участі даних суб’єктів управління у міжнародному 

співробітництві. 

В цілому можемо говорити про те, що на сьогодні в нашій державі 

закладено ключові адміністративно-правові засади, необхідні для 
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нормального, тобто якісного та ефективного управління сферою надання 

освітніх послуг. Втім слід зазначити, що у низці правових джерел ці засади 

не мають належного рівня системності та чіткості, що є цілком зрозумілим, 

враховуючи той факт, що національне законодавство про освіту, як ми вже 

зазначали у попередніх підрозділах, не є систематизованим.  

 

 

4.2. Адміністративно-правові засади діяльності навчальних закладів 

у сфері надання освітніх послуг 

 

Одними із основних суб’єктів правовідносин у сфері освітніх послуг є 

навчальні заклади, адже саме вони власне ці послуги й надають. Відтак, дуже 

важливим моментом є визначення правових, в тому числі адміністративно-

правових засад, діяльності навчальних закладів. Зокрема, значення останніх, 

тобто адміністративно-правових засад, обумовлене тим, що вони 

встановлюють вимоги щодо організації навчальних закладів, механізму 

здійснення внутрішньоорганізаційного управління у них, визначають їх 

повноваження та відповідальність, умови та порядок матеріально-технічного, 

наукового, методичного та іншого забезпечення навчальних закладів, 

характер та порядок їх взаємовідносин з органами влади.  

У чинному законі «Про освіту» немає визначення такого загального 

поняття, як «навчальний заклад», однак у ряді спеціальних законів, що 

регулюють функціонування різних ланок системи освіти, наводяться 

визначення окремих різновидів навчальних закладів.  

Так, наприклад, у Законі України «Про дошкільну освіту» [358] 

закріплено, що дошкільний навчальний заклад – навчальний заклад, що 

забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її 

фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність 

продовжувати освіту; у Законі  України «Про загальну середню освіту» 

[359] – загальноосвітній навчальний заклад – навчальний заклад, що 
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забезпечує реалізацію права громадян на загальну середню освіту; у Законі 

України «Про професійно-технічну освіту» [385] – професійно-технічний 

навчальний заклад – це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб 

громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, 

спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану 

здоров'я; у Законі України «Про вищу освіту» [348] – вищий військовий 

навчальний заклад (вищий навчальний заклад із специфічними умовами 

навчання) - вищий навчальний заклад державної форми власності, який 

здійснює на певних рівнях вищої освіти підготовку курсантів (слухачів, 

студентів), ад’юнктів для подальшої служби на посадах офіцерського 

(сержантського, старшинського) або начальницького складу з метою 

задоволення потреб Міністерства внутрішніх справ України, Національної 

поліції, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань, центральних органів виконавчої влади із 

спеціальним статусом, Служби безпеки України, Служби зовнішньої 

розвідки України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони державного кордону, центрального 

органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері цивільного захисту; вищий навчальний заклад – окремий 

вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє 

згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних 

рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну 

та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і 

здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх 

покликань, інтересів і здібностей; у Законі  України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» [378] наукова (науково-дослідна, науково-технологічна, 

науково-технічна, науково-практична) установа (далі – наукова установа) – 

юридична особа, незалежно від організаційно-правової форми та форми 

власності, утворена в установленому законодавством порядку, для якої 

наукова та (або) науково-технічна діяльність є основною. 
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Хоча і не всі вищенаведені визначення дозволяють сформулювати чітке 

уявлення про юридичну природу навчального закладу, оскільки у більшості 

із них акцентується увага лише на його функціональному призначенні. Втім, 

все ж таки, можемо зробити висновок про те, що навчальний заклад являє 

собою установу, тобто юридичну особу публічного чи приватного права. 

Отже, навчальний заклад, як і будь-яка інша юридична особа, є колективним 

і штучним утворенням, умови та порядок організації (створення) якого 

визначаються законами України.  

Загальні вимоги до створення навчальних закладів закріплено у ст. 18 

Закону України «Про освіту», у якій ідеться про те, що навчальні заклади 

створюються органами державної виконавчої влади і органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від 

форм власності, у тому числі релігійними організаціями, статути 

(положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, 

громадянами відповідно до потреби громадян у мові навчання, соціально-

економічних, національних, культурно-освітніх потреб у них за наявності 

необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних 

кадрів. Навчальний заклад набуває статусу юридичної особи з дня його 

державної реєстрації у порядку, встановленому законом для державної 

реєстрації юридичних осіб [381].  

Аналогічні за своїм змістом положення містяться й у інших законах, що 

регулюють відносини у сфері надання освітніх послуг. Так, наприклад, у 

ст. 19 Закону України «Про професійно-технічну освіту» записано, що 

професійно-технічний навчальний заклад створюється відповідно до 

соціально-економічних потреб держави чи окремого регіону за наявності 

необхідної матеріально-технічної і навчально-методичної бази, відповідних 

педагогічних працівників. Потреба у професійно-технічних навчальних 

закладах визначається Кабінетом Міністрів України, а їхня мережа – 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти за пропозиціями міністерств та 



 228

інших центральних і місцевих органів виконавчої влади. Порядок створення, 

реорганізації та ліквідації професійно-технічних навчальних закладів 

встановлюється Кабінетом Міністрів України. Професійно-технічні 

навчальні заклади, незалежно від форм власності та підпорядкування, 

розпочинають діяльність, пов'язану з підготовкою кваліфікованих робітників 

та наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії. Ліцензія 

видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України [385]. 

Отже, первинними адміністративно-правовими засадами, на яких 

ґрунтується діяльність навчального закладу, є установчі, тобто ті, що 

встановлюють вимоги, виконання яких є необхідною умовою створення 

навчального закладу. При цьому ці засади можна, на нашу думку, умовно 

розподілити на такі підгрупи: 

1) засади, що визначають матеріально-правові умови створення 

навчальних закладів, а саме: 

– наявність суспільної потреби у створенні відповідних навчальних 

закладів. Тобто для того, що організувати певний навчальний заклад, у 

суспільстві повинен сформуватися певний, більш-менш масовий, запит на 

його появу, обумовлений відповідними соціально-економічними, 

культурними, національними, зокрема мовними, потребами населення. У 

Законі України «Про освіту» з цього приводу встановлено, що потреба у 

державних і комунальних навчальних закладах усіх освітніх рівнів з різними 

мовами навчання визначається в обов'язковому порядку за заявами про мову 

навчання, які надаються учнями (для неповнолітніх – батьками або особами, 

які їх замінюють), студентами при вступі до навчальних закладів, а також, у 

разі потреби, у будь-який час періоду навчання. Потреба у вищих навчальних 

закладах, незалежно від форм власності, та їхня мережа визначаються 

Кабінетом Міністрів України. Потреба в професійно-технічних навчальних 

закладах визначається Кабінетом Міністрів України, а їх мережа – 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері освіти. Потреба в навчальних закладах, 
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заснованих на комунальній власності, визначається місцевими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування [381]; 

– наявність відповідного матеріально-технічного базису, необхідного 

для організації та забезпечення повноцінного навчально-виховного процесу і 

здійснення наукової діяльності, задоволення певних соціально-побутових 

потреб осіб, яким надаються освітні послуги, а також тих, які входять у штат 

навчального закладу. Відповідно до ст. 63 вищезгаданого закону «Про 

освіту» майно навчальних закладів та установ, організацій, підприємств 

системи освіти належить їм на правах, визначених чинним законодавством. 

Земельні ділянки державних навчальних закладів, установ та організацій 

системи освіти передаються їм у постійне користування відповідно до 

Земельного кодексу України. Навчальні заклади самостійно 

розпоряджаються прибутками від господарської та іншої передбаченої їх 

статутами діяльності. Основні фонди, оборотні кошти та інше майно 

державних навчальних закладів, установ, організацій та підприємств системи 

освіти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним 

законодавством. Об'єкти освіти і науки, що фінансуються з бюджету, а також 

підрозділи, технологічно пов'язані з навчальним та науковим процесом, не 

підлягають приватизації, перепрофілюванню або використанню не за 

призначенням. Потреби державних навчальних закладів та установ, 

організацій системи освіти для розвитку їх матеріально-технічної бази 

задовольняються державою першочергово відповідно до затверджених 

Кабінетом Міністрів України нормативів [381]. Тобто матеріально-технічна 

база навчального закладу – це сукупність усіх матеріальних засобів і 

предметів (споруд, будівель, механізмів тощо), наявність та використання 

яких є необхідною умовою надання якісних освітніх послуг; 

– наявність необхідного науково-методичного базису та кадрового 

потенціалу, які є запорукою якісного та ефективного управління навчальним 

і науково-дослідним процесами. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про 

освіту» наукове і методичне забезпечення освіти здійснюють центральний 
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орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, 

Національна академія наук України, Національна академія педагогічних 

наук, центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні 

заклади, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, 

вищі навчальні заклади, академічні, галузеві науково-дослідні інститути, 

заклади післядипломної освіти, інші науково-методичні і методичні установи 

у взаємодії з відповідними підприємствами, творчими спілками, асоціаціями, 

товариствами, громадськими науковими організаціями [381]. Що ж до 

кадрового забезпечення освіти, то відповідно до ст. 54 зазначеного закону 

педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними 

якостями, які мають відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, 

фізичний стан яких дозволяє виконувати службові обов'язки. Педагогічну 

діяльність у навчальних закладах здійснюють педагогічні працівники, у 

вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації та 

закладах післядипломної освіти – науково-педагогічні працівники. Перелік 

посад педагогічних та науково-педагогічних працівників встановлюється 

Кабінетом Міністрів України. Педагогічні та науково-педагогічні працівники 

приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі 

за контрактом. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників 

здійснюється на основі конкурсного відбору. Педагогічні працівники 

підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність 

працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються 

категорії, педагогічні звання. Порядок атестації педагогічних працівників 

встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері освіти. Перелік категорій і 

педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння 

визначаються Кабінетом Міністрів України [381]. 

Слід зазначити, що, окрім Закону України «Про освіту», питання 

матеріально-технічного, наукового, методичного та кадрового забезпечення 

навчальних закладів, залежно від виду навчального закладу, також 
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визначаються законами «Про освіту» «Про дошкільну освіту»; «Про загальну 

середню освіту»; «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», «Про вищу освіту». Так, скажімо, у ст. 25 Закону України «Про 

дошкільну освіту» передбачено, що науково-методичне забезпечення 

системи дошкільної освіти здійснюють: центральний орган виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері освіти, підпорядковані йому науково-

методичні установи та вищі педагогічні навчальні заклади, а також науково-

дослідні установи Національної академії педагогічних наук України та 

Національної академії наук України; Центральний інститут післядипломної 

педагогічної освіти Національної академії педагогічних наук України; 

Кримський республіканський інститут післядипломної освіти, обласні, 

Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної 

освіти; методичні кабінети та інші науково-методичні установи, 

підпорядковані місцевим органам управління освітою [358]. При цьому як 

завдання науково-методичного забезпечення системи дошкільної освіти 

визначено таке: розроблення та впровадження програмно-методичної бази 

дошкільної освіти; створення навчально-виховних програм, навчально-

методичних та навчально-наочних посібників; узагальнення та поширення 

передового педагогічного досвіду; організація співпраці з іншими 

навчальними закладами для підвищення ефективності програмно-

методичного забезпечення; аналіз стану освітньої роботи та рівня розвитку 

дитини відповідно до завдань дошкільної освіти, Базового компонента 

дошкільної освіти; підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників системи дошкільної освіти; пропаганда 

просвітницької діяльності у засобах масової інформації [358]. 

Відповідно до ст. 38 цього ж закону матеріально-технічна база 

дошкільного навчального закладу включає будівлі, споруди, земельні 

ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, службове 

житло та інше. Майно дошкільного навчального закладу належить йому на 

правах, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. 
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Вимоги до матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу 

визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами 

і правилами, а також Типовим переліком обов'язкового обладнання 

дошкільного навчального закладу, у тому числі корекційного, навчально-

наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої 

літератури. Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є 

кошти: засновника (власника); відповідних бюджетів (для державних і 

комунальних дошкільних навчальних закладів); батьків або осіб, які їх 

замінюють; добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і 

юридичних осіб; інші кошти, не заборонені законодавством України [358]. 

Також доречним буде відзначити Закон України «Про вищу освіту», у 

ст. 70 якого досить змістовно врегульовано питання матеріально-технічного 

забезпечення вищих навчальних закладів та правовий режим їх майна. 

Зокрема, у даній статті записано, що матеріально-технічна база вищих 

навчальних закладів включає будівлі, споруди, землю, комунікації, 

обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші матеріальні 

цінності. Відповідно до законодавства та з урахуванням організаційно-

правової форми вищого навчального закладу, з метою забезпечення його 

статутної діяльності, засновником (засновниками) закріплюються на основі 

права господарського відання або передаються у власність будівлі, споруди, 

майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інше 

майно. Землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок, у 

тому числі набуття відповідних прав на землю, здійснюються вищими 

навчальними закладами відповідно до Земельного кодексу України. Майно 

закріплюється за державним або комунальним вищим навчальним закладом 

на праві господарського відання і не може бути предметом застави, а також 

не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним 

особам без згоди засновників вищого навчального закладу та вищого 

колегіального органу самоврядування вищого навчального закладу, крім 

випадків, передбачених законодавством [348]. 
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Наступними засадами є ті, якими встановлюються процедурні аспекти 

створення навчального закладу, а саме: порядок прийняття засновником 

рішення про створення навчального закладу, затвердження і погодження 

статутів, здійснення реєстрації, ліцензування, акредитації та атестації 

навчального закладу.  

Порядок створення, реорганізації та ліквідації навчальних закладів, 

відповідно до Закону України «Про освіту», встановлюється Кабінетом 

Міністрів України [381]. Така ж сама норма міститься й у законах «Про 

професійно-технічну освіту» [385], «Про дошкільну освіту» [358]; «Про 

загальну середню освіту» [359]; «Про позашкільну освіту» [384]; «Про вищу 

освіту» [348]. Донедавна такий Порядок визначався Постановою КМУ «Про 

порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів» 

від 05.04.1994 р. № 228, однак 10.03.2016 р. ця постанова втратила чинність 

на підставі Постанови КМУ «Про визнання такими, що втратили чинність, 

деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 02.03.2016 р. № 147 [347]. 

Ніякого нового нормативно-правового акта з цього приводу не видано, а у 

зазначених законах питання створення навчального закладу врегульовано 

лише у загальному вигляді, без конкретизації відповідного порядку. Так, 

наприклад, у Законі України «Про дошкільну освіту» закріплено, що 

державні дошкільні навчальні заклади створюються центральними органами 

виконавчої влади, комунальні дошкільні навчальні заклади – місцевими 

органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. Рішення 

про створення, реорганізацію приватного дошкільного навчального закладу 

приймається засновником (власником) за наявності необхідної навчально-

методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів, а також з 

дотриманням санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів за погодженням 

із відповідним органом виконавчої влади з питань освіти та відповідним 

органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я. Релігійні організації, 

статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством 

порядку, можуть бути засновниками (власниками) дошкільних навчальних 
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закладів [358].  

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про загальну середню освіту» 

рішення про створення комунальних загальноосвітніх навчальних закладів 

для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних 

загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку, приймаються Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською 

міськими державними адміністраціями за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері освіти. Рішення про створення гімназій, ліцеїв, колегіумів, 

спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), заснованих на комунальній формі 

власності, приймаються за поданням відповідних органів управління освітою 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та 

Севастопольською міськими державними адміністраціями. Рішення про 

створення загальноосвітнього навчального закладу, заснованого на приватній 

формі власності, приймається засновником (власником) у порядку, 

встановленому законодавством України. Релігійні організації, статути 

(положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, 

можуть бути засновниками (власниками) загальноосвітніх навчальних 

закладів. Рішення про створення шкіл соціальної реабілітації, їх 

підпорядкованість і джерела фінансування приймається Кабінетом Міністрів 

України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері освіти [359].  

У ст. 13 Закону України «Про дошкільну освіту» встановлено, що 

засновниками позашкільного навчального закладу можуть бути:  

центральні та місцеві органи виконавчої влади;  

органи місцевого самоврядування;  

підприємства, установи, організації України та їх об'єднання незалежно 

від форм власності та підпорядкування, у тому числі релігійні організації, 

статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством 
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порядку [358].  

 Рішення про створення приватного позашкільного навчального закладу 

приймається засновником (власником) за наявності необхідної навчально-

методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів та 

дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів. Позашкільні 

навчальні заклади мають право відкривати свої філії у селах, селищах, містах 

України [358].  

Варто відзначити і ст. 31 Закону України «Про вищу освіту», у якій 

записано, що рішення про утворення, реорганізацію (злиття, приєднання, 

поділ, перетворення) чи ліквідацію вищого навчального закладу 

приймається:  

1) для закладів державної форми власності – Кабінетом Міністрів 

України;  

2) для закладів комунальної форми власності – відповідними органами 

місцевого самоврядування;  

3) для закладів приватної форми власності – фізичними та/або 

юридичними особами відповідно до закону, у тому числі релігійними 

організаціями, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому 

законодавством порядку. Утворення в Україні вищих навчальних закладів за 

участю іноземних фізичних та юридичних осіб, вищими навчальними 

закладами іноземних країн своїх структурних підрозділів на території 

України здійснюється за умови отримання дозволу центрального органу 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. Такі вищі навчальні заклади та їхні 

структурні підрозділи діють на території України виключно за умови 

отримання ліцензії на відповідну діяльність у порядку, встановленому цим 

Законом. Вищі навчальні заклади України, відповідно до законодавства 

іноземних держав, можуть утворювати свої структурні підрозділи на 

території цих держав [348]. Що ж стосується порядку утворення професійно-

технічних навчальних закладів, то у відповідному законі про це взагалі немає 

хоча б якихось загальних норм з цього приводу, окрім вищезазначеного 
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посилання на те, що такий порядок визначається постановою КМУ. 

Важливим етапом на стадії створення навчального закладу є 

затвердження та погодження його статуту, на підставі якого він діятиме. 

Статути навчального закладу є основним нормативно-правовим актом 

локального характеру. Н. Л. Губерська зазначає, що саме на підставі статуту 

формуються всі інші документи, що регламентують діяльність освітньої 

установи (накази, розпорядження, правила, положення, інструкції тощо) [105, 

c.12]. Статути всіх навчальних закладів, окрім вищих, розробляються 

засновниками та (або) навчальним закладом на підставі відповідних типових 

положень, що затверджуються урядом України. Статути вищих навчальних 

закладів розробляються безпосередньо на підставі Закону України «Про 

вищу освіту». Так, у його ст. 27 встановлено, що Статут вищого навчального 

закладу повинен містити:  

1) повне найменування із зазначенням типу вищого навчального 

закладу, його правосуб’єктність, місцезнаходження, дату прийняття рішення 

про його утворення;  

2) концепцію освітньої діяльності вищого навчального закладу;  

3) права та обов’язки засновника (засновників);  

4) обсяг основних засобів (розмір статутного капіталу), наданих 

засновником (засновниками);  

5) повноваження органів управління вищого навчального закладу;  

6) права та обов’язки керівника вищого навчального закладу;  

7) порядок обрання представників до органів громадського 

самоврядування;  

8) підстави дострокового розірвання контракту з керівником вищого 

навчального закладу та керівником навчально-наукового інституту 

(факультету);  

9) джерела надходження і порядок використання коштів та майна 

вищого навчального закладу;  

10) порядок звітності та контролю за провадженням фінансово-
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господарської діяльності;  

11) порядок внесення змін до статуту вищого навчального закладу;  

12) порядок реорганізації та ліквідації вищого навчального закладу 

[348]. У даному законі також зазначається, що статут вищого навчального 

закладу може містити інші положення, що стосуються особливостей 

утворення і діяльності вищого навчального закладу. Статут вищого 

навчального закладу не повинен суперечити законодавству [348]. 

Після того як навчальний заклад розробив статут, останній має бути 

затверджений та погоджений компетентним суб’єктом. Так, згідно із Законом 

України «Про освіту» статути навчальних закладів затверджуються:  

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері освіти стосовно навчальних закладів, що засновані на 

загальнодержавній власності і перебувають у його системі;  

центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані 

навчальні заклади, засновані на загальнодержавній власності, за 

погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері освіти;  

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері освіти стосовно вищих навчальних закладів, заснованих на інших 

формах власності;  

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування стосовно державних навчальних закладів, що є комунальною 

власністю, і навчальних закладів (крім вищих навчальних закладів), 

заснованих на інших формах власності [381].  

Порядок затвердження статутів вищих та професійно-технічних 

навчальних закладів у Міністерстві освіти України визначається окремим 

наказом Міноствіти України від 27.10.1999 р. № 370. У даному наказі 

закріплено, що у Міністерстві освіти України затверджуються:  

статути вищих навчальних закладів, що засновані на державній 

власності і підпорядковані Міністерству освіти України;  
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статути вищих навчальних закладів, заснованих на інших формах 

власності (крім статутів державних вищих навчальних закладів, що 

підпорядковані іншим центральним органам виконавчої влади, та вищих 

навчальних закладів, створених на комунальній власності і підпорядкованих 

місцевим органам державної виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування);  

статути професійно-технічних навчальних закладів, підпорядкованих 

Міністерству освіти України [368].  

У свою чергу, погодженню у Міністерстві освіти України підлягають 

статути:  

вищих навчальних закладів, заснованих на державній власності і 

підпорядкованих іншим центральним органам виконавчої влади;  

професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форми 

власності і підпорядкування (крім професійно-технічних навчальних 

закладів, підпорядкованих Міністерству освіти України) [368].  

Затвердженню або погодженню у Міністерстві освіти України 

підлягають статути навчальних закладів незалежно від того, чи підлягають 

вони ліцензуванню, атестації або акредитації [368]. 

Для того щоб затвердити чи погодити статут, власник вищого 

навчального закладу або орган управління майном навчального закладу має 

подати до Міністерства освіти України такий перелік документів:  

письмова заява власника або органу управління майном довільної форми 

з проханням затвердити або погодити статут та перелік документів, що 

додаються;  

три примірники проекту статуту (оригінал та дві копії, завірені в 

установленому порядку);  

установчий договір (оригінал та одна копія) про створення вищого 

навчального закладу, якщо засновників вищого навчального закладу дві і 

більше особи;  

дозвіл на створення навчального закладу районної (міської) державної 
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адміністрації;  

документ, що підтверджує розмір сформованого статутного фонду, 

відповідно до законодавства;  

відомості про кадрове забезпечення навчального закладу з 

відображенням кількості та фахового рівня педагогічних або науково-

педагогічних працівників, документ, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації 

керівника навчального закладу;  

довідку за підписом власника або органу управління майном 

навчального закладу про матеріально-технічну базу навчального закладу та 

навчально-методичне забезпечення, у межах норм, визначених чинним 

законодавством [368]. 

Після того, як зазначені суб’єкти подали усі необхідні документи до 

Міністерства освіти і науки України для реєстрації вищого навчального 

закладу чи професійно-технічного закладу, даний центральний орган 

виконавчої влади з питань освітньої політики протягом двадцяти днів з дня 

отримання документів приймає рішення про затвердження, погодження 

статуту або про відмову такого, про що письмово повідомляє заявника. 

Відмовлено у затвердженні або погодженні статуту навчального закладу 

може бути з таких підстав: статут навчального закладу не відповідає 

законодавству України про освіту та вимогам законодавства України про 

мови; відсутні документи, визначені пунктами 6.6, 6.7 вищезазначеного 

Положення; подані документи не відповідають дійсності [368].  

Наступною стадією створення навчального закладу є проходження 

процедур його реєстрації та ліцензування та акредитації. Процедура 

реєстрації необхідна для набуття навчальним закладом загального статусу 

юридичної особи, тобто з моменту проходження даної процедури він, 

навчальний заклад, набуває праводієздатність. Порядок здійснення такої 

реєстрації визначається Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 

15.05.2003 р. № 755-IV, загальними засадами, на підставі яких здійснюється 
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зазначена реєстрація є:  

1) обов’язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі;  

2) публічності державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі та 

документів, що стали підставою для її проведення;  

3) врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією, та 

особливостей державної реєстрації виключно Законом України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань»;  

4) державної реєстрації за заявницьким принципом;  

5) прийняття документів для державної реєстрації та здійснення 

державної реєстрації за принципом екстериторіальності в межах України;  

6) єдності методології державної реєстрації;  

7) об’єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному 

державному реєстрі;  

8) внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на 

підставі та відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;  

9) відкритості та доступності відомостей Єдиного державного реєстру 

[355].  

Ці принципові положення є справедливими і для реєстрації навчальних 

закладів. Однак сам факт реєстрації навчального закладу як юридичної особи 

ще не надає йому права займатися освітньою діяльністю. Для цього він має 

пройти процедуру ліцензування, в ході якого відбувається підтвердження 

фактичної спроможності певного конкретного навчального закладу 

здійснювати діяльність з надання освітніх послуг на тому чи іншому 

освітньому рівні. Необхідність здійснення ліцензування для проведення 

діяльності із надання зазначених послуг закріплена у ст. 18 Закону України  

«Про освіту» а саме: «Діяльність навчального закладу розпочинається за 

наявності ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням послуг для 

одержання освіти і підготовкою фахівців різних рівнів кваліфікації. Ліцензія 
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видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України» 

[381]. На сьогодні такий порядок визначається постановою КМУ «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти» від 30.12.2015 р. № 1187. У даній постанові визначається коло вимог, 

що пред’являються до надання освітніх послуг на різних структурних рівнях 

освіти, а також процедура перевірки відповідності навчального закладу, що 

має на меті надавати такі послуги, цим вимогам. Зокрема, у постанові 

закріплено, що вимоги цих Ліцензійних умов стосуються кожного місця 

провадження освітньої діяльності. Органу ліцензування забороняється 

вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах. 

Ліцензіат провадить освітню діяльність в межах ліцензованого обсягу, яким 

встановлюється максимальна кількість осіб, що навчаються одночасно: у 

сфері вищої освіти – на певному рівні вищої освіти за певною спеціальністю 

на кожному курсі навчання; у сфері професійно-технічної освіти – на 

кожному курсі навчання за певною професією (у разі професійної 

підготовки), за певною навчальною програмою (у разі професійно-технічного 

навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації); у сфері загальної 

середньої освіти – на певному освітньому рівні загальної середньої освіти; у 

сфері дошкільної освіти – за певним видом дошкільної освіти. Перевищення 

ліцензованого обсягу у сфері вищої та професійно-технічної освіти 

допускається у разі продовження навчання осіб, що робили перерву у 

навчанні з визначених законодавством причин, а також у випадках, 

передбачених законом. Перевищення ліцензованого обсягу у сфері загальної 

середньої та дошкільної освіти не допускається [364]. 

Слід зазначити, що певні аспекти порядку ліцензування вищих 

навчальних закладів також висвітлено у самому Законі України «Про вищу 

освіту» [348]. Зокрема, у ньому зазначається, що безпосередньому 

отриманню ліцензії вищим навчальним закладом передує ліцензійна 

перевірка, яку проводить Національне агентство із забезпечення якості вищої 

освіти. Здійснюється вона у двомісячний строк з дня надходження до 
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агентства заяви та документів, що підтверджують відповідність заявника 

стандарту освітньої діяльності за відповідною спеціальністю. За 

результатами перевірки складається експертний висновок, який заявник 

разом із письмовою заявою подає центральному органу виконавчої влади у 

сфері освіти і науки. На підставі отриманих документів центральний орган 

виконавчої влади у сфері освіти і науки протягом 10 робочих днів видає 

відповідному вищому навчальному закладу ліцензію на провадження 

освітньої діяльності або відмовляє у її видачі. Рішення про відмову у видачі 

ліцензії повинно бути обґрунтованим і містити посилання на конкретні 

положення стандарту освітньої діяльності, яким не відповідає заявник [348]. 

Законом також передбачено, що у разі невидачі заявнику у визначений 

законом строк ліцензії на провадження освітньої діяльності або неприйняття 

рішення про відмову в її видачі заявник має право провадити відповідну 

освітню діяльність без одержання ліцензії через 10 робочих днів після 

закінчення строку, встановленого для видачі ліцензії на провадження 

освітньої діяльності або прийняття рішення про відмову в її видачі, на 

підставі експертного висновку Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти [348]. 

Вважаємо за потрібне звернути увагу на той факт, що, якщо виходити зі 

змісту Законів України «Про освіту», Про професійно-технічну освіту», «Про 

вищу освіту», а також вказаної Постанови КМУ «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», то 

ліцензуванню підлягають усі навчальні заклади, незалежно від форм 

власності, тобто як приватні, так державні і комунальні. Однак у законах 

України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» та «Про 

позашкільну освіту» про ліцензування йдеться тільки у контексті навчальних 

закладів, заснованих на приватній формі власності. 

Що стосується акредитації, то вона здійснюється стосовно вищих 

навчальних закладів та вищих професійних училищ на підставі Законів 

України «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту» та Постанови 
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КМУ «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних 

закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 

професійних училищах» від 09.08.2001 р. № 978. Зокрема, в останньому 

закріплено, що акредитація проводиться з ініціативи навчального закладу. 

Акредитація вищого навчального закладу (далі – акредитація закладу) – це 

державне визнання його статусу (рівня акредитації). Акредитація напряму 

підготовки, спеціальності у навчальному закладі (відокремленому підрозділі 

навчального закладу) за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (далі – 

акредитація напряму підготовки, спеціальності) – це державне визнання 

відповідності рівня підготовки (перепідготовки) фахівців державним 

вимогам до напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального 

закладу, затвердженим МОН [366]. 

Щодо атестації, то вона проводиться відносно професійно-технічних, 

дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів у 

порядку, визначеному Законами України «Про дошкільну освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Постановою КМУ 

«Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів» від 

12.02.1996 р. № 200 та наказом МОН України «Про затвердження Порядку 

державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних 

закладів» від 30.01.2015 р. № 67 [369]. Більш детально питання акредитації та 

атестації ми розглянемо в одному із наступних підрозділів даного 

дисертаційного дослідження, коли досліджуватимемо правові засади 

діяльності суб’єктів контролю у сфері надання освітніх послуг.  

Отже, значення процедурних адміністративно-правових засад організації 

та функціонування навчального закладу полягає у тому, що вони визначають 

порядок взаємовідносин засновників навчальних закладів та (або) органів 

управління навчальних закладів з органами державної влади та місцевого 

самоврядування з питань надання тих чи інших освітніх послуг. 

Далі, важливим блоком адміністративно-правових засад діяльності 

навчальних закладів у сфері надання освітніх послуг є принципи їх 
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функціонування, які визначають ті основоположні, відправні, імперативні 

вимоги, у відповідності з якими дані суб’єкти реалізують своє функціональне 

призначення. Вважаємо за потрібне зауважити на тому, що не слід принципи 

діяльності навчальних закладів ототожнювати із принципами реалізації 

державної освітньої політики (як у цілому, так і на певних освітніх рівнях), 

хоча вони у ряді аспектів і збігаються, перш за все в силу загального 

характеру певних принципів (наприклад, верховенство права, законність, 

гуманізм, демократизм тощо). 

Мусимо зазначити, що попри важливість принципів як загальної 

правової основи діяльності навчальних закладів, у чинному законодавстві 

вони не мають системного закріплення. Зокрема, ми маємо на увазі те, що в 

одних нормативно-правових актах з питань освіти вони (принципи) прямо 

передбачені, а в інших їм не приділяється належної уваги. В таких 

документах вони, як правило, відображені у досить абстрактному вигляді і 

виводяться із змісту інших нормативно-правових положень. Як приклад 

нормативно-правових актів, в яких приділено окрему увагу принципам 

діяльності навчального закладу, можна відзначити Закон України «Про вищу 

освіту», в якому передбачено, що діяльність вищого навчального закладу 

провадиться на принципах: 1) автономії та самоврядування; 2) розмежування 

прав, повноважень і відповідальності засновника (засновників), державних 

органів та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких 

належить вищий навчальний заклад, органів управління вищого навчального 

закладу та його структурних підрозділів; 3) поєднання колегіальних та 

єдиноначальних засад; 4) незалежності від політичних партій, громадських і 

релігійних організацій (крім вищих духовних навчальних закладів) [348]. 

Також можна відмітити наказ МОН України «Про затвердження Інструкції 

про організацію та діяльність гімназії, Інструкції про організацію та 

діяльність ліцею», згідно з якими діяльність гімназії будується на принципах 

гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і 

релігійних організацій та об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, 
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фізичного і естетичного виховання, органічного поєднання 

загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, 

диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого 

характеру навчання та його індивідуалізації [363]. 

Одну із ключових груп досліджуваних правових засад складають ті, що 

визначають основи адміністративно-правового статусу навчального закладу, 

зокрема його: цілі, завдання, функції, права та обов’язки (в тому числі 

відповідальність), механізм побудови та функціонування 

внутршньоорганізаційного управління. 

Цілі, завдання та функції формують функціонально-правовий блок 

правового статусу навчального закладу та відображають: 

– по-перше, його соціальне призначення, тобто те, для чого створюється 

та працює навчальний заклад; 

– по-друге, напрямки, за якими навчальний заклад здійснює свою 

роботу. 

У нормативно-правових актах про освіту законодавчого рівня, як 

правило, йдеться не про мету та завдання навчальних закладів, а про цілі та 

завдання освіти на відповідному рівні, що в цілому можна розглядати як 

завдання навчальних закладів, адже саме останні реалізують освітній процес. 

З-поміж усіх законодавчих актів про освіту завдання безпосередньо 

навчальних закладів закріплені тільки у Законі України «Про вищу освіту». 

Так, у його ст. 26 зазначено, що основними завданнями вищого навчального 

закладу є:  

1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними 

спеціальностями;  

2) для університетів, академій, інститутів – провадження наукової 

діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої 

діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої 

кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі;  
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3) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 

через формування людського капіталу;  

4) формування особистості шляхом патріотичного, правового, 

екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 

моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та 

відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах;  

5) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності;  

6) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 

процесу їхніх здібностей і талантів;  

7) збереження та примноження моральних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства;  

8) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і 

культурного рівня громадян;  

9) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 

діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;  

10) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці [348].  

Також варто зазначити, що завдання різних типів навчальних закладів у 

загальному вигляді відображаються у відповідних положеннях про них. 

Більш же конкретизовано та детально дані питання врегульовуються на 

локальному рівні, тобто у статутах навчальних закладів. Так, наприклад, у 

Статуті КНУ ім. Тараса Шевченка, затвердженого наказом МОН від 

24.07.2015 р. № 802, встановлено, що основною метою діяльності 

університету є забезпечення умов, необхідних для здобуття особами вищої 

освіти та проведення наукових досліджень [438]. Головними завданнями 

Університету, відповідно до цього Статуту, є: здійснення освітньої 

діяльності, згідно із розробленими центральним органом виконавчої влади у 

сфері освіти та науки стандартами, що забезпечує можливість здобувати 

вищу освіту особам на відповідних рівнях вищої освіти за обраними 
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спеціальностями та формувати найвищу здатність до працевлаштування й 

кар’єрного зростання; здійснення наукової діяльності шляхом проведення 

наукових досліджень, забезпечення творчої діяльності учасників освітнього 

процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання 

отриманих результатів в освітньому процесі; формування особистості 

шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в 

учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, 

громадянської позиції і відповідальності, здорового способу життя, уміння 

вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах; забезпечення 

органічного поєднання в освітньому процесі навчальної, наукової та 

інноваційної діяльності; створення необхідних умов для реалізації 

учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів [438]; та ін. 

Що ж стосується функцій навчального закладу, то вони являють собою 

ті ключові напрями, за якими здійснює свою освітню діяльність навчальний 

заклад. Аналіз чинного законодавства свідчить про те, що правові засади, які 

визначають напрями діяльності навчальних закладів, закріплюються, 

переважно, на рівні підзаконних нормативно-правових актів, а саме: у 

положеннях про відповідні типи навчальних закладів, та безпосередньо у 

статутах конкретних навчальних закладів. 

Дуже важливе значення мають адміністративно-правові засади, які 

регламентують права та обов’язки навчальних закладів, адже саме ці засади 

визначають коло тих суб’єктивних можливостей, а також зміст та обсяги 

необхідної поведінки навчальних закладів у відносинах із суб’єктами, яким 

вони надають освітні послуги, а також органами державної влади і місцевого 

самоврядування з питань освіти. 

Слід відзначити, що питання законодавчого врегулювання прав та 

обов’язків навчальних закладів, зокрема в адміністративно-правових 

відносинах, є неоднозначним. Йдеться, зокрема, про те, що права та 

обов’язки навчального закладу на рівні централізованого законодавства не 

мають чіткого та послідовного викладення. Як правило, вони розпорошені у 
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різних нормах низки законів та підзаконних нормативно-правових актів. 

Виняток становить хіба що Закон України «Про вищу освіту», у ст. 32 якого 

закріплено права та обов’язки вищого навчального закладу. Зокрема, він, 

незалежно від його форми власності, має право:  

1) розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах 

ліцензованої спеціальності;  

2) самостійно визначати форми навчання та форми організації 

освітнього процесу;  

3) обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, що 

передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;  

4) приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та 

інших працівників;  

5) формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до 

законодавства. При зменшенні чисельності осіб, які навчаються за кожною 

освітньою програмою, у межах 20 відсотків чисельності, визначеної на 

початок навчання за цією програмою, штатна чисельність науково-

педагогічних працівників не скорочується;  

6) приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі 

встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних вищих навчальних 

закладах ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і 

вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на 

посаду наукового чи науково-педагогічного працівника;  

7) запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-

дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;  

8) надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до 

законодавства;  

9) самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;  

10) самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і 

програми навчальних дисциплін; тощо [348].  
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Що ж стосується обов’язків вищих навчальних закладів, то до них 

належать такі:  

1) вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних 

новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в 

наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших 

працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної 

відповідальності;  

2) мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти;  

3) створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з 

особливими освітніми потребами;  

4) оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах 

та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і 

виконання зобов’язань [348]. 

Справедливим буде зауважити на тому, що у ряді положень про 

відповідні типи навчальних закладів міститься загальний перелік 

повноважень таких навчальних закладів, однак за своїм змістом та 

характером їх викладення дані повноваження можна охарактеризувати 

скоріше як функції, аніж права та обов’язки. Однією із причин такої ситуації, 

на нашу думку, є те, що наразі відсутнє офіційне тлумачення поняття 

«повноваження», як немає єдності у його розумінні і в наукових колах. У 

зв’язку з цим у законодавстві повноваженнями позначаються в одних 

випадках права та обов’язки, а в інших – завдання та напрямки діяльності 

владних суб’єктів. 

Проте вважаємо, що увесь обсяг прав і обов’язків (або повноважень) у 

межах адміністративного-правових відносин, учасником яких можуть бути 

навчальних заклади, можна розподілити на такі групи: 

1) за характером: 

– матеріальні; 

– процедурно-процесуальні; 
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2) за спрямуванням: 

– зовнішьоорганізаційні, тобто такі, що пов’язані із взаємовідносинами з 

органами державної влади та (або) місцевого самоврядування; 

– внутрішньо-організаційні, які спрямовані на вирішення управлінських 

питань всередині системи навчального закладу. 

І останній аспект, на який би ми хотіли звернути увагу у межах даного 

підрозділу, є адміністративно-правові засади організації та функціонування 

механізму управління всередині навчального закладу. Відповідно до ст. 20 

Закону України «Про освіту» навчальний заклад очолює його керівник, який 

щорічно звітує перед загальними зборами (конференцією) колективу 

навчального закладу. Залежно від типу першого керівник може йменуватися 

завідувачем, директором, ректором, президентом тощо). Керівники 

навчальних закладів, які є загальнодержавною власністю і підпорядковані 

центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері освіти, обираються за конкурсом і призначаються на посаду 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері освіти Кабінетом Міністрів України. Керівники навчальних закладів, 

що є загальнодержавною власністю і підпорядковані іншим центральним 

органам виконавчої влади, обираються за конкурсом і призначаються на 

посаду (за попереднім погодженням з центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері освіти) відповідними 

центральними органами виконавчої влади. Керівники навчальних закладів, 

що є комунальною власністю, призначаються органом виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим у сфері освіти, відповідними обласними, 

міськими, районними органами управління освітою за попереднім 

погодженням з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування. Керівники навчальних закладів, заснованих на інших 

формах власності, призначаються їхніми засновниками або уповноваженими 

ними органами за попереднім погодженням з відповідними органами 

управління освітою місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
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самоврядування [381]. 

Більш детально питання порядку обрання керівників навчальних 

закладів та кола їхніх повноважень визначаються відповідними законами та 

підзаконними актами, що регулюють функціонування окремих складових 

системи освіти. Крім того, вагома роль у регулюванні даних аспектів 

належить локальним актам – статутам навчальних закладів.  

Отже, керівник навчального закладу та його заступники, керівники 

структурних підрозділів управлінського апарату та їхні заступники, якщо 

такі є, складають адміністрацію навчального закладу. Слід відмітити, що у 

законах України «Про професійно-технічну освіту» та «Про вищу освіту» 

питання управління навчальними закладами врегульовані набагато 

змістовніше, аніж це зроблено у законах «Про дошкільну освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», в яких з цього приводу 

майже нічого не закріплено, відповідно основна регламентуюча роль тут 

відводиться підзаконним централізованим нормативно-правовим актам та 

локальним правовим документам. Саме адміністрація навчального закладу 

вирішує основний обсяг її оперативних організаційно-управлінських питань, 

зокрема: представляє навчальний заклад у відносинах з органами державної 

влади та місцевого самоврядування, а також іншими організаціями 

(установами, закладами, підприємствами тощо), взаємодіє із засновниками 

навчального закладу та відповідає перед ними за результати роботи 

останнього; здійснює керівництво трудовим колективом, забезпечує якість та 

ефективність його роботи; забезпечує формування кадрового потенціалу та 

доцільне і раціональне розміщення наявних кадрів, визначає функціональні 

обов’язки працівників; здійснює управління матеріально-технічною та 

фінансовою базою навчального закладу; забезпечує дотримання законності 

та відповідної дисципліни у його межах; видає відповідні 

внутрішньоорганізаційні накази і розпорядження, забезпечує усі необхідні 

умови для належної реалізації освітньо-виховного, науково-дослідного 

процесу; сприяє нормальному функціонуванню громадського 
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самоврядування, а також громадських організацій, якщо такі утворені та 

діють у навчальному закладі; та ін.. 

Окрім адміністрації, управління навчальними закладами також 

здійснюють відповідні колегіальні органи управляння – ради (педагогічні 

ради, вчені ради). Порядок формування та діяльності таких органів 

визначається законодавством та локальними актами окремих навчальних 

закладів. Слід відмітити, що, якщо у загальноосвітніх навчальних закладах 

діяльність таких колегіальних органів в основному спрямовується на 

вирішення методичних та освітньо-виховних питань, тоді як учені ради 

вищих навчальних закладів, окрім вирішення стратегічних питань та 

визначення перспективних напрямків розвитку освітньої, науково-дослідної 

та інноваційної діяльності навчального закладу, займаються вирішенням 

ряду управлінських питань організаційного, кадрового, матеріально-

технічного та фінансового характеру.  

Вищим органом громадського самоврядування у навчальних закладах є 

збори (конференції) їх трудових колективів. У випадку із дошкільними 

навчальними закладами до складу таких зборів також входять батьки або 

особи, які їх замінюють, а у вищих навчальних закладах – виборні 

представники з числа студентів. У ст. 17 закону України «Про освіту» 

закріплено, що самоврядування навчальних закладів передбачає їхнє право 

на: самостійне планування роботи, вирішення питань навчально-виховної, 

науково-дослідної, методичної, економічної і фінансово-господарської 

діяльності; участь у формуванні планів прийому учнів, студентів, слухачів з 

урахуванням державного контракту (замовлення) та угод підприємств, 

установ, організацій, громадян; визначення змісту компонента освіти, що 

надається навчальним закладом понад визначений державою обсяг; 

прийняття на роботу педагогічних, науково-педагогічних, інженерно-

педагогічних та інших працівників, а також фахівців з інших держав, у тому 

числі за контрактами; самостійне використання усіх видів асигнувань, 

затвердження структури і штатного розпису в межах встановленого фонду 
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заробітної плати; здійснення громадського контролю за організацією 

харчування, охорони здоров'я, охорони праці в навчальних закладах [381]. 

Питання функціонування та повноваження органів громадського 

самоврядування визначаються законом та статутами окремих навчальних 

закладів у сфері вищої освіти, та законами, відповідними типовими 

положеннями про навчальні заклади, затвердженими органами виконавчої 

влади, а також статусами у сфері дошкільної, загальної середньої та 

професійно-технічної освіти. Слід звернути увагу на той факт, що у 

законодавстві про останню, тобто професійно-технічну освіту, зазначається, 

що рішення вищого органу громадського самоврядування професійно-

технічного навчального закладу мають дорадчий характер. Тобто вони є 

консультативними, а отже, необов’язковими для виконання. Така ситуація, на 

нашу думку, є не зовсім зрозумілою, оскільки ставить під сумнів доцільність 

самого існування такого роду самоврядування, і взагалі, викликає цілком 

логічне питання про те, чи може уособлювати самоврядування орган, який не 

має права приймати обов’язкові рішення для навчального закладу з 

ключових питань його діяльності.  

В цілому, аналіз нормативно-підґрунтя діяльності навчальних закладів в 

Україні дозволяє виокремити такі позитивні та негативні моменти їх 

внутрішньоорганізаційного управління: 

позитивні – це: поєднання індивідуального та колективного, 

централізованого адміністративного та самоврядного підходів до управління; 

негативні – відсутність послідовності, системності та чіткості 

викладення засад організації та реалізації внутрішньоорганізаційного 

управління; значна роль підзаконних нормативно-правових актів у 

врегулюванні даних питань. Виняток становить законодавство про вищу 

освіту, в якому комплексно та досить змістовно визначено ключові аспекти 

управління навчальним закладом, що, у свою чергу, розвиваються та 

уточнюються на рівні окремих статутів навчальних закладів. 

Отже, підсумовуючи проведене у даному підрозділі дослідження, 
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можемо говорити про те, що питання визначення в нашій державі 

адміністративно-правових засад діяльності навчальних закладів виглядає 

неоднозначно. З одного боку, на сьогодні існує ціла низка нормативно-

правових актів законодавчого та підзаконного характеру, які регулюють 

діяльність зазначених суб’єктів надання освітніх послуг. Однак, з іншого – 

більшість із цих законів за своїм змістом далекі від ідеальних, оскільки 

регламентують дані питання лише у доволі загальному вигляді. Підзаконні 

нормативно-правові акти, зокрема положення про різні типи навчальних 

закладів також у ряді випадків не забезпечують необхідну чіткість та 

однозначність законодавчих приписів. Більше того, у всіх цих документах 

немає єдиного підходу щодо визначення ключових аспектів діяльності 

навчальних закладів, таких як: цілі, завдання, основні функції та принципи, 

питання громадського самоврядування тощо. Показовим у цьому контексті є 

Закон України «Про вищу освіту», який, як ми вже зазначали, порівняно з 

іншими законодавчими актами зі сфери освіти, досить комплексно, чітко та 

змістовно визначає адміністративно-правові засади діяльності вищих 

навчальних закладів. 

 

 

4.3. Адміністративно-правовий статус суб’єктів отримання освітніх 

послуг 

 

Окрім навчальних закладів, адміністративно-правові засади діяльності 

яких ми розглянули у попередньому підрозділі, одними із ключових 

суб’єктів досліджуваних нами правовідносин є особи, яким надаються 

освітні послуги. Розпочати аналіз проблеми вважаємо за доцільне із 

встановлення сутності понять правового та адміністративно-правового 

статусу, що необхідно для формулювання більш чіткого та змістовного 

уявлення відносно того, про що слід вести мову.  

Слово «статус» походить від латинського «status» – становище. У 
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сучасних словниках української та російської мови термін статут має такі 

тлумачення: 

а) положення, стан; 

б) у юридичному контексті:  

– правове становище громадян, громадських і державних організації, 

міжнародних організацій;  

– сукупність прав і обов’язків фізичних та (або) юридичних осіб; 

в) у соціальному контексті:  

соціальна роль кого-, чого-небудь;  

– становище індивіда або групи осіб щодо інших індивідів або груп у 

соціальній системі;  

г) у медичному контексті: 

– стан здоров’я хворого на момент обстеження [423, c. 545; 41, c. 508-

509; 69, c. 1387; 52, c. 1387]. 

У філософських словниках поняття «соціальний статус» визначається як 

соціальний, співвідносна позиція індивідуума або групи в соціальній системі, 

що визначається за рядом ознак, характерних для даної системи 

(економічних, професійних, етнічних та інших) [302, c. 663; 463, c. 652]. 

О. О. Грицанов наголошує, що соціальні статуси як елементи соціальної 

організації суспільства складно скоординовані і ранжовані щодо панівної 

системи цінностей, що надає їм особливу значущість у громадській думці, 

престиж. Соціальний статус залежить від соціальних визначень реальності в 

цілому і сам є соціально визначеним, усвідомлюється особистістю як об'єкт 

орієнтації соціальної дії [302, c. 663]. 

А. М. Михненко та Е. М. Макаренко розуміють соціальний статус як 

сукупність прав, привілеїв, моральних норм i обов’язків індивіда або 

соціальної групи, пов’язаний з виконанням первинної соціальної ролі, яка 

виявляється у формі поведінки, очікуваної відповідно до становища у 

суспільстві. Дослідники підкреслюють, що розробка і використання поняття 

соціального статусу робить можливим краще розуміння життєвого шляху 
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людини і соціальної структури суспільства, сприяє ефективності соціального 

управління, виховних та освітніх процесів [143, c. 675].  

А. А. Герасимчук, Ю. І. Палеха, О. М. Шиян вважають, що соціальний 

статус особистості – це певне місце людини в суспільній ієрархії, яке 

обумовлене її походженням, професією, віком, статтю, сімейним станом 

[430]. 

З точки зору, яку висловлює М. В. Примуш, соціальний статус – це 

становище індивіда (або групи людей) у системі соціальних зв'язків і 

відносин, що обумовлюється її приналежністю до певної соціальної 

спільноти та визначає сукупність її прав та обов'язків [345]. 

Г. В. Осипов визначає соціальний статус, по-перше, як співвідносну 

позицію індивіда або групи, яка визначається соціальними ознаками 

(економічне становище, професія, кваліфікація, освіта і т.п.), природними 

ознаками (стать, вік і т.д.), а також престижем і місцем у структурі влади; а 

по-друге, як сукупність прав та обов'язків індивіда або соціальної групи, 

пов'язана з виконанням ними певної соціальної ролі [428, c.343]. 

Г. Д. Мейн переконаний, що соціальний статус – це сукупність прав і 

обов’язків індивіда чи соціальної групи, пов’язана з виконанням ними певних 

соціальних ролей [112]. 

В. В. Вербець, О. А Субот, Т. А. Христюк пишуть, що Соціальний 

статус – це положення соціального суб'єкта в суспільстві, що передбачає для 

нього певні специфічні права та обов'язки, правила поведінки. Таким чином, 

соціальний статус визначає становище індивіда або соціальної групи 

стосовно інших індивідів і груп, яке визначається за соціально значущими 

для даної соціальної системи критеріями (економічними, політичними, 

соціально-правовими, професійно-кваліфікаційними тощо) [431]. 

Отже, соціальний статус – це поняття, що вказує на положення особи у 

тій чи іншій системі суспільних відносин і зв’язків, яке визначається 

пануючою у суспільстві в цілому та (або) певній соціальній групі, зокрема, 

системою соціальних цінностей та правил, що вимагають від їх членів 
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будувати та здійснювати поведінку певним чином. Соціальний статус наділяє 

учасників суспільних відносин певними можливостями та привілеями, а 

також покладає на них відповідні соціальні обов’язки, необхідні для 

виконання ними своїх соціальних ролей і функцій. В. Радаєв та 

О. І. Шкаратан зазначають, що будь-яка людина займає у суспільстві певну 

позицію, і кожна з цих соціальних позицій, що припускає визначені права та 

обов’язки, – є «статусом» [399, c. 12]. 

Одним із основних засобів, з використанням яких встановлюються 

правила поведінки у соціумі та визначаються основоположні соціальні 

цінності, є соціальні норми. З цього приводу слушно зазначають 

В. В. Вербець, О. А. Субот, Т. А. Христюк, що поведінка ж в межах 

соціальної ролі є визначеною заздалегідь соціальними нормами, і тому є 

очікуваною з боку інших суб’єктів [431].  

М. В. Примуш зазначає, що вимоги оточення (у вигляді приписів, 

побажань, очікувань) щодо виконання певних соціальних ролей втілюються у 

конкретні соціальні норми (norma – правило, взірець, керівне начало). 

Соціальні норми – сукупність, зобов'язуючих принципів, правил, еталонів 

вимог, встановлених суспільством, соціальними спільнотами чи 

уповноваженими суб'єктами для регулювання соціальних відносин, 

діяльності і поведінки соціальних суб'єктів на всіх рівнях і в усіх сферах 

людської життєдіяльності [345]. 

В. В. Радаєв та О. І. Шкаратан визначили соціальні норми. На їхнє 

переконання, це засоби соціальної регуляції поведінки індивідів і груп. Через 

них суспільство і соціальні спільності висувають своїм представникам 

вимоги, яким має задовольняти їхня поведінка; суспільство і окремі 

спільноти на основі соціальних норм направляють, контролюють, 

регулюють, оцінюють цю поведінку. Соціальні норми виражаються в 

уявленнях людей про належне, допустиме, можливе, бажане, прийнятне або, 

навпаки, – про небажане, неприйнятне, неприпустиме [399, c.12]. Дослідники 

наголошують, що з використанням соціальних норм вимоги та встановлення 
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суспільства, соціальних груп переводяться в еталони, моделі, стандарти 

належної поведінки представників цих груп. Соціальні норми забезпечують 

стабільність суспільства, його нормальне відтворення, захист від зовнішніх і 

внутрішніх руйнівних впливів. Тому соціальні норми інтегрують, 

впорядковують, підтримують суспільство в життєздатному стані [399, c. 12].  

Г. В. Осипов визначив соціальні норми як сукупність актів дії, що 

характеризуються високим ступенем однорідності та повторюваності, в яких 

втілюються система панівних соціальних цінностей [429, c. 881]. 

В. М. Кириченко та О. М. Куракін вважають, що соціальні норми — це 

історично зумовлені загальні правила поведінки людей у суспільстві, є 

проявом їх свідомої вольової діяльності та забезпечуються різними засобами 

соціального та державного впливу [446, c.78]. 

З точки зору, яку висловлює М. В. Кравчук, соціальні норми являють 

собою загальні правила поведінки людей у суспільстві, що зумовлені 

об'єктивними закономірностями і є результатом свідомо-вольової діяльності 

певної частини чи всього суспільства, що забезпечуються різноманітними 

засобами соціального впливу [236, c. 119].  

На думку О. Ф. Скакун, соціальні норми – система правил поведінки 

загального характеру, що складаються у відносинах між людьми в певному 

суспільстві у зв’язку з виявом їхньої волі (інтересу) і забезпечуються різними 

засобами соціального впливу. Правник підкреслює, що це не просто правила, 

оскільки правила існують і в несоціальних утвореннях, таких, наприклад, як 

математика, граматика, техніка та ін. (технічні норми), а правила чітко 

вираженого соціального характеру. Це не стихійний (природний) регулятор, 

а свідомий, вольовий, нормативний [420, c. 268]. 

Як вважають М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко та О. В. Петришин, соціальні 

норми – це правила поведінки загального характеру, які виявляють волю 

певної частини населення або всього суспільства і гарантуються різними 

засобами соціального впливу [156, c.226]. 

Соціальні норми, пише Ю. П. Сурмін, – це стандарти діяльності та 
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правила поведінки, виконання яких очікується від члена групи або 

суспільства і підтримується за допомогою санкцій. Соціальні норми 

упорядковують і регулюють соціальні взаємодії [143, c. 664].  

Соціальні норми – це узагальнююче поняття, яке складається із кількох 

різновидів норм, ключовими серед яких є норми права (або правові норми). 

Першочергова роль саме цього виду соціальних норм пояснюється низкою їх 

специфічних властивостей, зокрема таких, як загальність та загальна 

обов’язковість, високий рівень формалізації та державна забезпеченість. Тож, 

як слушно зазначає О. Ф. Скакун, що норма права, різновид соціальної 

норми, загальнообов’язкове, формально-визначене правило поведінки 

(зразок, масштаб, еталон), встановлене або санкціоноване державою як 

регулятор суспільних відносин, яке офіційно закріплює міру свободи і 

справедливості відповідно до суспільних, групових та індивідуальних 

інтересів (волі) населення країни, забезпечується всіма заходами державного 

впливу, аж до примусу [419, c. 275].  

За В. В. Копейчиковим юридичні (правові) норми – це 

загальнообов'язкові, формально визначені правила поведінки, встановлені 

(санкціоновані) державою, охороняються, захищаються і гарантуються нею 

та містяться в нормативно-правових актах [343, с. 107]. 

М. В. Цвік характеризує норму права як соціально обумовлене, 

спрямоване на регулювання суспільних відносин обов'язкове для виконання 

правило поведінки, яке схвалюється або встановлюється державою і у своїй 

реалізації забезпечується рівнем свідомості виконавців, організаційною та 

виховною роботою і можливістю застосування державного примусу у разі 

порушення його вимог. Автор підкреслює, що вона (норма права) нерозривно 

пов'язана із сутністю права, оскільки є первинним елементом його структури, 

безпосереднім втіленням такої його ознаки, як нормативність [156, c. 279]. 

В. К. Баєв вважає, що юридична норма (норма права) – це 

загальнообов'язкове веління, виражене у вигляді державного владного 

розпорядження і яке регулює суспільні відносини [445, c. 369]. 
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З позиції К. Г. Волинки, норма права – це загальнообов'язкове 

формально визначене правило соціально значущої поведінки, встановлене 

або санкціоноване державою, спрямоване на регулювання суспільних 

відносин шляхом визначення прав і обов'язків їх учасників і забезпечене 

можливістю застосування державного примусу [81, c. 113]. 

З позиції М. І. Байтіна, правова норма – це такий, що виходить від 

держави і нею охороняється, загальнообов'язковий, формально-визначений 

припис, виражений (змодельований) у вигляді правила поведінки або 

відправного встановлення і є державним регулятором суспільних відносин 

[444, c. 316]. 

Під впливом правових норм особа набуває правового статуту, який є 

окремим проявом соціального статусу. Слід зазначити, що використання 

поняття статусу у юридичному контексті здійснювалося ще у часи 

Стародавнього Риму, де він позначав обсяг праводієздатності фізичної особи, 

а саме: 

– status libertatis – стан свободи; 

– status civitatis – стан громадянства; 

– status familiae – сімейний стан. 

Тільки ті особи, які були носіями цих трьох статусів, мали повний обсяг 

права дієздатності [305, c. 47].  

Сьогодні на сторінках правової літератури висловлюється багато точок 

зору з приводу того, що являє собою правовий статус, як слід його розуміти. 

Так, скажімо, Ю. С. Шемшученко вважає, що правовий статус – це 

встановлене нормами права положення його суб’єктів, сукупність їхніх прав 

та обов’язків [490, c. 626; 53, c. 525]. О. Ф. Скакун визначила правовий статус 

особи як систему закріплених у нормативно-правових актах і гарантованих 

державою прав, свобод, обов’язків, відповідальності, відповідно до яких 

індивід як суб’єкт права (тобто як такий, що має правосуб’єктність) 

координує своє поведінку в суспільстві [419, c. 377].  

М. В. Кравчук пропонує таке визначення правового статусу. Це 
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сукупність або система всіх належних громадянину суб’єктивних юридичних 

прав, свобод і обов’язків, що визначають його правове становище в 

суспільстві, яке закріплене в чинному законодавстві та інших формах права 

[236, c. 86-87]. 

За В. С. Нерсесянцом, правовий статус являє собою одну з 

найважливіших політико-юридичних категорій, яка нерозривно пов’язана з 

соціальною структурою суспільства, рівнем демократії, станом законності та 

являє собою систему прав і обов’язків, що законодавчо закріплюється 

державами в конституціях, міжнародно-правових актах про права людини та 

інших нормативно-юридичних актах [391, c. 225]. 

Н. К. Шаптала та Г. В. Задорожня пишуть, що правовий статус особи 

(лат. status – становище) – це юридично закріплене становище особи як 

соціального суб'єкта в суспільстві, тобто це сукупність прав та обов'язків 

особи, які визначені та гарантовані Конституцією і законами України, 

іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України [221]. 

О. В. Зайчук та Н. М. Оніщенко розглядають правовий статус як 

сукупність прав і обов’язків особи. Правовий статус, зазначають вони, як 

юридична категорія не лише визначає стандарти можливої та необхідної 

поведінки, що забезпечують нормальну життєдіяльність соціального 

середовища, а й характеризують реальну взаємодію держави та особи [447]. 

З позиції М. І. Абдулаєва, правовий статус людини і громадянина є 

комплексним державно-правовим інститутом, складовою якого є основні 

права, свободи і обов'язки. Правове становище індивіда визначає його місце в 

правовому спілкуванні і відображає фактичний його стан у взаєминах із 

суспільством і державою. Воно обумовлюється особливостями соціального 

статусу, що існує в даний період розвитку держави і суспільства [1, c. 119-

120]. 

За О. В. Мальком, правовий статус – це комплексна інтеграційна 

категорія, що відображає взаємовідносини суб’єктів суспільних відносин, 
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особи і суспільства, громадянина і держави, індивіда та колективу, а також 

інші соціальні зв’язки [444, c. 237]. 

Отже, спираючись на викладене, можемо дійти висновку про те, що 

правовий статус як вид соціального також визначає становище суб’єкта у 

соціальній системі, однак лише у тій її частині, яка регулюється правом. Тож 

положення суб’єкта та його роль у такій системі врегульовується нормами 

права, шляхом визначення прав, обов’язків та інших юридично значущих 

властивостей і характеристик суб’єкта, що у своїй сукупності встановлюють 

для останнього юридичні форми, порядок та межі реалізації ним своєї 

суспільно значущої поведінки. Саме завдяки правовому статусу особа 

включається у систему тих чи інших правовідносин.  

У даному контексті доречним буде навести точку зору, що її висловлює 

Н. В. Вітрук. На думку автора, наділяючи суб’єкта певним правовим 

статусом, суспільство тим самим створює реальні можливості для виконання 

суб’єктами права своїх соціальних функцій. Його зміст визначає межі 

діяльності особи щодо інших осіб, колективів, держави, межі її активної та 

пасивної життєдіяльності та самоствердження [77, c. 156]. 

Залежно від того, нормами якої саме галузі права врегульовується 

правове становище суб’єкта, воно може бути конституційно-правове, 

цивільно-правове, міжнародно-правове, адміністративно-правове тощо. 

Кожен із цих статусів відображає коло юридичних можливостей та свобод, 

якими може скористатися, обов’язків, які повинен виконати, та гарантій, на 

які може розраховувати особа, вступаючи у ті чи інші правовідносини.  

Звідси адміністративно-правовий статус суб’єктів, яким надаються 

освітні послуги, формується внаслідок регламентуючого впливу 

адміністративно-правових норм, які являють собою встановлені, 

санкціоновані або ратифіковані державою, формально визначені, юридично 

обов'язкові, охоронювані засобами державного примусу правила поведінки 

учасників суспільних відносин у сфері реалізації виконавчої влади та 

управлінської діяльності державних органів та органів місцевого 
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самоврядування, які забезпечують умови реалізації цими учасниками своїх 

прав та виконання покладених на них обов'язків [14, c. 110-111].  

Д. М. Павлов розуміє адміністративно-правову норму як обов’язкове, 

формально визначене правило поведінки, що встановлюється та 

охороняється державою і регулює відносини у сфері публічного (в першу 

чергу державного) управління [320].  

На думку Ю. П. Битяка, адміністративно-правові норми — це 

встановлені, ратифіковані або санкціоновані державою, забезпечені в разі 

необхідності її примусовою силою, загальнообов’язкові, формально 

визначені правила поведінки, які покладають на учасників суспільних 

відносин, що становлять предмет адміністративного права, обов’язки і 

надають їм права [12, c. 49].  

Л. Л. Попов вважає, що адміністративно-правові норми – це встановлені 

державою правила поведінки, метою яких є регулювання суспільних 

відносин, що виникають, змінюються і припиняються (при необхідності) у 

сфері функціонування механізму виконавчої влади або (в широкому сенсі) 

державного управління [5, c. 59].  

В. К. Колпаков стверджує, що адміністративно-правова норма – це 

обов'язкове правило поведінки, яке встановлене і охороняється державою, 

метою якого є регулювання суспільних відносин, що виникають, змінюються 

і припиняються у сфері державного управління [208, c. 62].  

Відповідно, адміністративно-правовий статус – це, на переконання 

В. Б. Авер’янова, комплекс конкретно визначених суб’єктивних прав і 

обов’язків, які закріплені за відповідним суб’єктом нормами 

адміністративного права [14, c. 175].  

Схожу позицію висловлює й С. В. Ківалов, який характеризує 

адміністративно-правовий статусу осіб. На його думку, це складає комплекс 

їхніх прав і обов’язків, що закріплені нормами адміністративного права, а 

також гарантії захисту цих прав і обов’язків [193, c. 272]. 

З викладеного випливає, що більшість дослідників розглядає 
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адміністративно-правові норми як такі, що спрямовані на регулювання 

відносин у сфері державної виконавчої влади. Деякі правники наголошують 

на тому, що вони також регулюють внутрішньоорганізаційні відносини в 

системі інших органів влади. Втім, на нашу думку, сьогодні реальна сфера 

впливу адміністративного права значно ширша, і виходить за межі 

зазначених відносин. Адже, як слушно зазначає В. К. Колпаков, сучасне 

адміністративне право – найбільш об'ємна, мобільна, нестабільна й одна з 

найскладніших юридичних галузей. Немає такої галузі державного чи 

громадського життя, яке б не регулювалося адміністративним правом. Його 

норми регулюють діяльність структур виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, державних і недержавних підприємств, установ, 

організацій, їхній вплив постійно відчувають на собі конкретні люди [208, 

c. 62]. Тож, на наше переконання, адміністративно-правові норми регулюють 

суспільні відносини не лише у сфері діяльності державної виконавчої гілки 

влади, але й певні аспекти реалізації внутрішньоорганізаційних 

управлінських відносин у недержавних організаціях (зокрема, установах, 

закладах). 

Звідси, спираючись на вищезазначене, вважаємо, що під 

адміністративно-правовим статусом суб’єктів отримання освітніх послуг слід 

розуміти сукупність визначених адміністративно-правовими нормами прав і 

обов’язків (в тому числі юридична відповідальність), носіями яких вони є, та 

гарантій, на які ці суб’єкти можуть розраховувати, вступаючи у 

адміністративні правовідносини із суб’єктами надання освітніх послуг, 

зокрема їх органами управління, а також з відповідними органами влади та 

місцевого самоврядування з питань освіти. Правовий статус відображає коло 

та зміст юридичних можливостей, якими користуються (чи можуть 

скористатися) суб’єкти отримання освітніх послуг у зазначених 

правовідносинах, а також варіанти їх необхідної поведінки, тобто такої, що 

вимагається від них у межах адміністративно-правових відносин у сфері 

надання освітніх послуг. Крім того, адміністративно-правовий статус 
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досліджуваних суб’єктів, вказує на ті умови, обставини і фактори, які 

забезпечують цим суб’єктам можливість вільної, безпечної та 

безперешкодної реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів у сфері 

надання освітніх послуг. 

Загальні права суб’єктів отримання освітніх послуг, якими є вихованці, 

учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, 

докторанти, у загальному вигляді закріплені у ст. 51 Закону України «Про 

освіту». Так, у ній записано, що означені категорії осіб мають гарантоване 

державою право на: навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-

кваліфікаційного рівнів; вибір навчального закладу, форми навчання, 

освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять; 

додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші 

пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з 

навчанням; продовження освіти за професією, спеціальністю на основі 

одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти 

відповідно до угоди із навчальним закладом; одержання направлення на 

навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон; 

користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, 

побутовою, оздоровчою базою навчального закладу; доступ до інформації в 

усіх галузях знань; участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та 

інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, 

конкурсах; особисту або через своїх представників участь у громадському 

самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-

виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, побуту тощо; участь в об'єднаннях громадян; безпечні і 

нешкідливі умови навчання та праці; забезпечення стипендіями, 

гуртожитками, інтернатами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України; трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час; 

перерву в навчанні у вищих та професійно-технічних навчальних закладах; 

користування послугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування, 
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профілактики захворювань та зміцнення здоров'я; захист від будь-яких форм 

експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, 

інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність; 

збереження місця навчання на період проходження військової служби за 

призовом під час мобілізації, на особливий період; відстрочку на складання 

екзаменаційної сесії та державної атестації у навчальних закладах на період 

проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на 

особливий період [381].  

Що ж стосується обов’язків осіб, які отримують освітні послуги 

(вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, 

аспіранти, докторанти), то до них належать: додержання законодавства, 

моральних, етичних норм; систематичне та глибоке оволодіння знаннями, 

практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального 

культурного рівня; додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку 

навчального закладу [381]. 

Також, окрім вищезазначеного Закону України «Про освіту», права та 

обов’язки суб’єктів надання освітніх послуг закріплюються у низці освітніх 

законів та підзаконних нормативно-правових актів, як то закони України 

«Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну 

освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту»; підзаконних 

нормативно-правових актів, зокрема таких як: Постанови КМУ «Про 

затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про 

затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад», 

«Про організацію діяльності спеціальних навчальних закладів для дітей і 

підлітків, які потребують особливих умов виховання» та ін.; наказах МОН: 

«Про затвердження Інструкції про організацію та діяльність гімназії, 

Інструкції про організацію та діяльність ліцею», «Про затвердження 

Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної 

освіти» та ін. Також коло прав і обов’язків суб’єктів отримання освітніх 

послуг закріплюються у локальних нормативно-правових актах окремих 
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навчальних закладів, а саме їхніх статутах. Слід відмітити, що у 

законодавстві про дошкільну та загальноосвітню освіту також передбачено 

права та обов’язки батьків (чи осіб, які їх замінюють) вихованців, учнів. Це 

обумовлено тим, що дані категорії осіб, суб’єктів отримання освітніх послуг 

ще не володіють необхідним рівнем дієздатності. Так, зокрема, у ст. 36 

Закону України «Про дошкільну освіту» [358] закріплено, що батьки або 

особи, які їх замінюють, мають право: обирати дошкільний навчальний 

заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти; обирати і бути 

обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального 

закладу; звертатися до відповідних органів управління освітою з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; захищати законні інтереси своїх 

дітей у відповідних державних органах і суді. Батьки або особи, які їх 

замінюють, зобов'язані: виховувати у дітей любов до України, повагу до 

національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, 

дбайливе ставлення до довкілля; забезпечувати умови для здобуття дітьми 

старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою; 

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 

поважати гідність дитини; виховувати у дитини працелюбність, шанобливе 

ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов 

меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв. 

Також у ст. 29 Закону України «Про загальну середню освіту» [359] 

встановлено, що батьки або особи, які їх замінюють, мають право: обирати 

навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей; приймати 

рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього 

навчального закладу; обирати і бути обраними до органів громадського 

самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів; звертатися до 

відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей; 

захищати законні інтереси дітей. Батьки або особи, які їх замінюють, 

зобов'язані: забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної 
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середньої освіти за будь-якою формою навчання; постійно дбати про фізичне 

здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх 

природних здібностей; поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, 

почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім'ї, старших за віком, 

державної, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних 

традицій і звичаїв; виховувати повагу до національних, історичних, 

культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до історико-

культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до 

України. 

У цілому, аналіз низки нормативно-правових актів централізованого та 

локального характеру з питань освіти свідчать про те, що основна маса 

закріплених у них прав та обов’язків суб’єктів, яким надаються освітні 

послуги, мають швидше конституційно та цивільно-правовий характер. 

Разом з тим, деякі з них мають досить виражену адміністративно-правову 

природу. Йдеться насамперед про ті, що: 

– по-перше, реалізуються у процесі взаємовідносин суб’єктів отримання 

освітніх послуг з відповідними органами державної влади та місцевого 

самоврядування з питань освіти. Дані відносини і, відповідно, права та 

обов’язки їх учасників регулюються в основному не освітнім 

законодавством, а тими нормативно-правовими актами, які визначають 

організаційно-правові аспекти реалізації громадянами свого прав на 

звернення, а також відповідних прав у інформаційній сфері. Такими 

нормативно-правовими актами, зокрема, є: Закон України «Про звернення 

громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР, який регулює питання практичної 

реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права 

вносити в органи державної влади, об'єднання громадян, відповідно до їх 

статуту, пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в 

роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. 

Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні 

державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи 
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органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і 

законних інтересів та відновлення їх у разі порушення [372]. Зокрема, у ст. 1 

даного закону передбачено, що громадяни України мають право звернутися 

до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів 

масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних 

обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх 

статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх 

соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та 

скаргою про їх порушення [372]; Закон України «Про інформацію» від 

02.10.1992 р. № 2657-XII, який регулює відносини щодо створення, збирання, 

одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту 

інформації. У ст. 5 цього закону передбачено, що кожен має право на 

інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, 

поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх 

прав, свобод і законних інтересів. Реалізація права на інформацію не повинна 

порушувати громадянські, політичні, економічні, соціальні, духовні, 

екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та 

інтереси юридичних осіб [373]; Закон України «По доступ до публічної 

інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI, який визначає порядок здійснення 

та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у 

володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 

інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний 

інтерес [357]; 

- по-друге, права та обов’язки суб’єктів отримання освітніх послуг, 

пов’язані з їх участю в управлінні відповідним навчальним закладом. 

Виходячи зі змісту чинного національного законодавства про освіту, можемо 

зробити висновок про те, що участь зазначених суб’єктів у даному 

управлінському процесі відбувається через ограни учнівського, 
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студентського самоврядування. У сфері дошкільної та загальної освіти 

адміністративно-правовий статус суб’єктів отримання освітніх послуг також 

реалізується через діяльність батьківських комітетів (рад). Слід зазначити, 

що на рівні національних освітніх законів більш менш змістовно 

організаційно-правові засади діяльності цих органів самоврядування 

врегульовані лише у Законі України «Про вищу освіту». Зокрема, в ньому 

закріплено, що органи студентського самоврядування: 1) беруть участь в 

управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому цим 

Законом та статутом вищого навчального закладу; 2) беруть участь в 

обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, 

науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, 

оздоровлення, побуту та харчування; 3) проводять організаційні, 

просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи; 4) беруть участь 

у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; 5) захищають 

права та інтереси студентів (курсантів), які навчаються у вищому 

навчальному закладі; 6) делегують своїх представників до робочих, 

консультативно-дорадчих органів; 7) приймають акти, що регламентують їх 

організацію та діяльність; 8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення 

належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та 

організації харчування студентів; 9) розпоряджаються коштами та іншим 

майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів 

студентського самоврядування; 10) вносять пропозиції щодо змісту 

навчальних планів і програм; 11) вносять пропозиції щодо розвитку 

матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з питань, що 

стосуються побуту та відпочинку студентів; 12) мають право оголошувати 

акції протесту; 13) виконують інші функції, передбачені цим Законом та 

положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу. 

Крім того, органи студентського самоврядування погоджують 

внутрішньоорганізаційні рішення про: 1) відрахування студентів (курсантів) 

з вищого навчального закладу та їх поновлення на навчання; 2) переведення 
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осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним 

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб; 3) переведення осіб, які навчаються у вищому 

навчальному закладі за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на 

навчання за державним замовленням; 4) призначення заступника декана 

факультету, заступника директора інституту, заступника керівника вищого 

навчального закладу; 5) поселення осіб, які навчаються у вищому 

навчальному закладі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку; 

6) затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального 

закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються; 7) діяльність 

студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у 

вищому навчальному закладі [348].  

Більш детально питання учнівського, студентського самоврядування у 

навчальних закладах визначаються у відповідних локальних положеннях, що 

приймаються у цих навчальних закладах на підставі відповідних законів, 

власних статутів та затверджених МОН примірних Положень.  

– по-третє, права та обов’язки, які визначають можливості і порядок 

оскарження суб’єктами отримання освітніх послуг дій та рішень, прийнятих 

органами управління начального закладу та їх посадовими особами. Слід 

зауважити, що у чинному законодавстві порядок реалізації даного права не 

визначається. Законодавець лише обмежився посиланням у Законі України 

«Про вищу освіту» на те, що особа, яка отримує освітні послуги, має право 

оскаржити дії адміністрації навчального закладу. В інших законах з питань 

освіти не закріплено й цієї норми. У вищих навчальних закладах дане 

питання регламентується на локальному рівні, тобто відповідний порядок 

оскарження дій та рішень адміністрації навчального закладу розробляється 

органами управляння останнього. Як приклад можна навести Порядок 

оскарження особами, що навчаються в Одеському державному екологічному 

університеті, дій органів управління університетом, його посадовими 

особами, а також дій науково-педагогічних та педагогічних працівників 
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ОДЕКУ, затверджений рішенням Вченої ради ОДЕКУ від 25 грудня 2014 р. 

Цей Порядок розроблено з метою впровадження ефективного механізму 

забезпечення права особи, що навчається в Одеському державному 

екологічному університеті, на особисту недоторканність, захист її прав, а 

також захист від експлуатації, фізичного та психічного насильства. Кожній 

особі, що навчається в Одеському державному екологічному університеті, 

Конституцією і законами України, а також Статутом університету 

гарантується право на свободу, особисту недоторканність, захист гідності та 

найкраще забезпечення її інтересів. Особа, яка навчається в Одеському 

державному екологічному університеті, має право оскаржити будь-які дії 

органів управління університетом, його посадових осіб, а також науково-

педагогічних та педагогічних працівників, вчинених щодо цієї особи, 

протягом не більше двох тижнів з моменту вчинення такої дії. Відповідно до 

цього Порядку Особа, яка навчається в Одеському державному екологічному 

університеті, має право оскаржити будь-які дії співробітників, працівників та 

органів управління університету, які стосуються:  

– порушень прав осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах 

України, визначених у ст. 62 Закону України «Про вищу освіту», п. 21 

Правил внутрішнього розпорядку;  

– порушень діючих в університеті положень щодо організації та 

проведення навчального процесу, в т.ч. організації поточного та 

підсумкового контролю, методичного забезпечення вивчення навчальних 

дисциплін тощо;  

– порушень у сфері організації побуту та дозвілля, в т.ч. організації 

побуту у студентських гуртожитках та організації харчування у студентській 

їдальні університету;  

– порушень у сфері виконання громадських обов’язків, особистої 

недоторканості, захисту від експлуатації, фізичного та психічного 

насильства, в т.ч. упередженого ставлення з боку будь-якого співробітника і 

працівника університету або вимагання дій, несумісних з чинним 
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законодавством України, моральними нормами та особистою гідністю. Окрім 

цього, даний Порядок визначає процедуру реєстрації та розгляду звернень, 

заяв, повідомлень. 

Слід відмітити, що деякі аспекти оскарження дій та рішень 

адміністрацій певних типів навчальних закладів визначаються у відповідних 

положеннях, інструкціях про порядок організації та діяльності цих 

навчальних закладів, затверджених компетентними органами виконавчої 

гілки влади. Хоча у цих нормативно-правових документах процедурні права і 

обов’язки осіб, що отримують освітні послуги (або їх законних 

представників), також не віднайшли змістовного врегулювання, а означений 

порядок викладено у досить загальному вигляді. Так, скажімо, в Інструкції 

про організацію та діяльність ліцею, затвердженій наказом Міністерства 

освіти України від 20 липня 1995 року № 217, закріплено, що у разі незгоди 

учня (батьків або осіб, які їх замінюють) з відрахуванням з ліцею, він може 

оскаржити дії директора до ради ліцею. За поданням ради відповідним 

структурним підрозділом місцевого органу державної виконавчої влади 

створюється комісія, що визначає правомірність відрахування. Висновки цієї 

комісії є остаточними [183].  

Що стосується відповідальності осіб, які отримують освітні послуги, то 

вона на рівні централізованого законодавства практично не регламентується, 

як, власне кажучи, і відповідальність суб’єктів надання освітніх послуг. У 

чинних законах, що регулюють відносини в освітній сфері, містяться лише 

загальні положення про те, що така відповідальність реалізується відповідно 

до закону. На практиці відповідальність суб’єктів отримання освітніх послуг 

перед адміністрацією навчального закладу визначається Правилами 

внутрішнього розпорядку відповідного начального закладу, тобто вона має 

дисциплінарний характер.  

Отже, резюмуючи проведене у даному підрозділі дослідження, можемо 

говорити про те, що адміністративно-правовий статус суб’єктів отримання 

освітніх послуг має задовільний рівень правового врегулювання. В цілому у 
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чинному законодавстві закріплено основи адміністративно-правового 

становища суб’єктів отримання освітніх послуг, зокрема ті його аспекти, що 

стосуються їх участі в управлінні навчальними закладами, а також в частині 

оскарження ними рішень та дій адміністрації навчальних закладів. Втім слід 

зауважити, що не на всіх освітніх рівнях досліджуваний правовий статус 

віднайшов чіткої та послідовної регламентації. Зокрема, це стосується 

змістовного нормативно-правового визначення на рівні централізованого 

законодавства механізмів реалізації прав та обов’язків, що складають зміст 

адміністративно-правового статусу суб’єктів отримання освітніх послуг. 

Також варто відмітити той факт, що проблемним є не лише питання 

врегулювання прав і обов’язків суб’єктів отримання освітніх послуг, але й 

практика їх реалізації. Мається на увазі те, що значна частина з цих суб’єктів 

просто не мають належного рівня обізнаності про коло та зміст своїх прав і 

обов’язків, а також порядок їх реалізації. У цьому контексті доречною 

виглядає теза про те, що сьогодні стан дотримання основних прав та 

гарантій, закріплених у ключових нормативно-правових актах, що 

регулюють освітні відносини, нарікань з боку самих освітян не викликає. 

Утім, більш глибоке дослідження вказаної проблематики надає підстави 

говорити про часто недостатню поінформованість суб'єктів про свої права. 

Тобто стан дотримання прав зберігається не завдяки їх захисту від порушень 

самими учасниками (суб'єктами), а через відсутність на них посягань та 

напрацьовані державні механізми, що встановлюють баланс [342]. 

 

 

4.4. Правові засади діяльності контролюючих суб’єктів у сфері 

надання освітніх послуг 
 

Одним із надзвичайно важливих факторів забезпечення високої якості 

надання освітніх послуг є контроль за діяльністю навчальних закладів, 

ефективність та дієвість якого, у свою чергу, прямим чином обумовлюється 
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характером та змістом правового підґрунтя, на підставі якого діють суб’єкти, 

що організовують та реалізують відповідні контролюючі заходи. Саме тому у 

даному підрозділі ми обрали за мету дослідити правові засади діяльності 

контролюючих суб’єктів у сфері надання освітніх послуг. 

Спершу вбачається доцільним з’ясувати сутність контролю як явища, 

його місце та значення як у сфері управління взагалі, так і управління 

освітньою галуззю, зокрема. Це дозволить більш чітко усвідомлювати, про 

яких саме суб’єктів та які про аспекти їх управлінської діяльності слід вести 

мову. Одразу ж слід зазначити, що чіткого визначення поняття контролю у 

сфері надання освітніх послуг або ж контролю за діяльністю навчальних 

закладів на нормативно-правовому рівні не закріплено. 

Термін контроль (франц. controle — перевірка, від старофранц. 

contrerole – список, що має дублікат для перевірки [491]) у тлумачній 

словниковій літературі з української та російської мови має такі визначення: 

– перевірка відповідності контрольованого об’єкта встановленим 

вимогам; 

– спостереження, за ким- або чим-небудь з метою перевірки чи нагляду;  

– облік діяльності кого-, чого-небудь; 

– установа, організація, що здійснює нагляд за ким- або чим-небудь, 

перевіряє його[145, c. 558; 52, c. 452; 424, c. 271; 69, c. 569].  

Оскільки нас цікавить контроль, який відбувається у сфері соціального 

управління, то доречним буде звернути увагу на існуючі у науковій та 

навчальній літературі точки зору щодо розуміння сутності даного явища. 

Так, наприклад, О. О. Грицанов та С. О. Радіонова визначили соціальний 

контроль як механізм саморегуляції системи, що забезпечує впорядковану 

взаємодію складових її елементів за допомогою нормативного регулювання. 

Автори відмічають, що як частина загальної системи узгодження взаємодії 

індивідів і суспільства первинний соціальний контроль задається наявністю 

інституційної організації суспільства. Соціальний інститут контролює 

поведінку, встановлюючи зразки, які надають поведінці один з багатьох, 
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теоретично можливих напрямків [302, c. 661].  

А. М. Михненко веде мову про суспільний контроль, який розуміє як 

механізм регуляції поведінки людей (груп, колективів, організацій, 

суспільства загалом), спрямований на те, щоб добитися неухильного 

виконання суспільними інститутами, соціальними групами та окремими 

громадянами правових і етичних норм, законів, що регулюють суспільні 

відносини, забезпечити соціальний захист індивідів, їх прав з урахуванням 

соціальної справедливості, дотримання ними нормативних та етичних 

обмежень. Даний контроль, пише А. М. Михненко, є необхідною умовою 

ефективного функціонування суспільства, всіх його сфер, колективів, 

організацій [143, c. 339]. 

Л. Ф. Ільїчов, С. М. Ковальов та В. Г. Панов характеризують соціальний 

контроль як сукупність процесів у соціальній системі (суспільстві, соціальній 

групі, організації і т.п.), за допомогою яких забезпечується дотримання 

певних «зразків» діяльності, а також дотримання обмежень у поведінці, 

порушення яких негативно позначається на функціонуванні системи [463, 

c. 638]. 

За Г. В. Осиповим, соціальний контроль являє собою спосіб соціальної 

саморегуляції, що забезпечує впорядковану взаємодію індивідів з 

товариством за допомогою соціально-нормативного та правового 

регулювання з метою відтворення домінуючого типу соціальних відносин 

[429, c.878]. Контроль, зазначає науковець, являє собою систему процесів і 

механізмів, що забезпечують підтримування соціально прийнятних зразків 

поведінки та функціонування соціальної системи в цілому [428, c. 140]. 

Т. М. Кузьменко, досліджуючи сутність та функції соціального 

контролю, наводить такі його визначення: соціальний контроль – це засоби 

переконання, навіювання, приписів та заборон; система примусу (аж до 

застосування фізичного насилля); система способів виразу визнання, 

відзначення, нагород, завдяки яким поведінка підгруп та індивідів 

приводиться у відповідність до прийнятих зразків, цінностей; соціальний 
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контроль – механізм самоорганізації (саморегуляції) і самозбереження 

суспільства шляхом установлення й підтримання нормативного порядку, 

усунення, нейтралізації або мінімізації девіантної поведінки [432]. 

В. В. Вербець, О. А Субот та Т. А. Христюк пишуть, що соціальний 

контроль – засіб саморегуляції соціальної системи, що забезпечує 

упорядковану взаємодію її елементів шляхом нормативного (у тому числі 

правового) регулювання. Це сукупність засобів і методів впливу суспільства 

на небажані форми поведінки з метою їх знищення або мінімізації [431]. 

З точки зору, яку висловлює Т. П. Ритерман, під соціальним контролем 

розуміється вся сукупність засобів і методів впливу суспільства на небажані 

(ті, що відхиляються) форми поведінки з метою їх усунення або мінімізації. 

Соціальний контроль слугує вирішенню двоєдиного завдання – підтримання 

стабільності соціальної системи, елементом якої є контрольований індивід, і 

в той же час забезпечення розвитку цієї соціальної системи [403]. 

Й. С. Завадський надає таке визначення контролю: це одна з функцій 

управління, призначення якої – виявлення можливих відхилень величини 

фактичних параметрів керованої системи від бажаних (мети, завдання, норми 

і т.д.) з метою забезпечення досягнення організацією своїх цілей. Це є 

функцією менеджменту з обліку витрат ресурсів та забезпечення виконання 

планів, програм, завдань з реалізації управлінських рішень [139, c.146].  

В. Я. Малиновський характеризує контроль як процес забезпечення 

досягнення організацією своєї мети, що складається зі встановлення 

критеріїв, визначення фактично досягнутих результатів і запровадження 

корективів у тому випадку, якщо досягнуті результати суттєво відрізняються 

від встановлених критеріїв [272, c.293]. 

Отже, спираючись на вищенаведені наукові думки щодо змісту поняття 

«соціальний контроль», можемо дійти висновку, що він являє собою один із 

фундаментальних та невід’ємних аспектів соціального управління, сутність 

кого полягає у перевірці стану об’єкта контролю, спостережені за ним, з 

метою з’ясування ступеня його відповідності встановленим нормам, 



 278

вимогам, зразкам, виявлення та, відповідно, усунення наявних у ньому 

відхилень, недоліків, а також запобігання їх можливій появі у подальшому.  

З цього приводу слушною є думка, яку висловлюють Н. В. Дикань та 

І. I. Борисенко. Автори пишуть, що контроль – фундаментальний елемент 

процесу управління. Ні планування, ні створення організаційних структур, ні 

мотивацію не можна розглядати повністю окремо від контролю. Справді, 

майже всі ці процеси вони є невід'ємними частинами загальної системи 

контролю в певній організації. Види контролю (попередній, поточний, 

заключний) мають одну й ту саму мету: сприяти тому, щоб фактично 

одержані результати були якомога подібними до таких, що вимагаються 

[125].  

Також варто відмітити точку зору В. Я. Малиновського, який відмічає, 

що природа контролю виявляється в його основних проявах як функції 

різних інститутів системи управління суспільними процесами. Це стосується 

соціального управління та політичного керівництва. Функція соціального 

контролю полягає в спрямуванні процесу управління на встановлення 

ідеальної моделі коригування поведінки підконтрольного об'єкта. Головною 

метою цієї функції є блокування відхилень діяльності суб'єкта управління від 

заданої управлінської програми, а при виявленні аномалій – приведення 

управлінської системи в стійкий стан за допомогою всіх наявних регуляторів 

[272, c.293]. 

Основними проявами соціального контролю у житті кожного сучасного 

суспільства є державний та громадський контроль. В. Б. Авер’янов зазначає, 

що у системі засобів забезпечення законності у державному управлінні 

державний контроль посідає важливе місце. Загалом контроль 

використовується для перевірки відповідності діяльності учасників 

суспільних відносин встановленим приписам, в рамках і межах яких вони 

мають діяти [14, c.348].  

Мета контролю, на думку автора, полягає у встановленні результатів 

діяльності певних суб'єктів, допущених відхилень від прийнятих вимог, 
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принципів організації, виявленні причин цих відхилень, а також у визначенні 

шляхів подолання перешкод для ефективного функціонування всієї системи 

[14, c.348]. Адміністративіст цілком справедливо зауважує на тому, що 

держава є одним з головних суб’єктів здійснення контрольної функції у 

суспільстві. Адже вона наділена реальними повноваженнями для впливу на 

суспільство, при здійсненні якого вона покладається і на засоби контролю 

[14, c.348]. Звідси правник робить висновок про те, що державний контроль є 

важливим видом діяльності держави, що здійснюється уповноваженими 

державними органами, посадовими особами і спрямований на забезпечення 

законності й дисципліни. Сутність державного контролю полягає у 

спостереженні та перевірці розвитку суспільної системи й усіх її елементів 

відповідно до визначених напрямів, а також у попередженні та виправленні 

можливих помилок і неправомірних дій, що перешкоджають такому розвитку 

[14, c.348].  

Д. М. Павлов у своїх працях пише, що контроль – складова (елемент) 

управління, що забезпечує систематичну перевірку виконання законів та 

інших нормативно-правових актів, дотримання дисципліни та правопорядку і 

полягає у втручанні контролюючих органів в оперативну діяльність 

підконтрольних органів, у виданні обов’язкових для виконання вказівок, 

припиненні, зміні чи скасуванні актів управління, вжитті заходів примусу 

щодо підконтрольних органів [8, с.244; 320]. Сутність контролю юрист 

вбачає у спостереженні за функціонуванням відповідного підконтрольного 

об’єкта, в одержанні об’єктивної і достовірної інформації про стан законності 

й дисципліни з метою своєчасного вжиття заходів щодо запобігання й 

усунення порушень законності і дисципліни та притягнення порушників до 

відповідальності [320]. 

В. Д. Бакуменко стверджує, що державний контроль – це одна із форм 

здійснення влади, що забезпечує дотримання законів та інших нормативно-

правових актів, які видаються органами держави [143, c. 157].  

Існує точка зору, згідно з якою державний контроль (нагляд) – одна з 
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форм здійснення державної влади, забезпечення додержання законів та 

інших нормативних актів, що видаються органами держави, система 

державних органів перевірки [272, c.293]. 

На думку Д. М. Бахраха, державний контроль – це найважливіший вид 

зворотного зв’язку, каналами якої суб'єкти влади отримують інформацію про 

фактичний стан справ, про виконання рішень [35, c.432]. 

Ю. П. Битяк наголошує, що контроль виступає основним способом 

забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні, один із 

найбільш важливих елементів державного управління [8, c. 244]. 

А. Ф. Мельник, досліджуючи контроль, зазначає, що у державному 

управлінні – це одна з найважливіших функцій, яка надає змогу: 

– порівняти фактичний стан у тій чи іншій галузі з вимогами, які 

поставлені перед нею; 

– виявити недоліки та помилки в роботі та попередити їх; 

– оцінити відповідність здійснення інших функцій управління 

завданням, що поставлені перед ним [121, c.137]. 

С. Г. Стеценко, розкриваючи зміст контролю, зазначає, що його слід 

розуміти як організаційно-правовий спосіб забезпечення законності й 

дисципліни, що характеризується спостереженням і перевіркою 

правомірності діяльності об’єкта контролю та фактичної відповідності тих чи 

інших дій вимогам чинного законодавства [11, c. 195-196]. Державний 

контроль цей адміністративіст розуміє як одну з функцій державного 

управління, що полягає в оцінюванні правомірності діяльності об’єкта 

контролю та здійснюється відповідними державними органами (посадовими 

особами) [11, c. 195-196]. 

Т. В. Маматова у своїх працях констатує, що державний контроль слід 

розглядати у єдності трьох компонентів, а саме:  

правовий компонент – це реалізація функції втручання держави в 

діяльність організацій будь-яких сфер діяльності у разі виникнення загрози 

безпеці (людини, держави, навколишнього середовища);  
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функціональний компонент – це процес вироблення коригувальних дій, 

що базується на порівнянні фактичного та заявленого стану об’єкта 

відповідно до визначених критеріїв;  

інформаційний компонент – це виявлення фактів або намірів, що можуть 

призвести до виникнення загрози безпеці (людини, держави, навколишнього 

середовища) [277, c. 23]. 

Б. М. Габричидзе вважає, що державний контроль – це діяльність із 

забезпечення законності і дисципліни в економічній, соціально-культурній, 

адміністративно-політичній галузях, в тому числі в правоохоронній, а також 

у сфері міжгалузевого управління [89, c. 311]. 

Що ж стосується громадського контролю, то він, як зазначає 

О. Полтараков, являє собою систему відносин громадянського суспільства з 

державою, яка ґрунтується на підзвітності органів державної виконавчої 

влади органам державної законодавчої влади (парламентський контроль) 

недержавним структурам («третьому сектору» та ЗМІ) [335]. Автор 

підкреслює, що основне спрямування громадського контролю над силовими 

структурами – запобігання перетворенню країни на державу «поліцейського 

типу», сприяння розвитку демократичних процесів у контрольованих 

структурах [335]. 

Л. П. Рогатіна пропонує два підходи до розуміння громадського 

контролю, а саме: вузький – це контроль за діяльністю органів влади, 

здійснюваний громадянами й інституційними структурами громадянського 

суспільства з метою виявлення і припинення різних видів зловживання 

владою; широкий – це суспільне явище, змістом якого є участь 

громадянського суспільства у визначенні основних напрямів внутрішньої і 

зовнішньої політики держави, у вирішенні суспільно значимих питань на всіх 

рівнях та контролює процес здійснення [406, c.3]. 

С. Ф. Денисюк, аналізуючи проблематику громадського контролю за 

правоохоронною діяльністю, зазначає, що такий контроль є юридичною 

гарантією законності, за своєю сутністю він являє собою сукупність умов, 
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засобів, організаційно-правових заходів, безпосередньо спрямованих на 

забезпечення законності діяльності правоохоронних органів. Далі автор 

пише, що громадський контроль – це сукупність дій суб’єктів контролю, 

врегульованих головним чином нормами права, що здійснюється на 

диспозитивних засадах, а наслідки мають рекомендаційний характер і 

полягають у перевірці законності адміністративної діяльності 

правоохоронних органів, їх посадових і службових осіб, стану дотримання 

прав, свобод фізичних та юридичних осіб під час застосування заходів 

адміністративного примусу, прийняття управлінських рішень, які стосуються 

забезпечення вказаних прав і свобод [117, c.6]. 

З позиції О. В. Тинкован, громадський контроль – це одна із функцій 

громадянського суспільства, проявом якої є публічна перевірка діяльності 

органів влади з боку громадян та їх об’єднань на відповідність цілей, які 

влада проголошує, спрямована на корегування як цієї діяльності, так і самих 

цілей. З позиції наукового підходу громадський контроль розглядається як 

інструмент громадської оцінки ступеня виконання органами влади та іншими 

підконтрольними об’єктами їхніх соціальних завдань [244; 449]. Головна 

мета громадського контролю, зазначає дослідниця, – усунення та 

попередження причин, які породжують цю невідповідність між заданими та 

фактичними результатами, забезпечення додержання об’єктами контролю 

відповідних норм. Завдання громадського контролю полягає в тому, щоб не 

допустити дій контрольованих суб’єктів за межами законності й 

правопорядку, попередити можливі відхилення від намічених цілей, а також 

інтересів суспільства та його суб’єктів, а в разі появи цих відхилень усунути 

їх негативні наслідки [449]. 

Слід зазначити, що поняття державного контролю визначається на рівні 

деяких нормативно-правових актів. Так, для прикладу, у Законі України 

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» записано, що державний нагляд (контроль) – діяльність 

уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх 
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територіальних органів, органів місцевого самоврядування в межах 

повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання 

порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та 

забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт 

та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього 

природного середовища [382]. Або ж, скажімо, у Законі України «Про 

ветеринарну медицину» від 25.06.1992 р. № 2498-XII встановлено, що 

державний ветеринарно-санітарний контроль – функції, що виконуються 

державними інспекторами ветеринарної медицини та/або уповноваженими 

лікарями ветеринарної медицини і полягають у постійному забезпеченні 

виконання встановлених чинним законодавством ветеринарно-санітарних 

заходів та технічних регламентів [346]. Відповідно до Закону України «Про 

державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» від 

02.12.2010 р. № 2735-VI державний контроль продукції – це діяльність 

органів доходів і зборів із забезпечення відповідності продукції, що 

ввозиться на митну територію України для вільного обігу, встановленим 

вимогам, а також забезпечення відсутності суспільним інтересам загроз від 

такої продукції [353].  

Щодо поняття «громадський контроль», то його чіткого визначення у 

чинному законодавці немає. Як приклад можна навести хіба що постанову 

КМУ «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської 

експертизи діяльності органів виконавчої влади» від 5.11.2008 р. № 976, в 

якій закріплено, що громадська експертиза діяльності органів виконавчої 

влади є складовою механізму демократичного управління державою, який 

передбачає проведення інститутами громадянського суспільства, 

громадськими радами оцінки діяльності органів виконавчої влади, 

ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку 

пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих проблем для їх врахування 

органами виконавчої влади у своїй роботі [371]. Втім, громадська експертиза 

– все ж таки поняття більш вузьке, аніж громадський контроль, і 
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поглинається останнім. 

Також справедливим буде констатувати, що спроби визначити поняття 

громадського контролю робилися у кількох законопроектах, присвячених 

врегулюванню даного питання. У різних із них пропонувалося розуміти 

громадський контроль як: організаційно оформлену діяльність громадян 

України з контролю за відповідністю діяльності об’єктів громадського 

контролю нормам Конституції України, законів України, інших нормативно-

правових актів та за дотриманням ними державної дисципліни; діяльність 

суб'єктів громадського контролю з нагляду, перевірки та оцінки діяльності 

об'єктів громадського контролю на предмет відповідності такої діяльності 

вимогам, встановленим законодавством України, та суспільним інтересам; 

суспільну діяльність громадських об’єднань, предметом якої є здійснення 

нагляду за відповідністю діяльності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб Конституції 

України, законам України, іншим нормативно-правовим актам та за 

дотриманням ними державної дисципліни [392; 393; 394].  

Втім, жодний із законопроектів про громадський контроль так досі і не 

буд прийнятий. При цьому вважаємо за потрібне відзначити, що сфера 

розповсюдження та об’єктна складова громадського контролю у зазначених 

проектах неоднакова: в одних він стосується лише діяльності органів 

державної влади, місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а в інших 

як об’єкт контролю зазначається, як діяльність наведених суб’єктів, так і 

підприємств, установ, організацій, незалежно від їх форм власності та 

організаційно-правових форм діяльності. У контексті нашого дослідження 

найбільш прийнятним є саме останнє бачення громадського контролю, адже 

по-перше, навчальні заклади можуть засновуватися як на державній, так і на 

комунальній та (або) приватній формі власності, а, по-друге, в умовах 

функціонування в навчальних закладах органів громадського самоуправління 

цілком справедливим буде вести мову й про наявність у них громадського 

контролю.  
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Отже, спираючись на викладене, можемо дійти висновку про те, що 

державний та громадський контроль є одним із ключових напрямків 

управлінської діяльності, що має на меті забезпечення режиму законності та 

підтримки стану правопорядку і відповідної дисципліни як у масштабах 

суспільства в цілому, так і у певних сферах його життя та в межах діяльності 

окремих суб’єктів. Контроль виступає потужнім засобом корегування та 

спрямування соціальної діяльності. Однак разом з тим не слід його 

розглядати виключно як спосіб впливу, він є перш за все формою 

взаємозв’язку, взаємодії суб’єкта та об’єкта управління, в ході якого перший 

отримує необхідну інформацію про стан другого. Тобто контроль не 

здійснюється заради самого себе і не має на меті вчинення тиску на об’єкт, а 

спрямовується на вдосконалення, поліпшення останнього, оптимізацію, 

підвищення якості та ефективності його функціонування, використання, 

шляхом виявлення та усунення наявних у ньому недоліків і відхилень, а 

також у разі необхідності, притягнення винних у їх появі осіб до відповідної 

юридичної відповідальності. З цього приводу варто зазначити статтю 

Лімської декларації керівних принципів контролю, в якій закріплено, що 

контроль – не самоціль, а невід'ємна частина системи регулювання, метою 

якої є розтин відхилень від прийнятих стандартів і порушень принципів, 

законності, ефективності та економії витрачання матеріальна ресурсів на 

можливо більш ранній стадії з тим, щоб мати можливість вжити коригуючі 

заходи, в окремих випадках, притягнути винних до відповідальності, 

отримати компенсацію за заподіяну шкоду або здійснити заходи щодо 

запобігання або скорочення таких порушень у майбутньому [261]. 

Отже, виходячи з викладеного можемо зробити висновок про те, що 

контроль у сфері надання освітніх послуг – це діяльність компетентних 

органів державної влади та місцевого самоврядування, а також органів 

управління окремих навчальних закладів, спрямована на забезпечення у 

діяльності навчальних закладів належного рівня законності, якості та 

ефективності надання освітніх послуг. Завданнями цьог контролю є збір та 
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аналіз інформації про діяльність навчального закладу з метою виявлення у 

останній порушень та невідповідностей офіційно встановленим вимогам і 

стандартам, а також інших недоліків і прогалин у роботі навчальних закладів, 

наявність яких негативним чином позначається чи може позначитися на 

якості освітніх послуг, що надаються ними, а отже, порушуються чи можуть 

бути порушені законні інтереси осіб, які ці послуги отримують або мають на 

меті отримати у конкретному навчальному закладі. 

Специфіка контрольної діяльності обумовлює необхідність її жорсткої 

правової, зокрема адміністративно-правової, регламентації, адже в ході її 

реалізації відбувається втручання суб’єкта контролю в діяльність 

підконтрольного об’єкта. Тож для того, щоб контроль не перетворився на 

спосіб тиску, а зазначене втручання було обґрунтованим, доцільним та 

виваженим, його основні матеріальні та процедурні організаційно-правові 

аспекти мають бути чітко прописані на нормативно-правовому рівні.  

Якщо поглянути на адміністративно-правові засади діяльності суб’єктів 

контролю у сфері надання освітніх послуг у найбільш загальному, 

масштабному контексті, то можна навести цілу низку нормативно-правових 

актів різної юридичної сили, починаючи від Конституції України та 

міжнародних договорів і завершуючи актами місцевих органів влади, а також 

локальними актами, що приймаються на рівні окремих навчальних закладів. 

В цілому, на нашу думку, увесь обсяг нормативно-правових актів, що 

так чи інакше стосуються регулювання контролю у сфері надання освітніх 

послуг можна розподілити на такі категорії: 

– загальні – ті, що визначають загальні соціально-правові цінності, які 

панують у суспільстві і на яких ґрунтується функціонування і розвиток усіх 

суспільних відносин у країні без виключення. Такими нормативно-

правовими актами є Конституція України та різного роду міжнародні 

договорити (декларації, конвенції, пакти тощо), зокрема ті, що декларують 

основоположні права і свободи люди; 

– спеціальні – це найбільш численна група нормативно-правових актів, 
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до якої ми відносимо усі ті, що: по-перше, регулюють загальні організаційно-

правові питання правового статусу органів управління освітою; по-друге, 

визначають загальні матеріально-правові та процедурні аспекти реалізації 

певних видів контролю. Адміністративно-правові засади даної категорії 

містяться у: законах України «Про Кабінет Міністрів України», «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про ліцензування видів 

господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» тощо; підзаконних 

нормативно-правових актах: Положенні про МОН України, Типових 

положеннях про відповідні навчальні заклади тощо; 

– спеціалізовані – це адміністративно-правові засади, що містяться у 

нормативно-правових актах, орієнтованих безпосередньо на врегулювання 

організації та здійснення контролю у сфері надання освітніх послуг. 

Нормативно-правові документи цієї групи мають переважно підзаконний 

характер, як то: Постанови КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти», «Про затвердження 

Порядку державного інспектування навчальних закладів», «Про 

ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів», «Про 

затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 

спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 

училищах», «Про Положення про Державну інспекцію навчальних закладів 

України», «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів», «Про затвердження 

критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти та 

визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду 

(контролю) Державною інспекцією навчальних закладів Наказ МОН «Про 

затвердження Порядку здійснення державного контролю за діяльністю 

навчальних закладів», «Про координацію заходів щодо здійснення 

державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів»; 
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– локальні, якими регулюється контроль на рівні окремих навчальних 

закладів.  

Отже, аналіз чинного централізованого законодавства, а також низки 

локальних нормативно-правових актів, що видаються на рівні окремих 

навчальних закладів, дозволяє нам говорити про наявність зовнішнього та 

внутрішнього контролю за діяльністю начальних закладів. Перший 

здійснюється компетентними органами державної влади та місцевого 

самоврядування. Так, у ст. 5 Закону України «Про освіту» закріплено, що 

державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється з метою реалізації 

єдиної державної політики в галузі освіти. Державний нагляд (контроль) 

здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері освіти, та місцевими органами управління освітою [381]. 

Аналогічні за змістом норми містяться й у інших освітніх законах. Більш 

детальний перелік суб’єктів досліджуваного контролю міститься у наказі 

МОН «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за 

діяльністю навчальних закладів» від 25.01.2008 р. № 34, в якому закріплено, 

що функції здійснення державного контролю за діяльністю навчальних 

закладів покладено на: Міністерство освіти і науки України, Державну 

інспекцію навчальних закладів, міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади, 

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, органи управління 

освітою обласних, Київської та Севастопольської міських, районних 

державних адміністрацій та органи місцевого самоврядування [370]. 

Державному контролю підлягають усі без винятку навчальні заклади, 

незалежно від форм власності та організаційно-правової форми діяльності. 

При цьому основними формами державного контролю є: 

– у вищих навчальних закладах – акредитаційна експертиза, експертна 

оцінка їх діяльності та інспектування; 

– у професійно-технічних та загальноосвітніх навчальних закладах – 

атестація, інспектування, комплексні та тематичні перевірки [370]. 
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Детальний порядок реалізації кожної з форм контролю визначається 

окремими, вищезгаданими постановами КМУ. 

Щодо періодичності здійснення досліджуваного контролю, то він може 

бути плановий та позаплановий. Перший забезпечується шляхом розробки 

перспективних і поточних планів контролю з визначенням періодичності та 

черговості форм контролю. Плани контролю на наступний рік розробляють 

відповідні суб’єкти контролю щороку і доводять його до органів управління 

освітою та навчальних закладів [370]. 

Другий, позаплановий державний контроль, може проводитись 

відповідно до ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» та на підставі доручень 

Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, 

депутатських запитів, звернень правоохоронних органів, органів виконавчої 

влади та обґрунтованих належним чином звернень громадян щодо порушень 

у сфері освіти за рішенням: 

– Міністерства освіти і науки України – у навчальних закладах 

незалежно від форм власності й підпорядкування;  

– міністерств та інших центральних органів виконавчої влади – у 

навчальних закладах за підпорядкуванням; 

– місцевих органів управління освітою та органів місцевого 

самоврядування – у навчальних закладах комунальної форми власності, 

загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах державної та 

приватної форм власності за територіальною приналежністю [370].  

Контрольні заходи – проводяться комісією, склад якої, затверджується 

відповідним компетентним органом влади, згідно з розробленим планом. Для 

проведення державного контролю органом, на який покладено функції 

контролю, видається наказ, де зазначаються склад комісії і термін його 

проведення, та посвідчення на період здійснення контрольного заходу [370].  

В ході проведення заходів контролю, як суб’єкти їх здійснення, так і 

навчальні заклади, відносно яких реалізується та чи інша форма контролю, 
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користуються відповідним коло прав  та несуть певні обов’язки. Так, Голова і 

члени комісії мають право: доступу на територію навчального закладу, у 

навчальні приміщення та гуртожитки для з'ясування питань, визначених 

програмою контролю; ознайомлюватись з необхідною документацією щодо 

діяльності навчального закладу та отримувати копії необхідних документів; 

отримувати від навчального закладу, інших установ і організацій в 

установленому порядку інформацію про його діяльність, що стосується 

програми контролю; отримувати від керівництва, педагогічних та науково-

педагогічних  працівників навчального закладу письмові пояснення з питань, 

що виникають під час здійснення контролю [370]. При цьому зазначені 

суб’єкти контрольної діяльності зобов'язані: керуватись у своїй роботі 

законодавчими та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та 

програмою контролю; забезпечувати об'єктивність, достовірність та 

своєчасність проведення контролю; інформувати навчальний заклад про 

результати проведення контролю після закінчення заходу державного 

контролю; забезпечувати збереження конфіденційної інформації [370].  

Щодо прав навчального закладу під час здійснення стосовно нього 

контрольних заходів, то вони реалізуються його керівником, який, відповідно 

до чинного законодавства, має право: на своєчасне отримання інформації 

щодо термінів і програми проведення заходу державного контролю; у разі 

незгоди з результатами заходу державного контролю протягом 10 днів з 

моменту отримання підсумкового документа він має право подати до органу 

державного контролю свої зауваження. Якщо вони є обґрунтованими, то 

орган державного контролю за узгодженням з навчальним закладом 

повторно проводить захід державного контролю; не допускати посадових 

осіб органу державного контролю до здійснення заходу, якщо вони не 

пред'явили копію наказу про проведення державного контролю та посвідчень 

членів комісії [370]. При цьому слід зазначити, що у випадку безпідставної 

відмови навчального закладу в проведенні заходу державного контролю або 

створення перешкод у роботі комісії складається акт, копія якого подається 
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до відповідного органу ліцензування для порушення питання щодо 

анулювання ліцензії на здійснення освітньої діяльності [370].  

До обов’язків навчального закладу під час проведення заходів контролю 

належать: створювати необхідні умови для роботи комісії; своєчасно 

подавати необхідні документи та матеріали для проведення заходу 

державного контролю; надавати комісії письмові пояснення з питань, що 

виникають під час державного контролю. Керівництво навчального закладу 

несе персональну відповідальність за об'єктивність та достовірність поданих 

матеріалів [370]. 

За результатами проведення контрольних заходів кожен член комісії у 

відповідній довідці формують оцінку того аспекту діяльності навчального 

закладу, який він перевіряв. На підставі цих довідок Голова комісії складає 

відповідний підсумковий документ про стан діяльності навчального закладу, 

який узгоджується із керівником останнього. За матеріалами перевірки орган 

державного контролю у 5-денний термін готує висновки щодо результатів 

заходу державного контролю і направляє їх до органу управління освітою за 

підпорядкуванням навчального закладу для прийняття відповідного рішення 

та навчального закладу – для розробки заходів щодо усунення недоліків. Про 

результати проведення заходу державного контролю інформуються засоби 

масової інформації [370]. Навчальний заклад, у свою чергу, протягом 

15 календарних днів після отримання вищезазначеного листа розробляє 

заходи щодо усунення виявлених недоліків та вдосконалення роботи, які 

направляє до відповідного органу державного контролю [370].  

Що ж стосується внутрішнього контролю за якістю та ефективністю 

діяльності навчальних закладів, то він здійснюється їх органами управління, 

як адміністративними, так і тими, що формуються і діють у порядку 

громадського самоврядування. Слід відмітити про те, що громадський 

контроль, як форма спостереження за станом діяльності навчальних закладів, 

передбачений лише у законі «Про вищу освіту», в якому зокрема закріплено, 

що громадський контроль у сфері вищої освіти є правом суспільства та 
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окремих громадян, працівників у сфері вищої освіти, осіб, які навчаються, 

органів громадського самоврядування, професійних спілок, організацій 

роботодавців та їх об’єднань, громадських організацій отримувати у 

встановленому законодавством порядку доступ до інформації на всіх етапах 

прийняття рішень у сфері вищої освіти і науки, вносити пропозиції та 

зауваження до них, погоджувати прийняття визначених законом рішень 

[348]. Порядок проведення внутрішнього контролю визначається 

відповідними локальними нормативно-правовими актами.  

Підсумовуючи проведене дослідження, можемо з упевненістю 

стверджувати те, що наразі у нашій країні запроваджено більшість правових 

засад, необхідних для забезпечення нормального контролю за якістю надання 

освітніх послуг. Зокрема механізм контролю має кілька ступенів та 

організаційних рівнів функціонування, а саме: він здійснюється як на стадії 

створення навчального закладу, так і в процесі його функціонування: він має 

як зовнішньо-, так і внутрішньоорганізаційний рівень. Визначено коло 

суб’єктів контролю, при цьому дуже важливим моментом є те, що він 

здійснюється не лише представниками влади, але й громадськістю 

(громадський контроль). Закріплено основні форми та процедури (порядок) 

здійснення контрольних заходів. Передбачено права і обов’язки як 

контролюючих, так і підконтрольних, а також гарантії нормальної реалізації 

ними цих прав і обов’язків: для суб’єктів контролю дані гарантії 

виражаються перш за все у можливості позбавляти навчальний заклад 

ліцензії на надання освітніх послуг, у разі вчинення останнім 

необґрунтованих перепон діяльності перших; для навчального закладу 

означені гарантії виявляються у формі можливості оскаржувати дії та 

рішення контролюючих суб’єктів, а також можливості не допускати останніх 

до здійснення заходів контролю без пред’явлення ними відповідних 

документів.  

Разом з тим для правової регламентації контролю у сфері надання 

освітніх послуг притаманні і певні недоліки: 
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– по-перше, не сформульовано та не закріплено на офіційному рівні 

чітких визначень понять контролю та нагляду у сфері надання освітніх 

послуг;  

– по-друге, не визначено коло ключових принципів, на підставі яких 

компетентні суб’єкти здійснюють контроль і нагляд за діяльністю 

навчальних закладів; 

– по-третє, практично не врегульовано механізм громадського контролю 

за наданням освітніх послуг; 

– по-четверте, засади здійснення досліджуваного контролю розпорошені 

у цілій низці нормативно-правових актів різної юридичної сили, при цьому 

надзвичайно велика роль відводиться підзаконному регулюванню. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

Під адміністративно-правовими засадами діяльності суб’єктів 

управління у сфері надання освітніх послуг запропоновано розуміти систему 

нормативно-правових актів, що містять адміністративно-правові норми, які 

регулюють найбільш суттєві аспекти організації та функціонування 

зазначених суб’єктів. Тобто поняття адміністративно-правових засад 

діяльності суб’єктів управління у сфері освіти є ширшими за принципи їх 

діяльності, оскільки зміст перших складають не лише певні, врегульовані 

правом, закономірності суспільно життя, на підставі та з урахуванням яких 

здійснюють свою роботу ці суб’єкти, але й цілий ряд інших суспільно 

значущих аспектів їх діяльності, щодо яких здійснюється правова 

регламентація. 

Доведено, що надзвичайне значення законів як джерел адміністративно-

правових засад діяльності суб’єктів управління у сфері надання освітніх 

послуг полягає перш за все у тому, що саме вони безпосередньо визначають 

систему цих суб’єктів та їх адміністративно-правовий статус. 
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Встановлено, що правові засади, які визначають адміністративно-

правовий статус суб’єктів управління у сфері надання освітніх послуг, 

містяться у цілій низці законів, які умовно можна розподілити на загальні та 

спеціальні. Перші визначають основні аспекти правового становища 

відповідних органів влади у механізмі держави. Тобто у них, як правило, не 

закріплюються або визначаються у досить загальному вигляді повноваження 

органів державного управління у сфері освіти. Спеціальні закони орієнтовані 

безпосередньо на врегулювання відносин у сфері освіти, тому у них засади 

діяльності суб’єктів управління у зазначеній сфері відображені більш чітко та 

змістовно. 

Обґрунтовано висновок про те, що увесь обсяг адміністративно-

правових засад діяльності суб’єктів управління у сфері надання освітніх 

послуг, окрім юридичної сили джерел, в яких ці засади закріплені, також 

можуть бути згруповані залежно від їх предметного спрямування, а саме, 

адміністративно-правові засади, що визначають: 1) коло основних принципів 

діяльності суб’єктів управління у сфері надання освітніх послуг; 2) систему 

суб’єктів управління у цій сфері; 3) адміністративно-правовий статус 

суб’єктів управління. При цьому у складі даної групи засад можна 

виокремити кілька самостійних підгруп: а) організаційно-забезпечувальна – 

засади, якими визначаються порядок формування суб’єктів управління у 

досліджуваній сфері, їх фінансове, матеріально технічне, кадрове та інше 

забезпечення; б) функціональна-цільова – її складають засади, що 

встановлюють цілі, завдання та функції суб’єктів управління; 

в) компетенційна – це адміністративно-правові засади, пов’язані із 

визначенням кола, обсягу та характеру повноважень, а також і 

відповідальності суб’єктів управління у сфері надання освітніх послуг; 

г) інструментальна – адміністративно-правові засади, через які визначаються 

форми, методи та процедури діяльності зазначених суб’єктів; 4) порядок 

взаємодії суб’єктів управління між собою та з іншими органами влади і 

громадськістю; 5) порядок участі даних суб’єктів управління у 
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міжнародному співробітництві. 

Доведено, що значення адміністративно-правових засад обумовлене тим, 

що вони встановлюють вимоги щодо організації навчальних закладів, 

механізму здійснення внутрішньоорганізаційного управління у них, 

визначають їх повноваження та відповідальність, умови та порядок 

матеріально-технічного, наукового, методичного та іншого забезпечення 

навчальних закладів, характер та порядок їх взаємовідносин з органами 

влади. 

Напрацьовано авторську класифікацію адміністративно-правових засад, 

на яких ґрунтується діяльність навчальних закладів. Виокремлено такі 

засади: а) установчі (засади, що визначають матеріально-правові умови 

створення навчальних закладів; засади, якими встановлюються процедурні 

аспекти створення навчального закладу); б) функціональні, тобто ті, які 

визначають основоположні, відправні, імперативні вимоги у відповідності з 

якими дані суб’єкти реалізують своє функціональне призначення; в) статутні, 

тобто ті, що визначають основи адміністративно-правового статусу 

навчального закладу; г) внутрішньо-управлінські, тобто ті, що визначають 

адміністративно-правові засади організації та функціонування механізму 

управління всередині навчального закладу. 

Обстоюється позиція про те, що питання визначення в нашій державі 

адміністративно-правових засад діяльності навчальних закладів виглядає 

неоднозначно. З одного боку, на сьогодні існує ціла низка нормативно-

правових актів законодавчого та підзаконного характеру, які регулюють 

діяльність зазначених суб’єктів надання освітніх послуг. Однак, з 

іншого боку, більшість із цих законів за своїм змістом далекі від ідеальних, 

оскільки регламентують дані питання лише у доволі загальному вигляді. 

Підзаконні нормативно-правові акти, зокрема положення про різні типи 

навчальних закладів, також у ряді випадків не забезпечують необхідну 

чіткість та однозначність законодавчих приписів. Більше того, у всіх цих 

документах немає єдиного підходу щодо визначення ключових аспектів 
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діяльності навчальних закладів, таких як: цілі, завдання, основні функції та 

принципи, питання громадського самоврядування тощо. Показовим у цьому 

контексті є Закон України «Про вищу освіту», який, як ми зазначали вище по 

тексту, порівняно з іншими законодавчими актами зі сфери освіти, досить 

комплексно, чітко та змістовно визначає адміністративно-правові засади 

діяльності вищих навчальних закладів. 

Під адміністративно-правовим статусом суб’єктів отримання освітніх 

послуг запропоновано розуміти сукупність, визначених адміністративно-

правовими нормами, прав і обов’язків (в тому числі юридична 

відповідальність), носіями яких вони є, та гарантій, на які ці суб’єкти можуть 

розраховувати, вступаючи в адміністративні правовідносини із суб’єктами 

надання освітніх послуг, зокрема їх органами управління, а також з 

відповідними органами влади та місцевого самоврядування з питань освіти. 

Правовий статус відображає коло та зміст юридичних можливостей, якими 

користуються (чи можуть скористатися) суб’єкти отримання освітніх послуг 

у зазначених правовідносинах, а також варіанти їх необхідної поведінки, 

тобто такої, що вимагається від них у межах адміністративно-правових 

відносин у сфері надання освітніх послуг. Крім того, адміністративно-

правовий статус досліджуваних суб’єктів вказує на ті умови, обставини і 

фактори, які забезпечують цим суб’єктам можливість вільної, безпечної та 

безперешкодної реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів у сфері 

надання освітніх послуг. 

Контроль у сфері надання освітніх послуг визначено як діяльність 

компетентних органів державної влади та місцевого самоврядування, а також 

органів управління окремих навчальних закладів, яка спрямована на 

забезпечення у діяльності навчальних закладів належного рівня законності, 

якості та ефективності надання освітніх послуг. Завданнями даного контролю 

є збір та аналіз інформації про діяльність навчального закладу з метою 

виявлення у останній порушень та невідповідностей офіційно встановленим 

вимогам і стандартам, а також інших недоліків і прогалин у роботі 
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навчальних закладів, наявність яких негативним чином позначається чи може 

позначитися на якості освітніх послуг, що надаються ними, а отже, 

порушуються чи можуть бути порушені законні інтереси осіб, які ці послуги 

отримують або мають на меті отримати у конкретному навчальному закладі. 

Окреслено недоліки, які притаманні для правової регламентації 

контролю у сфері надання освітніх послуг: по-перше, не сформульовано та не 

закріплено на офіційному рівні чітких визначень понять контролю та нагляду 

у сфері надання освітніх послуг; по-друге, не визначено коло ключових 

принципів, на підставі яких компетентні суб’єкти здійснюють контроль і 

нагляд за діяльністю навчальних закладів; по-третє, практично не 

врегульовано механізм громадського контролю за наданням освітніх послуг; 

по-четверте, засади здійснення досліджуваного контролю розпорошені у 

цілій низці нормативно-правових актів різної юридичної сили, при цьому 

надзвичайно велика роль відводиться підзаконному регулюванню. 
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Розділ 5 

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН  

У СФЕРІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 

 

5.1. Напрямки вдосконалення правового регулювання 

адміністративних відносин у сфері надання освітніх послуг 

 

Ряд науковців, серед яких К. О. Кольченко, Г. Ф. Нікуліна, 

П. М. Таланчук та інші, схиляються до думки про те, що у процесі 

демократизації нашого суспільства неабиякого поширення набули ідеї 

гуманізації професійно-технічної та вищої освіти. На зміну 

державоцентриській освітній системі, в якій головна мета визначалася як 

формування особистості за певними еталонами та підпорядкування власних 

інтересів державним, а основною ознакою була жорстка регламентація 

навчального процесу, приходить так звана дитиноцентриська система освіти, 

в якій домінує орієнтація на інтереси дитини, задоволення її потреб. Серед 

умов формування цієї системи слід виокремити: 

- забезпечення можливості вибору навчального закладу та навчальної 

програми відповідно до особливостей дитини; 

- здійснення стимулювання досягнень дітей у різних сферах діяльності; 

- забезпечення їх соціально-педагогічного захисту [443, c.59]. 

Зазначене вище є безперечною ознакою процесу розвитку та 

вдосконалення адміністративних відносин у сфері надання освітніх послуг. 

Однак такий безперервний процес має відповідати певним напрямам 

вдосконалення окреслених послуг. Саме тому мету даного підрозділу 

представленого дисертаційного дослідження визначаємо як окреслення 

основних напрямків вдосконалення правового регулювання адміністративних 

відносин у сфері надання освітніх послуг. Звичайно, що означена мета 
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поставлена не випадково, а стала результатом розуміння ваги та значущості 

саме правових основ регулювання досліджуваних відносин крізь призму як 

правового поля, так і провідних ідей та наукових поглядів правників. Однак 

вважаємо за необхідне зазначити, що в основу даного підрозділу також 

будуть покладені і думки авторів періодичних видань, які мають 

безпосередній досвід роботи у сфері надання освітніх послуг. 

Як уже зазначалося у попередніх підрозділах дисертації, процес надання 

освітніх послуг в нашій державі характеризується виникненням 

адміністративно-правових відносин, які на сьогодні вже стали предметом 

наукового пошуку низки вчених-адміністративістів, зокрема: 

В. Б. Авер’янова, Д. М. Бахраха, Ю. П. Битяка, В. В. Галунька, І. С. Гриценка, 

Л. В. Коваля, В. К. Колпакова, О. В. Кузьменка, Є. В. Курінного, 

Д. В. Радька, Ю. Н. Старилова, О. І. Харитонової, Е. О. Шевченка та ін. У 

працях зазначених науковців основна увага приділялась як загальноправовим 

(поняття, сутність та значення адміністративно-правових відносин, їхня 

структура), так і галузевим аспектам, в основу яких покладено аналіз 

основних нормативно-правових актів, що покликані врегульовувати 

адміністративні відносини у сфері надання освітніх послуг. Разом з тим на 

сторінках періодичних видань знайшли свій виклад думки таких практиків, 

як: О. Виноградов, М. Дробноход, В. Замятін, А. Іщенко, О. Коловіцкова, 

К. Кольченко, Ю. Луковенко, Л. Малиш, Т. Марценюк, В. Нікітін, 

Г. Нікуліна, С. Оксамитна, Н. Слухай, С. Слухай, П. Таланчук, Л. Шангіна, 

В. Якушик та ін. 

Аби досягти поставленої мети, вважаємо за необхідне: 

– дослідити безпосередньо низку ключових нормативно-правових актів, 

що врегульовують адміністративні правовідносини у сфері надання освітніх 

послуг; 

– проаналізувати позиції практиків у сфері надання освітніх послуг на 

сторінках періодичних видань; 

– на основі наведеного вище визначити основні напрямки 
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вдосконалення правового регулювання адміністративних відносин у сфері 

надання освітніх послуг. 

Дослідження правового регулювання адміністративних відносин у сфері 

надання освітніх послуг слід розпочати із Основного Закону нашої країни – 

Конституції України. У попередніх підрозділах частково вже йшлося про цей 

нормативно-правовий акт. Право на освіту в ньому врегульовано досить 

стисло та лаконічно, що в цілому відповідає юридичній техніці, яка 

притаманна викладенню норм Конституції України. Разом з тим 

загальновідомим є той факт, що кожна стаття Основного Закону 

деталізується на рівні законів та підзаконних нормативно-правових актів. Не 

є винятком і ст. 53 Конституції України, яка отримала свою деталізацію у 

положеннях Закону України «Про освіту» [381]. Даний нормативно-правовий 

акт допоможе вибудувати систему нормативно-правових актів, 

першочерговим завданням яких є регулювання адміністративних відносин у 

сфері надання освітніх послуг. 

Відповідно до положень ст. 29 Закону України «Про освіту» структура 

освіти має такий вигляд: 

– дошкільна освіта; 

– загальна середня освіта; 

– позашкільна освіта; 

– професійно-технічна освіта; 

– вища освіта; 

– післядипломна освіта; 

– самоосвіта. 

Виходячи зі змісту даної статті, досить легко вибудувати систему 

ключових нормативно-правових актів у сфері освіти. До таких пропонуємо 

віднести, окрім зазначених вище: 

– Закон України «Про дошкільну освіту» [358]; 

– Закону України «Про загальну середню освіту» [359]; 

– Закон України «Про позашкільну освіту» [384]; 



 301

– Закон України «Про професійно-технічну освіту» [385]; 

– Закон України «Про вищу освіту» [348]; 

– Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [378]; 

– інші підзаконні нормативно-правові акти, прийняті на виконання цих 

законів. 

Такий перелік слід поділити на категорії. Такими можуть бути: 

1) базовий у сфері освіти (Конституції України, Закону України «Про 

освіту»); 

2) спеціальні закони для рівнів освіти (закони України «Про дошкільну 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про 

професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-

технічну діяльність»); 

3) інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання цих законів. 

Звичайно, ми не маємо на меті встановлення повного переліку 

нормативно-правових та підзаконних нормативно-правових актів, які 

врегульовують адміністративні відносини у сфері надання освітніх послуг. 

Та в цьому й не має потреби. Однак, на наше переконання, необхідним 

вбачається окреслення ключових положень перелічених вище законодавчих 

актів. 

Закон України «Про освіту» визначає освіту як основу інтелектуального, 

культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і 

держави, метою якої є всебічний розвиток людини як особистості та 

найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних 

здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, 

здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі 

інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення 

його освітнього рівня, забезпечення народного господарства 

кваліфікованими фахівцями. З метою втілення в життя зазначеного вище, 

ст. 6 Закону України «Про освіту» встановлює перелік принципів, які мають 

бути в основі освіти. Це, зокрема: 
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- доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх 

послуг, що надаються державою; 

- рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, 

таланту, всебічного розвитку; 

- гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних 

цінностей; 

- органічний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, 

традиціями; 

- незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних 

організацій (крім навчальних закладів, заснованих релігійними 

організаціями); 

- науковий, а також світський характер освіти (крім навчальних закладів, 

заснованих релігійними організаціями); інтеграція з наукою і виробництвом; 

- взаємозв’язок з освітою інших країн; 

- гнучкість і прогностичність системи освіти; 

- єдність і наступність системи освіти; 

- безперервність і різноманітність освіти; 

- поєднання державного управління і громадського самоврядування в 

освіті. 

Зазначені вище принципи освіти мають у своєму змісті здебільшого 

організаційний характер. Хоча аналіз положень Проекту Закону України 

«Про освіту» значно розширює наданий перелік. Тут з’являються якісно нові 

групи принципів, серед яких і загальноправові принципи, конституційні, 

міжнародно-правові тощо. Також проект Закону чітко визначає його статус - 

базового у сфері освіти. 

Стосовно нормативно-правового підґрунтя дошкільної та загальної 

середньої освіти в Україні, то, відповідно до ст. 6 Закону України «Про 

загальну середню освіту», громадянам України, незалежно від раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або 
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інших ознак, забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної 

загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах. 

Положення зазначеної статті кореспондується зі положенням ст. 3 Закону 

України «Про освіту» - право громадян України на освіту – та цілком 

відповідають Конституції України. Хоча у змісті Закону України «Про 

дошкільну освіту» окреслене право не знаходить свого відображення. Разом з 

тим завдання, які стоять перед вищезгаданими нормативно-правовими 

актами, є спільними: визначення правових, організаційних та фінансових 

засад функціонування і розвитку відповідних систем (дошкільна та загальна 

середня освіта), розвиток, виховання і навчання дитини, формування 

цінностей демократичного правового суспільства в Україні. Отже, робимо 

висновок про спільність завдань як дошкільної, так і загальної середньої 

освіти. Разом з тим слід акцентувати увагу на тому, що повна загальна 

середня освіта, відповідно до положень Конституції України та відповідного 

Закону, є обов’язковою на відміну від дошкільної освіти. 

Наступним спеціальним Законом у сфері надання освітніх послуг є 

Закон України «Про позашкільну освіту». Позашкільна освіта є складовою 

системи безперервної освіти і спрямована на розвиток здібностей та 

обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їхніх інтересів, 

духовних запитів і потреб у професійному визначенні. Задля досягнення 

окресленої мети позашкільної освіти держава забезпечує стабільну роботу 

структурних елементів такої освіти, до яких законодавець відносить: 

– позашкільні навчальні заклади; 

– інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний 

та позанавчальний час, до яких належать: загальноосвітні навчальні заклади 

незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи 

соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, 

професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації; 

– гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, 

науково-пошукові об’єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів, 
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міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних та 

вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації; 

– клуби та об’єднання за місцем проживання незалежно від 

підпорядкування, типів і форм власності; 

– культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші 

навчальні заклади, установи; 

– фонди, асоціації, діяльність яких пов’язана із функціонуванням 

позашкільної освіти. 

Незважаючи на таку розгалуженість системи позашкільної освіти, для 

усіх її структурних елементів встановлено спільні форми організації 

позашкільної освіти: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, 

індивідуальні заняття, конференція, семінар, читання, вікторина, концерт, 

змагання, тренування, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична 

робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науково-дослідних 

земельних ділянках, сільськогосподарських та промислових підприємствах, 

на природі та в інших формах, передбачених статутом позашкільного 

навчального закладу. 

Узагальнюючи правові основи реалізації в Україні позашкільної освіти, 

мусимо констатувати наявність діаметрально протилежних процесів 

розвитку такої системи освіти: з одного боку, держава усіляко намагається 

підтримувати таку освіту, а, з іншого, збільшує навантаження на ланку 

загальної середньої освіти, що, у свою чергу, зводить до мінімуму 

можливість реалізації позашкільної освіти у вільний від навчання час. 

Наступним нормативно-правовим актом, що потребує свого освітлення, 

є Закон України «Про професійно-технічну освіту», завдання якого вже дещо 

різняться із попередніми нормативно-правовими актами та полягає у: 

– забезпеченні громадянам України, а також іноземцям та особам без 

громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, права на 

здобуття професійно-технічної освіти відповідно до їхніх покликань, 

інтересів і здібностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації; 
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– задоволенні потреб економіки країни у кваліфікованих і 

конкурентоспроможних на ринку праці робітниках; 

– сприянні в реалізації державної політики зайнятості населення; 

– забезпеченні необхідних умов функціонування і розвитку установ 

професійно-технічної освіти та професійно-технічних навчальних закладів 

різних форм власності та підпорядкування. 

Сама ж професійно-технічна освіта є комплексом педагогічних та 

організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення 

оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними 

галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, 

виховання загальної і професійної культури. Такі заходи реалізуються у 

чітких організаційних формах, а саме: здійснюються у професійно-технічних 

навчальних закладах за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, 

дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від 

виробництва та за індивідуальними навчальними планами (ст. 12 Закону 

України «Про професійно-технічну освіту»). Відтак, робимо висновок про 

доступність професійно-технічної освіти, з одного боку, та надзвичайну 

важливість для держави, з іншого. 

Переходячи до аналізу основних положень наступного нормативно-

правового акта – Закону України «Про вищу освіту», то тут слід насамперед 

зауважити, що нещодавно, а саме 01.07.2014 р. Верховна Рада України 

прийняла новий Закон України «Про вищу освіту», ухвалення якого було 

зумовлено сучасними суспільними запитами на зростання людського 

капіталу задля високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, 

створення умов для самореалізації особистості, забезпечення потреб 

суспільства, ринку праці і держави у кваліфікованих кадрах, а також 

модернізації системи вищої освіти з урахуванням процесів європейської 

інтеграції та розвитку єдиного Європейського простору вищої освіти. 

Інтеграцію вищої освіти України до європейського освітнього простору 

покладено в основу положень Закону України «Про вищу освіту», зокрема 
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через запровадження рівневої організації вищої освіти відповідно до 

Національної рамки кваліфікацій; удосконалення переліку галузей знань і 

спеціальностей для наскрізної та міждисциплінарної підготовки в системі 

вищої освіти; забезпечення умов для реалізації міжнародних освітніх і 

наукових проектів, академічної мобільності викладачів, науковців, студентів; 

забезпечення рівності перед законом у правах вищих навчальних закладів 

усіх форм власності та їх професорсько-викладацького складу; розширення 

гарантій рівного доступу громадян до вищої освіти за рахунок вдосконалення 

застосування зовнішнього незалежного оцінювання; розвиток студентського 

самоврядування та покращення соціального забезпечення студентів [339]. 

Революційними можемо вважати положення досліджуваного Закону в 

частині автономії вищих навчальних закладів, що реалізується шляхом 

створення умов для забезпечення самостійності в прийнятті рішень вищими 

навчальними закладами щодо освітньо-наукового, інноваційного, 

організаційного, кадрового, економічного напрямів діяльності та розвитку 

академічних свобод. Неабиякої ваги набирають положення Закону щодо 

розмежування повноважень органів державного управління, яким 

підпорядковані вищі навчальні заклади, і власне самих вищих навчальних 

закладів, таким чином, щоб органи державного управління відповідали за 

розробку і втілення державної політики в галузі освіти, а вищі навчальні 

заклади здійснювали весь обсяг повноважень, пов’язаних з якісною 

підготовкою кваліфікованих кадрів, виконанням наукових досліджень та 

інноваційною діяльністю. Зазначене свідчить про формування якісно нового 

рівня та змісту адміністративних відносин у сфері надання освітніх послуг  

[339]. 

Резюмуючи викладене, відмітимо той факт, що прийняття Закону 

України «Про вищу освіту» створило належне правове підґрунтя щодо 

забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти та розвитку 

академічних свобод в Україні, сприяння міжнародному співробітництву та 

мобільності на Європейському просторі вищої освіти, а також підвищення 
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рівня підготовки кваліфікованих кадрів з вищою освітою для забезпечення 

інноваційного розвитку суспільства та міжнародного визнання національної 

вищої освіти. Однак зробленого буде не досить за умови відсутності дієвого 

правового механізму, спрямованого на забезпечення неухильного 

дотримання та максимальну реалізацію положень цього закону  [339]. 

Стосовно наступного структурного елементу освіти – післядипломної 

освіти, то тут слід відмітити унікальну ситуацію, адже на сьогодні ані 

окремого Закону України, ані відповідного Положення не існує. Лише аналіз 

чинного правового поля дозволяє зрозуміти зміст такої освіти. 

Післядипломна освіта, відповідно до ст. 60 Закону України «Про вищу 

освіту», - це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки 

особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, 

умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі 

здобутого раніше освітнього рівня та практичного досвіду. Безпосередньо 

післядипломну освіту здійснюють заклади післядипломної освіти або 

відповідні структурні підрозділи вищих навчальних закладів і наукових 

установ. Лише у прикінцевих та перехідних положеннях Закону України 

«Про вищу освіту» зазначено елементи та форми післядипломної освіти. 

Такими, що потребують свого висвітлення, вважаємо деякі положення 

проекту постанови КМУ «Про післядипломну освіту» [396]. Так, метою 

післядипломної освіти є задоволення індивідуальних потреб фахівців у 

особистому та професійному зростанні, підвищення їх 

конкурентоспроможності відповідно до суспільних потреб, а також 

забезпечення потреб держави у кваліфікованих кадрах, здатних компетентно 

і відповідально виконувати фахові функції, впроваджувати у виробництво 

нові технології, сприяти подальшому соціально-економічному розвитку 

суспільства. У свою чергу, післядипломна освіта має створювати умови для 

безперервності освіти і включатиме: спеціалізацію, підвищення кваліфікації, 

стажування або здобуття іншої спеціальності на основі здобутого раніше 

освітнього рівня та практичного досвіду. Проектом визначаються й форми 
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післядипломної освіти, серед яких можуть бути: асистентура-стажування, 

інтернатура, лікарська резидентура, клінічна ординатура тощо. Форми ж 

організації освітнього процесу та види навчальних занять будуть 

встановлюватися закладами післядипломної освіти залежно від складності, 

мети та змісту навчальної програми відповідно до потреб замовника на 

підставі укладеного з ним договору [396]. 

Такий структурний елемент, як самоосвіта отримав своє фрагментарне 

врегулювання в низці нормативно-правових актів у сфері надання освітніх 

послуг. Так, ст. 49 Закону України «Про освіту» визначає, що для самоосвіти 

громадян державними органами, підприємствами, установами, організаціями, 

об’єднаннями громадян, громадянами створюються відкриті та народні 

університети, лекторії, бібліотеки, центри, клуби, теле- й радіонавчальні 

програми тощо. На превеликий жаль, більш детальної інформації, яка б 

окреслювала поняття, завдання, принципи, форми самоосвіти тощо, чинне 

правове поле не визначає. 

Класифікувавши перелік нормативно-правових актів у сфері освіти на 

базовий та спеціальні закони, нами виокремлено ще один нормативно-

правовий акт - Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

метою якого є врегулювання відносин, пов’язаних з науковою і науково-

технічною діяльністю, та створення умов для підвищення ефективності 

наукових досліджень і використання їх результатів для забезпечення 

розвитку усіх сфер суспільного життя. Коротко охарактеризуємо його 

основні положення. 

Мусимо констатувати, що на сьогодні чинна редакція Закону України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність» потребує суттєвих змін, 

доопрацювань, уточнень та доповнень, які обумовлені особливостями, що 

виникають у процесі безпосереднього проведення наукових досліджень і 

виконання науково-технічних розробок вченими [340]. Окрім таких 

нововведень, як поняття «науковий підрозділ», вводиться норма, якою 

державним науковим установам та державним університетам, академіям, 
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інститутам надається право бути співзасновниками господарських товариств 

з метою використання об’єктів права інтелектуальної власності, створення 

Національного фонду досліджень України, основною функцією якого буде 

грантова підтримка виконання наукових досліджень і розробок, розвитку 

матеріально-технічної бази наукових досліджень і розробок високого рівня 

тощо передбачено створення Національної ради України з питань розвитку 

науки і технологій. Її основним завданням буде забезпечення ефективної 

взаємодії представників наукової громадськості, органів виконавчої влади та 

секторів економіки [73]. 

Поділяючи позицію В. Замятіна, акцентуємо увагу на ще одному 

нормативно-правовому акті. Так, 2 червня 2015 року Верховна Рада України 

ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законів України 

(щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів)» [349]. 

Цей закон, як зазначає В. Замятін, надає релігійним організаціям, 

зареєстрованим в Україні відповідно до законодавства, право на створення 

навчальних закладів - дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, 

професійно-технічних, вищих. Ідеться про конфесійні навчальні заклади, де 

набувається освіта за відповідним державним стандартом (тобто світська 

освіта), але водночас у навчально-виховному процесі формуються відповідні 

певній конфесії релігійний світогляд і релігійна практика [73]. 

Тим самим Україна зробила один із необхідних кроків у напрямі як 

повного забезпечення гарантованого Конституцією права на свободу совісті, 

так і європейської моделі державно-церковних відносин, яка отримала назву 

«партнерської». Можна зазначити, робить висновок В. Замятін, що це 

рішення збігається з одним із важливих положень проекту Концепції 

державно-конфесійних відносин в Україні, розробленим ще у 2004 році у 

межах постійно діючого Круглого столу «Релігія і влада в Україні: проблеми 

взаємовідносин», роботу якого організовує Центр Разумкова. Проект 

підтриманий Всеукраїнською радою Церков, яка від того часу постійно 

звертається до вищих державних органів і посадових осіб з пропозицією 
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ухвалити Концепцію законом - як документ, що визначає державну політику 

в цій досить чутливій сфері суспільних відносин. 

Проект Концепції передбачає «законодавче врегулювання права церкви 

(релігійних організацій) на заснування конфесійних навчальних закладів» та, 

крім іншого, покладає на державу обов’язки «ліцензування та акредитації 

конфесійних навчальних закладів усіх рівнів» і «вивчення можливостей 

фінансування дисциплін, що викладаються в конфесійних навчальних 

закладах та належать до державного стандарту, з державного бюджету» 

[164]. 

Виконавши одне із завдань даного підрозділу, вважаємо своєчасним 

перейти до аналізу позицій практиків у сфері надання освітніх послуг, що 

знайшли своє відображення на сторінках періодичних видань. 

Досліджуючи проблеми освіти в Україні, Л. Шангіна дійшла висновку 

про те, що кількість навчальних закладів має залежати: 

- по-перше, не від кількості охочих навчатися у них, а від числа 

кваліфікованих викладацьких, професорських і наукових кадрів; 

- по-друге, освіта без науки не існує. Існують науково-освітні 

комплекси: у будь-якій нормальній, цивілізованій країні освіта залежить і йде 

поряд із наукою. Якщо на науку виділяється 0,3 % ВВП, якщо у нас немає 

наукомісткої промисловості, а у нас її немає… Фундаментальна наука 

вимагає грошей, і від неї немає віддачі сьогодні. Але вона мусить 

фінансуватися добре саме тепер [75; 476]. Зазначене підкреслюється й рядом 

інших досліджень. Зокрема, одна з найбільш значущих відмінностей 

поточного стану системи освіти України полягає у значно нижчих, ніж у 

розвинутих країнах, абсолютних показниках фінансування. Якщо у 

відносному вимірі (частка витрат на освіту у ВВП) зведений освітній бюджет 

України є за світовими стандартами високим, становлячи 6-8 % ВВП, то 

абсолютні обсяги ВВП України є значно нижчими, ніж відповідні показники 

європейських країн зі співмірною кількістю населення. Наприклад, від 

Польщі - меншій приблизно удвічі, від Іспанії, яка має практично однакову з 
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Україною кількість населення, - у чотири рази. При цьому понад 90 % 

державних інвестицій в галузь освіти в Україні спрямовується на утримання - 

заробітну плату, сплату комунальних послуг, харчування тощо [75], тобто 

переважна частина коштів, що витрачаються на систему освіти, йде на 

підтримання поточного стану, а не на розвиток. В освітніх бюджетах і 

України, і держав ОЕСР переважають державні інвестиції. В країнах 

Організації економічного співробітництва і розвитку у 2014 році 83 % усіх 

коштів на освіту в цілому надходили із загальнодержавних та місцевих 

бюджетів. У сфері ж вищої освіти приватні витрати були суттєво вищими, 

однак і тут вони значно поступалися за обсягами державним і становили в 

середньому 31 % [75; 511]. Варто зауважити, що приватні інвестиції в 

систему вищої освіти у розвинутих країнах не обмежуються безпосередньою 

платою за навчання. Суттєві надходження ВНЗ отримують у вигляді 

різноманітних пожертв від благодійників та як оплату за здійснювані для 

приватних компаній наукові дослідження і прикладні розробки. У свою 

чергу, розвинуті системи студентського кредитування надають змогу 

громадянам оплачувати навчання протягом тривалого періоду після його 

закінчення, таким чином значною мірою перекладаючи витрати на банківські 

системи відповідних країн. 

Зазначене вище знайшло своє продовження у роздумах Л. Шангіної, яка 

звертає увагу передусім на відсутність інфраструктури для шкільної освіти, 

починаючи від достатньої кількості місць у дитсадках і завершуючи 

обладнанням середніх шкіл. «Це лабораторії, комп’ютери, швидкісний 

Інтернет, обладнані кабінети фізики, хімії, біології і всіх інших природничих 

наук. У широкому сенсі до інфраструктури автор відносить наявність якісних 

підручників, яких у нас сьогодні обмаль - не фізично, а за змістом, а також 

якісно підготовлених вчителів, стверджує фахівець. На її думку, реформу 

шкільної освіти потрібно починати з підготовки вчителів у педагогічних 

вишах і готувати реформу 5-7 років. Спершу покращити якість освіти 

майбутніх учителів, потім забезпечити їм гідну зарплату, а вже після того 
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реформувати шкільне навчання [476]. 

Кореспондує Л. Шангіній також і А. Ю. Іщенко. Сучасна система вищої 

освіти, що повною мірою відповідає вимогам часу, є одним з найголовніших 

чинників зростання якості людського капіталу, генератором нових ідей, 

запорукою динамічного розвитку економіки і суспільства в цілому. Для того, 

щоб українська вища освіта по-справжньому ефективно виконувала ці 

важливі завдання, необхідне її оновлення з урахуванням актуальних світових 

тенденцій розвитку освіти у широкому соціально-економічному контексті. 

Проблеми української вищої освіти у глобальному контексті модернізації 

вищої освіти в Україні вимагає подолання низки проблем, серед яких 

найбільш актуальними є: невідповідність структури підготовки спеціалістів 

реальним потребам економіки, зниження якості освіти, корупція в системі 

вищої освіти, відірваність від наукових досліджень, повільні темпи інтеграції 

в європейський і світовий інтелектуальний простір. Фахівці також указують 

на значне розширення системи вищої освіти, що відбувалося в Україні з 

середини 1990-х років, маючи на увазі як збільшення самої кількості вищих 

навчальних закладів, так і стрімке зростання загальної кількості студентів і 

випускників вищих навчальних закладів. Зі швидким розростанням системи 

вищої освіти прямо й опосередковано пов’язуються такі проблеми, як 

руйнування системи професійно-технічної освіти, дефіцит кваліфікованих 

кадрів робітничих спеціальностей, неможливість для багатьох випускників 

вищих навчальних закладів знайти роботу за фахом, інфляція освітніх і 

професійних стандартів, надмірне навантаження на викладачів та недостатнє 

фінансування університетів, зростання рівня корупції у вищих навчальних 

закладах та ін. 

Поза сумнівом, думка щодо негативних наслідків швидкого розширення 

системи вищої освіти, принаймні почасти, є обґрунтованою. Так, близько 

85 % випускників українських середніх шкіл відразу після закінчення школи 

вступають до вищих навчальних закладів. Водночас відзначається брак 

фахівців робітничих спеціальностей, зокрема, у металургійній, 
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машинобудівній, хімічній промисловості та у будівельній галузі. Зазначений 

показник вступу випускників українських середніх шкіл до вищих 

навчальних закладів справді є дуже високим за світовими стандартами. Для 

порівняння: 2012 року у США до ВНЗ вступили близько 66 % випускників 

середніх шкіл [185; 508]. Разом з тим, за іншим важливим показником 

розвитку системи вищої освіти, а саме за часткою осіб з вищою освітою, 

Україна не входить до числа беззастережних лідерів. За даними дослідження 

2013 року серед країн ОЕСР (Організація міжнародного співробітництва та 

розвитку об’єднує 34 країни світу, більшість з яких є країнами з високим 

доходом громадян та високим індексом розвитку людського потенціалу), до 

першої десятки країн світу з найвищою часткою осіб, що мають вищу освіту, 

належать Канада (51 %), Ізраїль (46 %), Японія (45 %), США (42 %), Нова 

Зеландія (41 %), Південна Корея (40 %), Великобританія (38 %), Фінляндія 

(38 %), Австралія (38 %), Ірландія (37 %) [185; 512]. За сумою показників 

часток осіб, що мають повну (22,7 %) та неповну вищу освіту (20,5 %) [185; 

404], можна стверджувати, що реальний відповідний показник для України 

становить близько 35 %, враховуючи, що до числа осіб з неповною вищою 

освітою віднесено також тих, хто повної вищої освіти не отримав чи не 

отримає її у майбутньому. За міжнародним показником рівня залученості до 

вищої освіти (відсоток осіб, що одержують вищу освіту, незалежно від 

їхнього віку, від загальної кількості осіб, які мають типовий для одержання 

вищої освіти вік) Україна посідає одне з чільних місць серед країн 

Центральної та Східної Європи (73 %). Водночас наша країна за показником 

залученості до вищої освіти відстає від таких країн, як Фінляндія (93 %), 

США (82 %), Швеція (79 %) та Норвегія (78 %), які також мають значно 

вищий рівень загального соціально-економічного розвитку [185; 292, c. 18]. 

Таким чином, лише деякі параметри системи вищої освіти в Україні можна 

вважати надмірно високими (кількість випускників середніх шкіл, що 

вступають до вищих навчальних закладів, кількість акредитованих вищих 

навчальних закладів), тоді як у цілому українська вища освіта демонструє 
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кількісні показники, зіставні з показниками інших сусідніх країн, у тому 

числі держав Центральної і Східної Європи [185]. 

Результатом неналежного фінансування, відсутності інфраструктури для 

шкільної освіти стала наступна проблема. Дослідники еміграційних процесів 

стверджують, що поступово і віддавна через еміграцію Україна втрачає 

талановитих фахівців, тому знижується якість трудових ресурсів, - 

повідомляє видання «Львівська пошта» з посиланням на дослідження Центру 

Разумкова. Як зазначає директор соціальних програм Центру Разумкова 

Л. Шангіна, ми втрачаємо цілі наукові школи. Для того, щоб відновити їх у 

майбутньому, знадобляться десятки років. Ще одна не менш важлива 

проблема, наголошує вона, пов’язана з еміграцією, це втрата тих державних 

ресурсів, які Україна вкладає у виховання і навчання своїх громадян. «В 

Україні середня і частково вища освіта безоплатні. У разі виїзду молодих 

кадрів держава не отримує від них ніякої віддачі [476]. 

Не залишилася поза увагою й питання концентрації (дублювання) 

владних повноважень у сфері надання освітніх послуг. Безумовно, 

концентрація влади в руках державного органу і відсутність передачі 

повноважень явно є успадкованою від радянського способу керівництва, 

відмічають у своєму дослідженні О. Коловіцкова, Ю. Луковенко, В. Нікітін, 

Н. Слухай, С. Слухай, В. Якушик. До того ж, більшість повноважень, які бере 

на себе Міністерство освіти і науки, згідно із Законом України «Про освіту», 

сформульовані як заборона для інших учасників брати на себе відповідні 

функції. Це суперечить проголошеним намірам щодо утвердження державно-

громадської системи управління освітою, про що йдеться в Державній 

Програмі «Освіта» і в тексті Національної доктрини розвитку освіти [390]. 

У тексті Державної Програми «Освіта («Україна ХХІ століття») [354; 

390] серед стратегічних завдань реформування управління освітою зазначено 

«перехід від державного до державно-громадського управління; чітке 

розмежування функцій між центральними, регіональними та місцевими 

органами управління; забезпечення самоврядування навчально-виховних 
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закладів і наукових установ». У проекті Національної доктрини розвитку 

освіти в розділі «Управління освітою» зазначено, що «модернізація 

управління галуззю» передбачає, крім усього іншого, також «ефективний 

перерозподіл функцій і повноважень між центральними органами влади та 

органами місцевого самоуправління». На жаль, як і в тексті Державної 

Програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), і в цьому документі не 

міститься аналізу існуючого розподілу повноважень, а також пропозицій 

щодо більш ефективного перерозподілу функцій у системі управління 

освітою [390]. 

Сумнів викликає доцільність такої концентрації влади (та ефективність 

всієї системи управління, побудованої таким чином) в нинішніх умовах. 

Функції Міністерства часто дублюють функції місцевих і регіональних 

органів влади. Невизначеним у Законі України «Про освіту» також 

залишається горизонтальний розподіл повноважень і функцій щодо середньої 

освіти між різними відомствами [390]. 

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу перекладено 

на місцеві органи влади. Асоціація міст України має підсекцію, що 

займається питаннями шкіл, точніше бюджетів місцевих органів влади на 

освіту. До недавнього часу, коли бюджетні ресурси розподілялися через 

область, обласні державні адміністрації відігравали ключову роль у 

виконанні функцій держави щодо освіти. Зараз ця роль частково залишилася 

за обласними і міськими управліннями освіти. Зросло значення, але не зросла 

спроможність здійснювати нові функції, районних відділів освіти. 

Централізований контроль за територіальними одиницями був прерогативою 

Адміністрації Президента, її роль у наданні освіти на місцях і досі 

залишається достатньо вагомою. Звичайно, що при такій кількості 

«управлінських надбудов», координація між діями цих відомств дуже 

проблематична. Органи центральної влади дуже часто приймають рішення, 

не радячись між собою [390]. 

Недоліки в системі управління негативно позначаються на роботі галузі 
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в цілому. Так, зокрема, у результаті існуючого розподілу повноважень немає 

жодного органу, який був би відповідальним перед громадянами за надання 

освіти на місцевому рівні. Недостатньо ефективне фінансування середньої 

освіти призводить до численних зловживань і непорозумінь [390]. 

Як свідчить викладене вище, істотна проблема - відсутність координації 

між різними центрами управління освітою. Хоча кожен суб’єкт освітнього 

процесу має свої легітимні інтереси, функції Міністерства освіти і науки 

майже не стосуються забезпечення координації дії Міністерства фінансів, 

Міністерства праці та соціальної політики, Адміністрації Президента та 

регіональних і районних органів влади. Це не сприяє авторитету як самого 

Міністерства освіти і науки, так і ролі держави в цілому у наданні освіти, і 

негативно впливає на стан справ у середній освіті на місцевому рівні [390]. 

Складною проблемою для підняття якості освіти в Україні, на 

переконання М. Дробнохода, є сучасний стан науково-дослідницької 

діяльності у цій сфері. Світовою практикою, самим життям доведено, що 

лише тісне поєднання освіти з наукою є запорукою забезпечення високої 

якості освіти та належного інтелектуального супроводу державотворення. З 

урахуванням наведених вище положень і оцінок основними завданнями з 

розвитку української освіти і науки на сучасному етапі є: 

– забезпечення високої якості вітчизняної освіти відповідно до потреб 

сталого розвитку держави та з урахуванням європейських і світових 

досягнень; 

– організація на державному рівні системної роботи з формування у 

школярів та студентів демократичних, моральних та національно-духовних 

цінностей; 

– оновлення системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації учительських, науково-педагогічних та керівних кадрів сфери 

освіти; 

– підвищення престижу професії викладача, створення дієвих 

матеріальних стимулів до педагогічної праці; 
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– ґрунтовне реформування наукової та науково-технологічної сфери з 

метою ефективного використання інтелектуального потенціалу науковців, 

забезпечення належного рівня наукової діяльності у вищій школі, створення 

умов для інноваційного розвитку держави; 

– внесення змін і доповнень до чинного законодавства України про 

освітню, наукову і науково-технічну діяльність; 

– неухильне забезпечення фінансування науки і освіти на рівні, 

визначеному законом [132]. 

З метою максимального використання позитивного потенціалу сучасних 

глобальних тенденцій у розвитку освіти та подолання їх негативних 

наслідків, як доречно зазначає А. Ю. Іщенко, необхідною є реалізація низки 

заходів, зокрема: 

- децентралізація системи вищої освіти, реальна автономізація вищих 

навчальних закладів (включно з економічною діяльністю), розвиток 

приватного сектора галузі вищої освіти з одночасним запровадженням 

ефективної системи оцінювання якості освіти, базованої на незалежних 

агенціях оцінювання якості;  

- поступова реструктуризація й оптимізація державного замовлення на 

підготовку фахівців за участю роботодавців з метою приведення державного 

замовлення у відповідність до реальних потреб державного і приватного 

секторів національної економіки;  

- розвиток системи освіти протягом життя;  

- подальший розвиток експортного потенціалу вітчизняної вищої освіти 

з метою отримання економічних результатів, прискорення модернізації 

освіти та посилення впливу і престижу України у світі;  

- активне впровадження у програми вищої освіти підприємницької 

складової, передусім у плані оволодіння студентами практичними 

навичками, необхідними для ведення самостійної економічної діяльності, а 

також отримання ними необхідних знань щодо законодавства та практики 

бізнесу в Україні і за кордоном;  
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- підвищення уваги до суспільствознавчого блоку вищої освіти та питань 

університетського самоврядування, від чого значною мірою залежить 

майбутня участь молодих людей у суспільно-політичному житті;  

- цілеспрямована просвітницька робота з метою об’єктивного 

інформування батьків і абітурієнтів, зацікавленої громадськості щодо 

цінності тих чи інших спеціальностей на вітчизняному і міжнародному ринку 

праці [185]. 

Підбиваючи підсумок проведеного дослідження, хотілося б зауважити, 

що, хоча Міністерство освіти і науки України докладає багато зусиль щодо 

реформування освітньої галузі, все ще залишається багато проблем, які не 

можуть чекати. Перелічимо деякі з них: 

- низька заробітна плата та соціальна незахищеність учителів, 

викладачів негативно відбиваються на якості освіти, не дозволяють 

підтримувати на належному рівні їх кваліфікацію [390]; 

- відтік із країни фахівців у сфері надання освітніх послуг [390]; 

- застарілі підручники, зміст і методи викладання не відповідають 

актуальним вимогам щодо якості освіти в сучасному світі. Сучасний і 

майбутній інтелектуальний потенціал освітньої сфери вимагає більше 

інвестицій [390]; 

- навіть наявні обмежені ресурси на освіту витрачаються неефективно. В 

освіті задіяно занадто багато сил, різноманітних суб’єктів, і всі вони мають 

свої інтереси. Недосконалість системи управління призводить до браку 

коштів, недостатньою є прозорість їх використання [390]; 

- освіта дотепер оцінюється за внутрішніми критеріями. Оцінки, 

необхідні для визнання ролі середньої загальної освіти для успішного життя 

людини, для економіки, відсутні і не застосовуються ані органами управління 

освітою, ані суспільством [390]; 

- розшарування суспільства робить усе менш доступною якісну освіту 

для все більшої кількості споживачів освітніх послуг [390]; 

- розподіл і невідповідності, прогалини та дублювання функцій на 
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різних рівнях та в різних гілках управління [390]. 

Перелічені вище проблеми надання освітніх послуг – це ті основні 

напрямки, на які законодавцю слід першочергово звернути увагу, аби 

вдосконалити правове регулювання адміністративних відносин у сфері 

надання освітніх послуг. 

 

 

5.2. Удосконалення адміністративно-правових відносин у сфері 

надання освітніх послуг 

 

Сфера надання освітніх послуг є особливою, оскільки поєднує в собі 

чималу кількість суспільних відносин: господарських, цивільно-правових, 

трудових, фінансових й, певна річ, адміністративних. Як результат, в ході 

забезпечення та реалізації цих правовідносин мають бути задоволені як 

публічні, так і приватні інтереси. Основна природа відносин усередині 

освітньої установи – публічна, вона є визначальною для всієї системи 

взаємозв’язків у межах локальної організації юридичної особи [467, c.93]. А 

коли особа звернулася до навчального закладу з метою отримання освітніх 

послуг, вона має на меті реалізувати свої приватні інтереси. Адже у 

результаті споживання освітніх послуг, вона отримає певні знання, вміння та 

навички, необхідні їй для задоволення своїх цілей: підвищити кваліфікацію, 

отримати документ про освіту, влаштуватися на краще місце роботи тощо. 

Таким чином, надання послуг у сфері освіти спрямовано на: 

1) задоволення соціально-культурних, духовних, інтелектуальних потреб, 

гармонійного і всебічного розвитку особистості, забезпечення нормальних 

умов її життєдіяльності; 2) задоволення потреб держави у кваліфікованих 

кадрах з метою формування соціально-економічного, політичного потенціалу 

країни та можливості бути конкурентоспроможним учасником міжнародних 

правовідносин. Забезпечення якості освіти визнається всіма 

заінтересованими сторонами (навчальними закладами, здобувачами освіти та 
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роботодавцями) як центральне завдання всіх інституціональних змін у сфері 

освіти. Тому, говорячи про вдосконалення адміністративно-правових 

відносин у певній галузі державного управління, наприклад, у сфері надання 

освітніх послуг, ми повинні передбачати комплексний підхід до таких 

заходів. 

Однак, для того щоб визначити шляхи вдосконалення адміністративних 

правовідносин у сфері надання освітніх послуг, варто з’ясувати, які сторони 

освітнього процесу охоплюються нормами адміністративного права, оскільки 

в класичній теорії адміністративного права саме у результаті впливу 

адміністративно-правових норм на поведінку суб’єктів сфери державного 

управління виникають сталі правові зв’язки державно-владного характеру, 

тобто формуються адміністративні правовідносини [208, c. 80]. 

Ю. М. Фролов за змістовим складом виділяє такі основні групи 

адміністративно-правових норм, які регулюють адміністративні відносини за 

участю навчальних закладів: 

1) норми, що визначають принципи та основні засади державного 

управління у сфері освіти, порядок організації та діяльності органів 

управління освітою; 

2) норми, що регламентують права та свободи громадян у сфері освіти; 

3) норми, що визначають правовий статус навчальних закладів 

(завдання, функції, компетенцію, порядок створення, реорганізації та 

ліквідації, ліцензування їхньої освітньої діяльності, акредитацію, 

відповідальність); 

4) норми, що визначають порядок здійснення контрольно-наглядових 

функцій відповідними органами за додержанням навчальними закладами 

норм і правил у будівництві, санітарно-гігієнічних вимог, техніки безпеки та 

правил пожежної безпеки, порядку обліку та звітності тощо [467, c. 89]. 

Норми адміністративного права є необхідною умовою і засобом 

реалізації положень Конституції України у сфері забезпечення діяльності 

органів публічної влади, воно охоплює всі організаційні відносини, які 
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виникають між органами державної влади і управління та навчальними 

закладами. Гарантоване Основним Законом право на освіту є значною мірою 

публічним правом, мірою можливої поведінки у сфері публічних відносин. 

Адміністративно-правова організація механізмів управління сферою освіти – 

це відносини, що виникають між державою, суспільством та особистістю у 

сфері: 1) освіти; 2) управлінських зв’язків у системі органів державної влади 

щодо освіти; 3) державно-організаційного впливу на порядок надання 

освітніх послуг; 4) взаємодії навчальних закладів з органами управління 

освітою та громадськими організаціями тощо. 

Пропозиції щодо можливого удосконалення адміністративних 

правовідносин у сфері надання освітніх послуг будемо викладати поетапно та 

блоково, тобто характеризуючи та пропонуючи можливі шляхи 

удосконалення кожної окремої (однорідної) сфери взаємовідносин, які 

виникають під час реалізації освітніх послуг. Такий підхід надасть нам 

можливість виключити хаотичність викладу думок, натомість доктринальна 

позиція буде чіткою та послідовною.  

Певна річ, охопити усі без винятку прогалини адміністративних 

правовідносин у сфері освіти буде важко. Тому ми виділили найбільш 

оптимальні, на нашу думку, групи (блоки) відносин у межах 

адміністративних правовідносин під час реалізації освітніх послуг. Ними є: 

1) удосконалення характеру та порядку міжнародно-правових 

відносин; 

2) удосконалення законодавства у сфері адміністративно-правового 

регулювання надання та споживання освітніх послуг; 

3) удосконалення організаційних правовідносин у ході реалізації 

освітніх послуг; 

4) удосконалення юридичної відповідальності за порушення 

законодавства у сфері освіти; 

5) удосконалення правовідносин у сфері публічного управління 

сферою реалізації освітніх послуг; 
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6) удосконалення громадсько-державної взаємодії. 

Україна на сьогодні обрала шлях інтеграції до єдиного європейського 

простору. Інтеграційні процеси в науці й освіті полягають у консолідації 

зусиль наукової та освітянської громадськості й урядів країн Європи для 

істотного підвищення конкурентоспроможності європейської системи науки і 

освіти у світовому вимірі, а також для підвищення ролі цієї системи в 

суспільних перетвореннях. Процес складається з двох основних етапів:  

1) формування співдружності провідних європейських навчальних 

закладів; 

2) об’єднання національних систем освіти і науки в європейський 

простір з єдиними вимогами, критеріями і стандартами [324].  

Такий процес в науці ще називають глобалізацією, яка сьогодні входить 

у дещо нову стадію свого існування, оскільки до чотирьох свобод 

переміщення (товарів, послуг, праці та капіталу) додається п’ята свобода – 

свобода переміщення знань. Тобто йдеться про створення зони освіти як 

наслідку процесу інтеграції освітніх систем різних держав [484, 94]. 

Основними тенденціями європейської освіти, на думку Л. К. Семів та 

Ю. І. Ходикіної є насамперед: 1) висока мотивація до фахової підготовки; 

2) мобільність учасників освітнього процесу; 3) тісний зв’язок підготовки 

спеціалістів із сучасними виробничими вимогами; 4) професійний розвиток 

особистості впродовж трудової діяльності; 5) глобалізація, інформатизація та 

інновації в освіті; 6) формування міжнародного освітнього простору [413; 

324].  

Урядом підтримується та безпосередньо забезпечується міжнародна 

освітня політика. Так, започатковано та здійснюються заходи щодо 

розширення участі України в програмі Європейського Союзу «Горизонт 

2020». Дана Програма є першою європейською програмою, у якій Україна 

бере участь як асоційований учасник [324].  

Угода про асоціацію України до Програми була підписана 20 березня 

2015 року та ратифікована Кабінетом Міністрів України 15 липня 2015 року. 
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З цього моменту українські наукові організації та окремі дослідники беруть 

участь у програмі, користуючись тими ж привілеями, що і країни-члени ЄС, 

що дозволяє значно підвищити залучення українських науково-дослідних 

організацій і установ до сфери європейських наукових досліджень, створити 

основу для структурних реформ в науково-інноваційній сфері України. Лише 

за перші два роки реалізації програми ЄС з досліджень та інновацій 

«Горизонт 2020» українські науковці отримали грантів на 7 млн євро [184]. 

Інтеграція України до європейського освітнього простору передбачає не 

лише участь вітчизняних навчальних закладів в європейських освітніх 

програмах, подорожі українських студентів до країн ЄС, вивчення мов 

держав-членів ЄС та їх соціально-культурних традицій тощо. Така інтеграція, 

як слушно з цього приводу зазначає О. А. Параска, передбачає розуміння 

головних принципів, основних засад, на яких ґрунтується європейська освіта. 

Це передусім забезпечення якості освіти, свобода руху знань, автономія 

університетів, принципи взаємозаліку кредитів, мобільність студентів та 

викладачів, стимулювання навчання впродовж життя. В європейських 

країнах освіта головним чином зорієнтована на результати навчання. Для 

суспільства та особистості важливо те, які вміння вона розвинула та де їх 

можна найефективніше реалізувати [324, c. 228]. 

Але варто наголосити на тому, що на шляху до євроінтеграційних 

процесів в галузі освіти існує ціла низка невирішених на 

загальнонаціональному та регіональному рівнях питань. Так, основними 

проблемами на сьогодні є: по-перше, проблема інформування про існуючі 

програми обмінів учасникам освітнього процесу; по-друге, недостатня 

поінформованість навчальних закладів про програми, що фінансовані 

Європейським Союзом; по-третє, брак практичного досвіду участі 

навчальних закладів у міжнародних програмах; по-четверте, недосконалість 

нормативно-правових документів у сфері реалізації міжнародних програм з 

Європейським Союзом тощо [184].  

Певна річ, значних успіхів уже досягнуто, особливо останніми роками. В 
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нормотворчій сфері розроблено та в установленому порядку прийнято такуі 

нормативно-правові акти:  

постанову Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 193 

«Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка». Нею 

скасовується обов’язковість форми документа про вищу освіту (наукові 

ступені), а затверджується лише перелік інформації, яка повинна міститься у 

документах [356];  

постанову Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 244 «Про 

утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти». 

[388];  

постанову Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 229 «Про 

внесення змін до Положення про Єдину державну електронну базу з питань 

освіти» [351];  

постанову Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 216 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 

1996 р. № 992» [352].  

Відтак, наступним блоком заходів з удосконалення адміністративних 

правовідносин у сфері надання освітніх послуг, є комплекс організаційних 

заходів. Навчальні заклади повинні не лише надавати професійні знання в 

певній галузі, а й надавати відповідні інструменти для подальшого 

навчання – навчити знаходити та аналізувати інформацію, швидко 

орієнтуватися в нових тенденціях і викликах сучасності. Від здатності до 

постійного розширення і модифікації своїх знань та вмінь залежатиме 

спроможність здобувача освітніх послуг бути пристосованим до новітніх 

викликів сучасного життя [324].  

На сьогодні спостерігається загальний технологічний розрив зв’язків 

підприємств, установ, організацій різних форм власності з науковими 

центрами, що обумовлюється суто економічними проблемами, такими як: 

кризові явища в економіці, відсутність стратегії розвитку, морально застаріла 

матеріально-технічна база, неякісний менеджмент тощо. Дуже влучним є 



 325

зауваження А. Р. Шендера з цього приводу, який у своїй праці зазначив, що 

діє принцип замкнутого кола – підприємства не задовольняють практичні 

навички випускників, але самі ж підприємства не надто бажають витрачати 

час на проведення екскурсій чи практику студентів. А навіть якщо 

підприємства і приймають практикантів, то зазвичай не надають доступу до 

всіх необхідних документів та процесів, посилаючись на комерційну 

таємницю. Часто при проходженні практики не враховується спеціальність 

студента [484].  

Проте не лише здобувачі освітніх послуг повинні удосконалювати свої 

практичні навички. Процес забезпечення якості надання освітніх послуг 

залежить від обізнаності та фаховості науково-педагогічного складу 

навчального закладу, в тому числі й тих осіб, які надають освітні послуги за 

сумісництвом. У процесі реалізації освітніх правовідносин підвищення рівня 

вимог, що висуваються до такої категорії осіб, сприятиме розширенню 

можливостей щодо отримання більшої кількості ліцензій за різними 

напрямами підготовки майбутніх фахівців та подовження їх строків для 

надання освітніх послуг. Тому саме від педагогічного складу залежить якість 

освітніх послуг, рейтинг навчального закладу, забезпечення зворотного 

зв’язку з роботодавцями тощо. Отже, підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників має стати одним із пріоритетних напрямків роботи 

навчального закладу. 

Вкрай важливим завданням для центральних органів влади, що 

забезпечують реалізацію державної політики у сфері освіти, є розробка та 

нормативне врегулювання процедури прийняття викладача на роботу, 

підвищення його кваліфікації, продовження терміну перебування останнього 

на посаді та його кар’єрне зростання.  

Наступним напрямом удосконалення адміністративно-правових 

відносин у сфері надання освітніх послуг варто визначити відповідальність 

сторін. Чинне законодавство України обмежується тим, що посадові особи і 

громадяни, винні у порушені законодавства про освіту, несуть 
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відповідальність згідно з чинним законодавством України [381]. Такого 

визначення відповідальності для такої потужної сфери суспільних відносин є 

замало, тим паче, як уже зазначалося вище, в межах освітніх правовідносин 

виникають усі види юридичної відповідальності: дисциплінарна, цивільно-

правова, адміністративна та кримінальна. Однак можливі санкції за 

порушення норм законодавства у сфері надання освітніх послуг ні в 

законодавстві про освіту, ні в законодавчих актах інших галузей права не 

встановлено, так само як не передбачено заходів впливу на осіб, які 

допускають порушення прав громадян в галузі освіти, що дозволили б 

усунути порушення і відновити порушене право. 

Тому, по-перше, на законодавчому рівні варто визначити суб’єктів 

юридичної відповідальності, під якими пропонуємо розуміти учасників 

адміністративних правовідносин, що виникають у сфері надання освітніх 

послуг. По-друге, необхідно визначити види юридичної відповідальності, які 

настають для учасників адміністративних правовідносин у сфері надання 

освітніх послуг у разі вчинення протиправних дій. По-третє, необхідно 

встановити процедуру притягнення осіб до відповідальності за порушення 

норм у сфері надання освітніх послуг.  

Оптимізація управлінського процесу у сфері надання освітніх послуг є 

наступним напрямком удосконалення адміністративних правовідносин у 

сфері надання освітніх послуг. Реорганізація системи управління, 

фінансування та менеджменту освіти шляхом децентралізації, дерегуляції, 

запровадження інституційної, академічної та фінансової автономії 

навчальних закладів; перегляд обсягу і меж повноважень центральних і 

місцевих органів управління освітою, скорочення контрольно-наглядових 

функцій, жорстка і чітка регламентація процедур і повноважень інституцій, 

пов’язаних з контролем і наглядом – ось головні вектори, які мають бути 

покладені в основу трансформаційних процесів у сфері освіти. 

Бюрократичний апарат має бути скороченим – районні управління та відділи 

освіти повинні перетворитись на сервісні центри для надання послуг, що 
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виникають у сфері освіти. Громадські, батьківські та наглядові ради повинні 

залучатись до функцій контролю за дотриманням запланованого розвитку 

адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх послуг. Саме відхід 

від надмірної централізації державного управління, державно-владних 

повноважень у сфері освіти та їх делегування громадськості утворять нові 

збалансовані державно-громадські відносини, які сприятимуть становленню і 

розвитку громадянського суспільства в Україні та врівноваженню впливу 

державного та громадського чинників на стан і перспективи розвитку 

системи освіти [103, c. 61; 226].  

Цілеспрямований вплив на зміну стану освіти здійснює не тільки і не 

стільки держава, скільки суспільство і громадськість. Управління освітою у 

демократичному суспільстві є і може бути тільки державно-громадським – 

тим, в якому поєднується діяльність суб’єктів управління державної та 

громадської природи і базується на принципах делегування повноважень та 

залучення громадськості до управління освітою [123, c. 6]. При цьому варто 

акцентувати увагу на тому, що органи публічної адміністрації не повинні 

перекладати чи знімати з себе ті повноваження у сфері вироблення державної 

освітньої політики, забезпечення якості надання освітніх послуг, 

дотриманням встановлених законодавством норм і правил, які віднесені до їх 

компетенції законодавством.  

На органи ж громадського самоврядування в освіті має бути покладено 

обов’язок у межах, визначених нормами чинного законодавства, здійснювати 

моніторинг за якістю реалізації освітніх послуг, забезпечення прав суб’єктів 

освітнього процесу, активно впливати на формування освітньої політики та 

позитивної громадської думки тощо. 

Проте, найбільш дієвим та оптимальним засобом удосконалення 

адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх послуг, певна річ, є 

розробка єдиного кодифікованого акта у сфері освіти. Прийняття Кодексу 

законів про освіту значно покращило б та спростило процедуру реалізації 

освітніх послуг, оскільки б чітко визначались учасники правовідносин та їх 
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правовий статус. Окремий розділ такого акта варто було б присвятити саме 

врегулюванню правовідносин – чітко визначити порядок їх виникнення, 

забезпечення та припинення. З метою якісного впорядкування надання 

освітніх послуг та їх гарантування державою, доцільно присвятити окрему 

статтю договорам у сфері надання освітніх послуг, які за своєю суттю є 

юридичними фактами, тобто підставою виникнення, зміни та припинення 

правовідносин у сфері надання освітніх послуг. Окрім того, чітко визначений 

перелік таких договорів надасть можливість розуміти, які конкретно освітні 

послуги надаються навчальним закладом. 

Підсумовуючи, зазначимо, що адміністративні правовідносини у сфері 

надання освітніх послуг є малодослідженою галуззю, але якісне нормативно-

правове врегулювання якої значно оптимізує процес надання та споживання 

освітніх послуг як на національному та регіональному рівнях, так і на 

міжнародному. Правовідносини повинні бути одночасно керованими та 

прогресивними, тільки так вони зможуть належним чином сприяти 

задоволенню потреб усіх сторін. 

 

 

5.3. Удосконалення правових засад діяльності системи надання 

освітніх послуг 

 

Висока якість та ефективність надання освітніх послуг залежить від 

цілої низки факторів, далеко не останнє місце серед яких займають питання 

правової регламентації юридичного становища навчальних закладів. 

Протягом останніх років у цій сфері зроблено ряд важливих кроків, втім стан 

справ тут і досі далекий від ідеального. Так, у Національній стратегії 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженій Указом 

Президента України від 25.06.2013 р. № 344/2013, з приводу стану 

національної системи освіти зазначається, що на сьогодні в Україні зроблено 

багато важливих кроків у напрямку забезпечення правового регулювання 



 329

питань функціонування системи освіти, всіх її рівнів і підсистем, діяльності 

навчальних закладів різних типів і форм власності, організації різних форм 

навчання. Зокрема, вдосконалено законодавство України стосовно 

дошкільної і загальної середньої освіти, запроваджено обов'язковість 

дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку, встановлено 11-

річний термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти, 

затверджено нові державні стандарти дошкільної та загальної середньої 

освіти. Модернізовано зміст та вдосконалено організацію всіх ланок освіти, 

створено нові підручники, започатковано організацію інклюзивного навчання 

дітей з особливими освітніми потребами, запроваджується профільне 

навчання в старшій школі, вдосконалюється зовнішнє незалежне оцінювання 

навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, 

триває забезпечення загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів сучасними навчальними комп'ютерними комплексами, підключення 

їх до мережі Інтернет, у вищій освіті впроваджуються принципи Болонського 

процесу та кредитно-модульна система навчання. Здійснюється модернізація 

мережі навчальних закладів з метою більш ефективного використання їх 

матеріально-технічних, кадрових, фінансових, управлінських ресурсів для 

забезпечення доступності та якості освіти [379].  

Водночас у цій же стратегії наголошується, що, незважаючи на суттєві 

досягнення у сфері освіти, неможна заперечувати і наявності у ній цілого 

ряду проблемних аспектів. Зокрема, нинішній рівень освіти в Україні не 

надає їй змоги повною мірою виконувати функцію ключового ресурсу 

соціально-економічного розвитку держави і підвищення добробуту громадян. 

Залишається низькою престижність освіти і науки в суспільстві. Не повністю 

задовольняє потреби населення мережа дошкільних і позашкільних 

навчальних закладів, стан їх навчально-матеріальної бази тощо. Потребують 

якісного поліпшення освіта дорослих, діяльність закладів післядипломної 

педагогічної освіти, структурних підрозділів вищих навчальних закладів, на 

базі яких здійснюються перепідготовка та підвищення кваліфікації 
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педагогічних і науково-педагогічних працівників [379]. Крім того, 

зазначається у Стратегії, актуальними є реалізація в освітніх програмах ідеї 

посилення ролі сім'ї у вихованні дітей, розширення можливості впливу родин 

учнів на навчально-виховний процес. Залишається незадовільним стан 

фінансового та матеріально-технічного забезпечення системи освіти, 

низьким – рівень оплати праці працівників освіти і науки. Ключовим 

завданням освіти у XXI столітті є розвиток мислення, орієнтованого на 

майбутнє. Сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких 

теоретичних знань, а і здатності самостійно застосовувати їх у 

нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях, переходу від 

суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян [379]. 

На необхідності проведення змістовних заходів із вдосконалення 

національної освіти як у цілому, так і на окремих освітніх рівнях, 

неодноразово наголошували цілий ряд дослідників. Так, скажімо, 

С. М. Домбровська, розглядаючи проблематику вдосконалення вищої освіти 

України як однієї із прерогатив держави, зазначає, що система вищої освіти 

України перебуває у процесі постійного вдосконалення, що зумовлено 

трансформаційними змінами в суспільстві. Нових підходів потребує вся 

система управління вищою освітою. Потребує вдосконалення механізм 

управління освіти державою, зокрема проблеми – ефективної системи 

державного управління, розробки принципово нових підходів до форм і 

методів управління; визначення їх науково обґрунтованих. Система 

державного управління має базуватися на механізмах і стимулах, що 

впливатимуть на поведінку вищих навчальних закладів (ВНЗ) і 

примушуватимуть їх підвищувати якість освітніх послуг та нести 

відповідальність за результати своєї діяльності [131; 496]. 

К. В. Березовський з приводу вдосконалення системи освіти зазначає, 

що в Україні має бути створена ефективна система післядипломної освіти, 

що задовольняла б потреби ринкової економіки. Поки що ж, наголошує 

науковець, більшість інститутів підвищення кваліфікації та перепідготовки 
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кадрів діють відокремлено як від виробничого сектора, так і від потужних 

університетів. Понад те, вони не забезпечені висококваліфікованими 

кадрами, мають слабку навчально-лабораторну базу [39]. Автор вважає, що 

для адаптації цієї ланки освіти до потреб ринку праці доцільно, по-перше, 

здійснити її інтеграцію з університетами і, по-друге, тісно пов'язати 

діяльність університетів у цій сфері із сучасною промисловістю, 

вдосконаливши підготовку з дисциплін, які стосуються корпоративного 

управління, корпоративного права, охорони інтелектуальної власності, 

конкурентоспроможності тощо, тим самим забезпечивши підготовку 

фахівців, здатних працювати в нових господарських структурах і у сфері 

бізнесу [39]. 

На глибоке переконання І. Ю. Кочуми, українська система освіти може і 

має виконувати роль визначального чинника соціально-економічного 

розвитку. Однак для цього необхідні певні передумови: орієнтація на цілі 

людського розвитку, чіткі стратегічні пріоритети суспільства загалом і 

освіти, зокрема, широка підтримка громадськістю активної освітньої 

політики, відновлення відповідальності і провідної ролі держави у сфері 

освіти, глибока і всебічна модернізація освіти з виділенням необхідних для 

цього ресурсів і створенням механізмів ефективного їх використання [234]. 

Я. В. Мельник у своїх дослідженнях пише, що сфера освіти 

перетворюється на стратегічну сферу нової демократичної держави та має 

бути в центрі уваги усіх державних і громадських кіл суспільства. Україна 

приєдналася до загальноєвропейського процесу, підписавши Болонську 

декларацію. Болонський процес відкриває перед українським суспільством 

численні позитивні перспективи та вимагає нових підходів до освітнього 

процесу. Сучасне суспільство потребує від освітянської сфери підготування 

молоді, здатної відповідати на виклики часу, компетентної та мобільної на 

сучасному ринку праці, яка має громадянську позицію, здійснює ефективну 

діяльність та само розвивається, водночас потребуючи якісних освітніх 

послуг [284, c. 202]. При цьому одна із основних проблем сучасної освіти, на 
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думку автора, полягає у недосконалості системи фінансування навчальних 

закладів. Я. В. Мельник наголошує, що без достатнього фінансування 

освітньої галузі, без належної матеріально-технічної бази освітніх закладів 

надання якісних освітніх послуг є неможливим. Тому проблема фінансового 

забезпечення освітньої галузі є однією з болючих проблем освіти на 

сучасному етапі [284, c.202]. 

Окрім наукових точок зору, про необхідність вдосконалення системи 

освіти свідчать і дані останніх соціологічних опитувань серед студентської 

спільноти. Так у період з 5 по 12 березня 2015 р. Фондом «Демократичні 

ініціативи» імені Ілька Кучеріва та фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс» 

було проведене загальнонаціональне опитування студентів. Усього було 

опитано 1001 респондент за національною вибіркою вузів України, що є 

репрезентативною для студентського загалу за розташуванням ВНЗ, формою 

власності, курсом навчання. Похибка вибірки не перевищує 3.2 % [78]. За 

підсумками даного дослідження, студенти надали такі оцінки якості вищої 

освіти в Україні: 

– абсолютна більшість студентів – 87 % – вважає важливою проблему 

вдосконалення вищої освіти, із них 36 % відносять це соціальне завдання до 

першочергових. 

– загалом більшість студентів оцінили якість вищої освіти в Україні 

нижче середнього – у 2,8 бала за 5-бальною шкалою; ця оцінка істотно нижча 

за ту, що ніж була у 2011 році (3,5 бала). Щоправда, якість освіти у своєму 

ВНЗ студенти оцінили вище – у 3,2 бала, хоча також дещо нижче, ніж було у 

2011 році (3,6 бала). Найвище оцінюють якість своєї освіти студенти 

юридичного профілю навчання – 3,6 бала, найнижче – студенти суспільно-

гуманітарного профілю (3 бали). Оцінка якості освіти залежить від 

успішності навчання: студенти, які мали в останню сесію середню оцінку 

«3», оцінили якість навчання у своєму ВНЗ у 2,7 бала; студенти з середньою 

оцінкою сесії «4» – у 3 бали, а найбільш успішні студенти, з оцінкою «5» – у 

3,4 бали [78]. 
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Досить тривожним є той факт, що більшість студентів (69 %, у 2011 

було 55 %) хотіли б навчатися за кордоном (найбільше – ті, що навчаються за 

технічним профілем, майже 80 %). Основна перешкода навчанню за 

кордоном – брак коштів (на це вказали 71 % студентів, у 2011 році було 

52 %) та недостатнє знання іноземних мов (37,5 %, у 2011 році – 34 %). 

Студенти, як і населення України загалом, вважають, що кількість ВНЗ 

повинна визначатися потребами ринку праці (52 % населення і 46 % 

студентів), а також їхньою спроможністю давати справді якісну освіту (35 % 

населення та 41 % студентів) [78]. 

Окрема увага під час зазначеного соціального дослідження приділялася 

проявам корупції у вищих навчальних закладах. Так, з випадками корупції у 

ВНЗ безпосередньо стикалися 34 % студентів, ще 26 % чули про це від 

інших. Зовсім не стикалися з явищами корупції у своєму ВНЗ 40 % опитаних 

студентів. Щодо оцінки корупції, то серед студентів переважають дві точки 

зору: це – «швидке та відносно просте вирішення проблем» (41 %) та «випуск 

некваліфікованих фахівців» (42 %). Загалом серед усіх студентів 29 % 

відповіли, що їм доводилося дарувати подарунки викладачам, 22 % надавали 

викладачам різноманітні послуги, 18 % платили гроші за оцінки, а 19 % 

купували реферати, курсові та дипломні роботи. Не були задіяні у 

корупційних діях 45 % студентів (у 2011 році ситуація була гірша, тоді до 

подібних дій не долучилося 34 %). Головна мета корупційних дій – 

прихильність викладача під час складання сесії (37 %), а 32 % вважають 

подібні дії просто «знаком вдячності». На тиск викладача послалися значно 

менше – 23 % (у 2011 році на це посилалися 15 %). Основна ситуація 

здійснення корупційних дій – це складання заліків та іспитів – так вважають 

61 % студентів (у 2011 році – 75 %) [78].  

Результати соціологічних опитувань свідчать про те, що заяви 

представників влади про численні позитивні зміни і зрушення у сфері 

надання освітніх послуг у багатьох аспектах не підтверджується думкою 

суб’єктів отримання цих послуг. Звісно, оцінки, що надаються 
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респондентами, мають суттєвий рівень суб’єктивізму і значним чином 

обумовлюються рівнем індивідуальної успішності опитуваних у навчанні. 

Зокрема, чим успішність навчання вища, тим залученість до корупційних 

практик менша. Серед тих, чий середній бал успішності за останню сесію 

дорівнював оцінці «задовільно», з корупцією стикалися 43 %; серед тих, хто 

мав середній бал «добре», таких, що стикалися з корупцією, виявилося 32 %, 

а серед «відмінників» – 29 % [78]. Між тим у цілому дані, отримані у 2015 

році, гірші, аніж дані, отримані в результаті аналогічного опитування у 2011 

році, і це при тому, що у сфері вищої освіти протягом останніх років були 

запровадженні найбільш суттєві та прогресивні зміни і нововведення.  

Очевидно, що така ситуація у сфері освіти вимагає подальшого 

розроблення та реалізації напрямків вдосконалення системи національної 

освіти. Одним із дуже важливих та визначальних етапів на цьому шляху, на 

нашу думку, є оновлення основоположного законодавчого акта у галузі 

освіти – Закону України «Про освіту». Даний закон повинен стати рамковим, 

тобто він має закріпити усі найбільш загальні, засадничі аспекти 

функціонування системи освіти в цілому. Він повинен сприяти усуненню 

усіх невідповідностей та суперечностей у профільних освітніх законах. 

Окрему увагу слід приділити питанням загальних принципів, завдань та 

функцій системи національної освіти, які, у свою чергу, мають розвиватися у 

відповідних профільних законах про освіту та підзаконних актах з 

урахуванням предмету їх регулювання. Це має забезпечити єдиний підхід до 

визначення на рівні законодавства основних компонентів правового статусу 

навчальних закладів. На сьогодні такий закон перебуває на стадії його 

розробки. За словами С. Квіта, створення такого базового закону стало 

справжнім викликом для влади. Також варто відзначити точку зору, яку 

висловила Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 

Л. Гриневич, яка справедливо зазначила, що нове законодавство має дати 

відповіді щодо того, як забезпечити нашим дітям новий зміст освіти та нові 

підходи до викладання, як створити кожній дитині належні умови навчання 
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та як знайти баланс між конституційним правом доступу до якісної освіти 

для кожного і свободою вибору в освіті, відповідно до власних переконань, 

потреб і можливостей [341]. Політик наголосила на тому, що освіта повинна 

не лише реагувати на зміни в суспільстві, а завдавати напрямок цих змін на 

наступні десятиріччя. Вона запропонувала десять напрямків змін, які вважає 

пріоритетними, а саме: 1) ключовою постаттю реформування шкільної освіти 

повинен бути вчитель; 2) створення системи освіти впродовж життя; 

3) система освіти повинна забезпечувати новий зміст, який базуватиметься на 

«європейських орієнтирах»; 4) збільшення навчального часу для реалізації 

нового змісту; 5) правильний розподіл фінансової відповідальності з чітким 

визначенням усіх показників освітньої субвенції та витрат, які вона покриває; 

6) децентралізація управління і фінансів; 7) створення реального 

інклюзивного освітнього простору; 8) реалізація права вибору в освіті, 

збільшення кількості місць в дошкільних закладах за рахунок приватної 

освіти, в яку мають йти «гроші за дитиною»; 9) забезпечення розвитку 

системи зовнішнього і внутрішнього оцінювання якості освіти; 10) створення 

зв’язку системи освіти і ринку праці через дієву національну рамку 

кваліфікацій та Національного центру професійних кваліфікацій, який 

займеться розробкою професійних стандартів [341]. 

Далі, вважаємо, що слід більше уваги приділити законодавчому, 

зауважимо – саме законодавчому, а не підзаконному, оформленню ключових 

засад організації та функціонування управління у навчальних закладах. Слід 

чітко визначити та розмежувати компетенції адміністративних органів 

навчального закладу та колективних органів громадського самоврядування. 

При цьому врегулюванню правового статусу останніх слід приділити 

особливу увагу, зокрема йдеться про те, що чинне законодавство не надає 

однозначної відповіді на те, мають органи громадського самоврядування 

реальні управлінські функції чи все ж таки є дорадчими утвореннями, 

рішення яких мають консультативний характер, а отже, не обов’язкові для 

виконання. З метою ствердження демократії і самоврядності в механізмі 
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управління навчальними закладами необхідно розробити механізми 

забезпечення виконання рішень колегіальних органів громадського 

самоврядування. З цього приводу слушною видається позиція В. Бєлого, який 

зазначає, що з метою поліпшення управління діяльністю навчальних 

закладів, слід здійснити модифікацію співвідношення між одноособовим і 

колегіальним управлінськими рішеннями. Громадсько-державна форма 

управління освітою передбачає реальну практичну роль освітніх рад як 

органів, які наділено повноваженнями суб'єктів управління. Проте деякі 

експерти вважають, що їхня діяльність має бути обмежена лише дорадчими 

функціями як громадських «контролерів». При цьому одні бояться 

охлократії, а інші ще більше бояться залишити ради як декоративні органи 

для створення псевдодемократичного тла. Втім, сама нинішня ситуація в 

державі створила передумови для того, щоб, наприклад, з'їзд освітян України 

і щорічні серпневі конференції набули колегіального демократичного 

формату органів управління прямої дії. На жаль, у проекті закону про освіту 

йдеться лише про «дорадчу» роль так необхідних системі освіти громадських 

рад різного рівня [40].  

Також справедливо звертається увага на те, що має бути запроваджений 

чіткий розподіл повноважень між радою окремого закладу (школи, ліцею, 

гімназії тощо) і громадсько-державною освітньою радою місцевої/районної 

громади, що включає певну кількість закладів освіти. Рівного доступу до 

якісної освіти без рівнозначної турботи про всі освітні заклади сільського 

району чи міста обласного рівня апріорі не досягти. І головним завданням 

ради громади має бути не лише рівносильне матеріально-технічне 

забезпечення всіх своїх закладів без винятку, а й реалізація аналогічної 

політики щодо відкритого конкурсного добору на посади як керівників 

закладів, так і рядових педагогів [40]. Саме участь у відкритому конкурсі, з 

точки зору В. Бєлого, є першим рівнем реальної мотивації не тільки для 

майбутніх менеджерів чи педагогів, а й для місцевої влади залучати 

найкращих фахівців. Це той законодавчо-організаційний хід, що відповідає 
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рівню стратегічної державної мудрості. Щодо цього проект закону надає 

підстави для оптимізму завдяки розмежуванню функцій зі створення умов 

для діяльності і функцій контролю за її результативністю. Корінь успішної 

реалізації цього задуму полягає в сутності здійснення цих функцій. Цього 

проект не деталізує, чим створює бюрократичні ризики [40]. 

Ще одним важливим питанням, яке необхідно вирішити з метою 

покращення правових, у тому числі адміністративно-правових засад 

діяльності навчальних закладів, є вдосконалення контролю за ними, як на 

етапі створення, зокрема під час проведення ліцензування, так і в ході їх 

безпосередньої освітньої діяльності. Слід погодитися із твердженням про те, 

що під час ліцензування питання матеріально-технічного оснащення 

діяльності та фізичного існування закладу є імперативним і не допускає 

найменших компромісів у бік зниження порогу вимог до мінімальних, 

єдиних для країни стандартів. Без жодної різниці між містом і селом [40]. 

Вважаємо, що було б доречним закріпити коло основних загальних та 

спеціальних принципів, на підставі яких здійснюється контроль у сфері 

надання освітніх послуг. Далі абсолютно необхідно розробити та 

запровадити у життя правовий механізм реалізації громадського контролю за 

діяльністю навчальних закладів. При цьому слід визначити ключові форми та 

напрямки взаємодії державно-владних та громадських суб’єктів зазначеного 

контролю. 

Важливим моментом на шляху підвищення престижності національної 

освіти є посилення протидії корупції у даній сфері. При цьому боротьба із 

цим явищем має відбуватися не лише шляхом посилення репресивних форм 

методів, але й через підвищення якості і змістовності інформаційно-

роз’яснювальної та виховної роботи із суб’єктами отримання освітніх послуг. 

Адже, як свідчать соціологічні опитування, дуже значний відсоток студентів 

вважає, що одним із основних факторів, які змушують їх давати хабарі 

посадовим особам навчальних закладів, є небажання вчити велику кількість 

предметів, що здаються їм непотрібними у подальшому житті. Викладачі ж, у 
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свою чергу, не виявляють належної ініціативи для пояснення практичного 

значення оволодіння студентами тими чи іншими знаннями і радше 

погоджуються на прийняття «подарунків» від студентів. Цікавим є той факт, 

що значна кількість опитуваних представників студентської спільноти 

важливими завданням вважає покращення свого матеріального становища. 

Так, 33 % опитаних, за даними Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька 

Кучеріва», переконані, що краща матеріальна забезпеченість студента 

позбавить його необхідності працювати, і надасть можливість 

сконцентруватися тільки на навчанні (33 %) [78]. Це, у свою чергу, менше 

спонукатиме студентів до складання іспитів та виконання різного роду робіт 

через давання хабара. 

Також, на нашу думку, в сьогоднішніх умовах суспільного розвитку, з 

метою вдосконалення якості та ефективності функціонування системи 

національної освіти, слід замислитися на приділенням значно більшої уваги 

профільному навчанню учнів старших класів, що має стати важливим кроком 

на шляху підвищення рівня відповідності освітніх послуг індивідуальним 

освітнім запитам осіб та потребам ринку праці в цілому.  

Далі, в умовах тотального прагнення студентів навчатися за кордоном 

необхідно посилити змістовність та продуктивність взаємодії національних 

суб’єктів надання освітніх послуг із зарубіжними, запровадити необхідні 

умови для комфортного та безперешкодного обміну педагогічними та 

науковими кадрами.  

Отже, завершуючи даний підрозділ, можемо стверджувати те, що, 

незважаючи ряд позитивних кроків у напрямку вдосконалення національної 

системи освіти, зроблених за роки незалежності, у ній як і раніше 

залишається ціла низка проблемних питань, що суттєво знижують якість та 

ефективність надання освітніх послуг в країні, конструктивне вирішення 

яких вимагає реалізації відповідних заходів як з боку держави, так і 

громадянського суспільства.  
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5.4. Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання 

відносин у сфері надання освітніх послуг 

 

Освітній процес в Україні вже досить тривалий час перебуває у стані 

реформування. Одним із ключових моментів модернізації вітчизняної 

системи освіти є створення оптимальної системи управління якістю надання 

освітніх послуг в державі. 

Як відбувається процес реформування освіти в Україні та досвід яких 

країн варто використовувати та адаптувати у вітчизняній практиці, 

спробуємо з’ясувати у рамках даного розділу дисертаційного дослідження. 

Звідусіль ми чуємо про важливість впровадження досвіду провідних 

країн світу у формуванні політики держави в галузі освіти, заслуховуємо 

звіти чиновників про вже виконану роботу та перспективні шляхи 

подальшого розвитку освітньої діяльності. У переважній більшості ми 

переймаємо, а не створюємо; зовсім обмеженими є дії органів державної 

влади спрямовані на те, щоб вивести вітчизняні освітні послуги на 

міжнародний споживчий ринок. Державні діячі наголошують на необхідності 

імплементації міжнародних, у тому числі європейських стандартів у 

національне законодавство. Проте ми відстоює позицію, що неможна наосліп 

слідувати усім вимогам світової спільноти. Вітчизняна освіта, навпаки, має 

стати конкурентоспроможною та бути активним учасником міжнародних 

освітніх правовідносин із власною моделлю надання освітніх послуг.  

Нажаль, Україна поки що належить до держав перехідної економіки, що 

значно гальмує процес удосконалення та модернізації надання у ній освітніх 

послуг, зокрема скорочується державний розподіл випускників вищих 

навчальних закладів; маємо дефіцит фахівців, здатних працювати в умовах 

ринкової економіки, що призводить до надлишку традиційних спеціалістів; 

нестабільний попит на фахівців – випускників вищих навчальних закладів; 

скорочення фінансування з державного бюджету освітньої та наукової 
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діяльності тощо. 

Що корисного та який він, цей європейський освітній простір і чи 

взагалі варто рухатись Україні в його напрямку? Одразу можемо дати 

відповідь, що він не є досконалим і на це є ряд підтверджень. В Європі існує 

понад 4000 вищих навчальних закладів, в яких здобувають освіту понад 

17 млн студентів. Певна річ, ці заклади є носіями величезного освітнього 

потенціалу, проте він не реалізовується на практиці повною мірою. Цей факт 

підтверджують і самі фахівці Європейської Комісії. Для виправлення 

ситуації важливими є координаційні кроки, спрямовані на зміни в 

державному та міждержавному регулюванні освітньої діяльності. 

Налагодження власної, європейської системи підготовки осіб із вищою 

освітою та наукових кадрів стало життєво важливим завданням для творців 

Європейського Союзу (далі – ЄС). Ця система повинна була бути по 

можливості уніфікованою і враховувати реалії де-факто вже інтегрованих 

ринків виробництва товарів та надання послуг. Для цього потрібно було 

вирішити принаймні два основних завдання: 

1) забезпечення належного рівня та якості підготовки спеціалістів із 

вищою освітою незалежно від країни та закладу, де така підготовка 

здійснювалась; 

2) забезпечення мобільності як осіб, що навчаються, так і підготовлених 

фахівців шляхом надання їм однакового соціального статусу в довільній 

країні працевлаштування. 

В умовах ринкової економіки такі підходи в галузі вищої освіти є цілком 

обґрунтовані, оскільки на ринку надання освітніх послуг діють ті ж закони, 

що й на ринку матеріального виробництва чи надання довільних послуг. 

Недарма основою розвитку сучасних Стандартів управління якістю освітніх 

послуг було обрано рекомендації TQM (Total Qualіty Management – загальний 

менеджмент якості). У цих рекомендаціях містяться універсальні вимоги до 

систем якості. Вони придатні для застосування в усіх галузях, на будь-яких 

підприємствах, у довільних установах і організаціях та спрямовані на 
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забезпечення якості і підвищення задоволеності споживачів.  

Що стосується сфери надання освітніх послуг, то вона є доволі 

специфічною з багатьох причин, зокрема таких, як: 

– велика інерційність системи освіти, що спричиняє труднощі у 

з’ясуванні результатів прийнятих управлінських рішень; 

– умовність розмежування ролі учасників процесу надання освітніх 

послуг, оскільки одні й ті ж особи і/чи організації можуть одночасно бути 

постачальниками, замовниками і суб’єктами навчального процесу; 

– складність формування критеріїв якості надання послуг, що є 

причиною необ’єктивного оцінювання результатів, а відтак, і якості наданих 

послуг; 

– значний (порівняно з виробничими сферами діяльності) вплив 

людського фактору, що робить інколи неможливим прогнозування 

результатів управлінських рішень; 

– складність оперативного прогнозування змін зовнішніх чинників, які 

впливають на перебіг процесів. 

Європейські країни, врахувавши ці особливості сфери надання освітніх 

послуг, змінивши умови функціонування та розвитку національних систем 

вищої освіти, вирішили започаткувати процес творення спільного 

європейського простору вищої освіти (далі – ЄПВО), в якому можна було б 

повною мірою реалізувати стратегію управління якістю надання освітніх 

послуг на засадах моделі управління якістю TQM (Total Qualіty Management) 

та з виконанням вимог стандартів ІSO 9000 [461].  

У результаті складного розвитку систем вищої освіти у країнах Західної 

і Центральної Європи, незважаючи на значні відмінності між ними, вдалося 

виробити спільний погляд на можливість використання рекомендацій TQM 

та вимог стандартів ІSO для створення Стандартів управління якістю надання 

освітніх послуг у системі європейської вищої освіти. 

Згідно з ним освітні послуги в галузі освіти можуть надавати 

університети, фізичні особи, інші навчальні заклади, які мають на це 
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відповідний сертифікат (сертифіковані незалежними органами акредитації). 

У процесі надання освітніх послуг вони є виконавцями. Суб’єктами процесу 

надання освітніх послуг є заклади чи особи, які уповноважені надавати ці 

послуги, та особи, які навчаються. Замовником освітніх послуг є той, хто їх 

оплачує (особа, що навчається, її батьки чи родичі, організація, яка готує 

фахівця для себе, або держава). Такий підхід відповідає засадам ринкової 

економіки. 

Основою процесу створення ЄПВО на розглянутих вище засадах став 

Болонський процес. Однією з головних проблем, які потрібно було вирішити 

під час реалізації завдань Болонського процесу, стала проблема забезпечення 

якості надання освітніх послуг та результатів навчання, однакове визнання 

всіма учасниками Болонського процесу. 

Формальний початок було покладено на Сорбонській зустрічі 25 травня 

1998 р., де було прийнято Сорбонську декларацію, в якій зазначалося, що 

«Європа знань» є на сьогодні широко визнаним незмінним фактором 

соціального та людського розвитку, а також невід’ємною складовою 

зміцнення й інтелектуального збагачення європейських громадян, оскільки 

саме така Європа спроможна надати їм необхідні знання для протистояння 

викликам нового тисячоліття разом із усвідомленням спільних цінностей і 

належності до єдиної соціальної та культурної сфери» [169]. У ній 

наголошується, що створення ЄПВО є ключовим моментом у сприянні 

мобільності та працевлаштуванню громадян, а також розвитку континенту 

загалом. 

Наступним кроком на цьому шляху була зустріч європейських міністрів 

освіти у Болоньї 19 червня 1999 р., де було прийнято Болонську декларацію, 

що поклала початок практичним крокам у напрямі реалізації цілей ЄС в 

галузі створення ЄПВО. Документ підписаний міністрами освіти 29 країн 

Західної і Центральної Європи: Австрії, Бельгії, Великобританії, Греції, 

Данії, Естонії, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, 

Мальти, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, 



 343

Словаччини, Словенії, Угорщини, Фінляндії, Франції, Чехії, Швейцарії, 

Швеції. 

У 2002 р. до Болонського процесу приєдналися Кіпр, Ліхтенштейн, 

Туреччина і Хорватія, а в 2003 р. – Албанія, Андорра, Боснія і Герцеговина, 

Ватикан. Македонія, Сербія, Чорногорія, і Росія. Україна приєдналася до 

Болонського процесу в травні 2005 р.  

На всіх етапах впровадження Болонського процесу проголошувалося, 

що він є добровільним, полісуб’єктним, який ґрунтується на цінностях 

європейської освіти і культури, не нівелює національних особливостей 

освітніх систем різних країн Європи, є багатоваріантним, гнучким, 

відкритим, поступовим. Однак не варто й ідеалізувати Болонський процес – 

він характеризується суперечливістю і складністю, хоча для країн, які 

прагнуть інтегруватися в європейський гуманітарний простір і, зрештою, 

вступити до Європейського Союзу, альтернативи йому немає [24].  

Тож, як показує аналіз дослідження, досвід впровадження Болонського 

процесу, завданнями якого, як уже зазначалося вище, були уніфікація 

навчальних дисциплін, рівня знань та вимог до фахівців у всіх європейських 

країнах, які приєдналися до цього процесу, не виправдав себе.  

На порядку денному продовжує залишатися питання скорочення строків 

підтвердження освітнього рівня й академічних досягнень випускників вищих 

навчальних закладів однієї країни в інших (такі терміни не повинні 

перевищувати трьох-чотирьох місяців). Тобто, іншими словами, людина, яка 

три роки навчалася у вищому навчальному закладі Іспанії, при переїзді до 

Нідерландів повинна перейти одразу на четвертий курс, а по закінченні 

навчання може отримати роботу при переїзді до Бельгії. 

У Німеччині багато юридичних факультетів взагалі переконані, що у 

зв’язку із Болонським процесом якість освіти надзвичайно знизилась. Така 

думка була висловлена на Німецькому з’їзді представників юридичних 

факультетів. У своїй постанові «Юридична освіта та Болонський процес» 

з’їзд наприкінці травня 2008 року більшістю голосів (повторно) відхилив 
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положення про запровадження Болонського процесу у сфері юридичної 

освіти в Німеччині. З’їзд обґрунтував своє рішення тим, що Болонський 

процес зазнав невдачі в усіх своїх цілях: 1) пересування студентів знизилося 

після запровадження послідовних навчальних напрямів; 2) порівнюваність 

видів закінчення вищих навчальних закладів не могла бути гарантована й 

3) диплом бакалавра не надає більшості випускників достатньої професійної 

кваліфікації. Як і в 2007 році, з’їзд представників юридичних факультетів 

підтримав модель «плюралістичної юридичної освіти» [470, c. 28]. 

На сьогодні ситуація ускладнюється ще й необхідністю інтеграції в 

єдину європейську систему освіти національних систем освіти, які залежать 

від політичного та економічного розвитку кожної окремої держави. 

Іншим слабким місцем у процесі надання освітніх послуг в країнах 

Західної Європи є те, що, на відміну від Сполучених Штатів Америки, у них 

спостерігається досить слабкий зв’язок між науковими дослідженнями та 

процесом надання освітніх послуг, з одного боку, та з підприємницькими 

колами, з іншого. Це означає те, що увесь науковий потенціал, який 

утворюється й акумулюється в межах навчальних закладів, далеко не завжди 

реалізується на практиці. 

Для повноцінної конкуренції необхідно здійснювати моніторинг 

забезпечення роботою випускників, укладати договори з підприємствами і 

державними органами про працевлаштування випускників, а також 

проводити якісну маркетингову взагалі та рекламну політику, зокрема, 

спрямовану на інформування широкої громадськості про навчальний заклад, 

характеристику спеціальностей, якість навчальної і майнової бази, успіхи 

професорсько-викладацького складу, студентів та випускників навчальних 

закладів тощо [118, c. 372]. 

Тому, аби бути конкурентоспроможними на світовому ринку освітніх 

послуг, вкрай важливим є добір фахівців у галузі менеджменту, які б змогли 

забезпечити управління навчальними закладами. Таке управління має 

відповідати сучасним потребам, у тому числі й ринковій стратегії розвитку 
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сфери надання освітніх послуг. 

До того ж більша частина європейського законодавства є застарілою. В 

умовах сьогодення, коли технічний і технологічний прогрес набирають 

обертів, а з ними стрімко змінюються економічні і соціальні потреби, стає 

вкрай необхідною здатність навчального закладу швидко реорганізовувати 

навчальний та науково-дослідний процеси. 

Отже, актуальною залишається потреба організаційно-правового 

врегулювання освітнього простору, незважаючи на вже існуючий 

Болонський процес. Європейська система вищої освіти продовжує 

залишається уразливою до ряду чинників, які перешкоджають її розвитку 

[90, c. 140-141]. По-перше, варто наголосити на тому, що порядок надання 

послуг у сфері вищої освіти у країнах Європи має фрагментарний характер. 

Пов’язано це з тим, що від початку система розвивалась не як єдине ціле, а 

порізно в національних системах освіти кожної окремої європейської 

держави. Тому історично склалося так, що у країнах Західної Європи 

сформувалась велика різниця між самими системами освіти та підходами до 

підготовки фахівців, управлінням навчальними закладами, про що йтиметься 

далі. 

По-друге, одним із головних напрямів реформування й модернізації 

європейської системи вищої освіти продовжує залишатися потреба у руйнації 

бар’єрів між національними системами освіти. Для досягнення намічених 

результатів варто вирішити такі завдання: 

– універсифікація рівнів вищої освіти; 

– запровадження сучасних навчальних програм; 

– створення оптимальної системи забезпечення якості вищої освіти. 

Виконання цих завдань потребує координованості дій як національних 

органів управління, які є відповідальними за розвиток освіти, так і 

Європейської Комісії. Загальні для європейських країн стандарти повинні 

йти від органів управління ЄС, а на національних рівнях повинна бути 

проведена реорганізація освітніх систем та впроваджені нові загальні засади 
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побудови навчального процесу [90, c. 143]. 

Наступним кроком модернізації діяльності європейських вишів є 

розширення їх автономії з одночасною побудовою якісної та дієвої системи 

їх підзвітності. Країни-члени ЄС повинні забезпечити єдине нормативно-

правове регулювання, яке б закріплювало засади надання освітніх послуг, 

забезпечуючи при цьому значний рівень свободи у виборі пріоритетних 

напрямків діяльності, формуванні організаційної структури, навчальних 

програм і т. ін. Навчальні заклади повинні самі керувати та розпоряджатися 

своїми фізичними, фінансовими та інтелектуальними ресурсами в процесі 

надання освітніх послуг. При цьому на державному рівні повинні 

встановлюватися стандарти, які закріплюватимуть якість цих послуг та 

шляхи досягнення загальнодержавних цілей у сфері освіти та науки. 

Отже, є значна кількість прогалин у сфері нормативного та 

організаційного врегулювання надання освітніх послуг у європейських 

країнах. Тому переймати досвід варто не механічно, а з урахуванням 

специфіки української системи освіти, культурних традицій та стану 

економічного розвитку держави. Україна не повинна бездумно імпортувати 

західну модель освіти, а варто враховувати лише позитивний досвід 

модернізації сфери надання освітніх послуг при побудові власної політики у 

цьому напрямку.  

Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в нашій 

державі передбачила: 

 перехід до динамічної ступеневої системи підготовки фахівців, 

що надасть змогу задовольняти можливості особистості в здобутті певного 

освітнього та кваліфікаційного рівня за бажаним напрямом відповідно до її 

здібностей та забезпечити її мобільність на ринку праці; 

 формування мережі вищих навчальних закладів, яка за формами, 

програмами, термінами навчання і джерелами фінансування задовольняла б 

потреби кожної людини і держави в цілому; 

 підвищення освітнього й культурного рівня суспільства, 
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створення умов для навчання впродовж усього життя; 

 впровадження в системі вищої освіти і науки України передового 

досвіду розвинутих країн світу та її інтеграція у міжнародне науково-освітнє 

співтовариство; 

 пошук рівноваги між масовою фундаментальною та елітарною 

освітою, з одного боку, та вузькою спеціалізацією і професіональною 

досконалістю, з іншого [124, c. 59]. 

Цікавим є той факт, що у вересні 2014 р. експерти Стратегічної дорадчої 

групи при Міністерстві освітити і науки України здійснили комплексний 

аналіз політичних та суспільних чинників для оцінки політичної бажаності і 

реалістичності реформи в освітньому секторі. На думку більшості експертів, 

рівень політичної бажаності освітньої реформи серед основних політичних 

діячів був і залишається недостатньо визначеним.  

Так само політична реалістичність реформи залишається, на думку 

експертів, неясною. Політичним елітам бракує єдності в погляді на зміст і 

спрямованість такої реформи (ситуація з ухваленням законів освітнього 

блоку (розробка та проходження Закону України «Про освіту», Закону 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність» це підтверджує)), є 

висока можливість прихованого й відвертого опору реформам з боку різних 

груп – корумпованої бюрократії, тих, хто має тіньові доходи, пов’язані з дією 

окремих механізмів освітньої системи (частина адміністрації навчальних 

закладів, частина учителів та викладачів, репетитори), корпоративних груп 

(ректори) тощо. Проблемним виявився також рівень довіри населення до 

влади, яка має запроваджувати реформу. Крім того, попри безпрецедентну 

публічність дій високопосадовців, особливо на центральному рівні, 

очевидним є відновлення тенденції до кулуарного, закритого розгляду 

стратегічно важливих питань – здебільшого це робиться під гаслом 

необхідності пришвидшення реформи. Крім того, можемо спостерігати брак 

впливу реформаторів у центрі на тих, хто має запроваджувати реформи на 

місцях, та низька виконавча дисципліна у владних ієрархіях [189, c. 42-43]. 
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Тому, незважаючи на деклароване проведення Україною активної 

політики щодо інтеграційних європейських процесів загалом та інтеграції у 

Європейський простір вищої освіти, зокрема, ситуація з якістю освітніх 

послуг у державі з року в рік погіршується.  

З труднощами впроваджується в практику діяльності вищих навчальних 

закладів європейська перевідна і накопичувальна система кредитів. Лише 

перші успіхи зробила система незалежного тестування. Складно 

впроваджується трирівнева система вищої освіти. Не набула належного 

поширення дистанційна форма навчання. З великими труднощами триває 

процес налаштування на визнання вищими навчальними закладами дипломів 

та результатів навчання як студентів, так і фахівців-іноземців. 

Повільно відбувається процес створення і впровадження Системи 

управління якістю надання освітніх послуг. Незважаючи на те що в Україні 

вже набули чинності національні стандарти, які відповідають міжнародним 

стандартам (ДСТУ 180 9000:2000 «Системи управління якістю. Основні 

положення та словник термінів» [133], ДСТУ ISO 9001:2000 «Системи 

управління якістю. Вимоги» [134], ДСТУ ISO 9004:2000 «Системи 

управління якістю. Настанови щодо поліпшування діяльності» [135]), їх 

вимоги ще не стали загальнообов’язковими для закладів вищої освіти. Хоча є 

й зрушення, оскільки дедалі більше провідних вітчизняних навчальних 

закладів усе-таки створюють у себе Систему управління якістю надання 

освітніх послуг і сертифікують їх. Зазвичай це робиться у міжнародних 

організаціях [461, c. 19]. 

Проте є й позитивні моменти, які варто врахувати при модернізації 

процесу надання освітніх послуг в Україні. Так, важливим є досвід 

європейських країн у сфері соціального партнерства. Сам процес 

становлення соціального партнерства у сфері професійної освіти в країнах 

ЄС відбувався у контексті розвитку соціального діалогу починаючи з 

середини 50-х років минулого століття. На початку 90-х років в країнах 

Західної Європи склалися основні організаційні моделі. 
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Процес формування і розвитку соціального партнерства у сфері 

професійної освіти відбувався у руслі переосмислення ролі держави в 

організації і управлінні професійною освітою в умовах прискореного 

розвитку ринку праці. 

В рамках соціального партнерства «Європейський соціальний діалог», 

ініційований президентом Європейської Комісії, у сфері освіти і 

професійного навчання були виділені такі основні напрямки роботи: 

– безперервна освіта; 

– професійна орієнтація молоді та дорослого населення; 

– організація та здійснення виробничого навчання; 

– забезпечення зайнятості. 

Тому сьогодні в Європі зростає роль Стратегії «навчання впродовж 

життя», в реалізації якої повинні брати участь не тільки навчальні заклади, 

але й підприємства, установи та організації. При цьому варто постійно 

забезпечувати підвищену відповідальність громадян за власне навчання. 

Форма соціального партнерства залежить від базової моделі професійної 

освіти та навчання, яка прийнята в конкретній державі. Існує три основні 

моделі, які відрізняються одна від одної рівнем участі держави в системі 

надання освітніх послуг та потребами соціальних партнерів в об’єднанні 

зусиль. 

1. Держава не відіграє важливої ролі або її роль є незначною.  

В Англії політика у сфері професійного навчання зазвичай вирішується 

на місцевому рівні. Головну роль відіграють роботодавці, яким краще відомі 

потреби ринку праці. Вони мають повну свободу у формуванні обсягу та 

якості надання освітніх послуг, органи державної влади забезпечують лише 

стандарти для випускників та надають кошти на навчання.  

Держава в даній моделі не бере участь у формальному врегулюванні 

професійного навчання у вигляді законотворчого процесу, а добровільна 

участь суб’єктів господарювання обумовлюється наявністю 

високорозвинених ринкових правовідносин. Соціальне партнерство в даному 
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випадку реалізується місцевими органами влади, організаціями, які 

здійснюють безпосереднє навчання, та організаціями, які представляють 

інтереси підприємств (проте контроль за рівнем якості надання освітніх 

послуг залишається за державою). 

2. Держава планує і реалізовує процес професійної освіти та 

навчання та керує ним (Франція). 

У рамках даної моделі останніми роками спостерігається зростання як 

формальної, так і неформальної участі соціальних партнерів в управлінні 

професійною освітою. При виникненні нових потреб соціальні партнери 

самостійно або за участю уряду планують, реалізують, контролюють, а 

інколи й фінансують нові види професійної освіти. Прикладом можуть 

слугувати випадки запровадження експериментальних схем навчання, коли 

пропонують почергово здійснювати навчання та реалізовувати трудову 

діяльність. 

У країнах з домінуючою роллю держави, процес надання професійних 

освітніх послуг контролюється виключно державними органами. Проте нині 

у Франції здійснюються спроби децентралізувати управління освітою. 

Процес децентралізації відбувається в напрямі підтримки повноважень 

навчальних округів. Міністерство народної освіти Франції спирається на 

сильний регіональний апарат, управління яким здійснює високопоставлений 

посадовець, призначений Радою Міністрів Франції [106]. Відповідальність, 

таким чином, за надання освітніх послуг покладається на державу та 

відповідні місцеві органи влади. Однак соціальні партнери беруть участь в 

процесі прийняття рішень на державному рівні через відповідні 

консультативні органи. 

3. Держава визначає загальні напрямки діяльності приватних 

суб’єктів господарювання в процесі професійної освіти та навчання 

(Німеччина, Голландія, Данія).  

В рамках даної моделі активну участь у формуванні освітньої політики 

беруть асоціації роботодавців, профспілки, а держава лише формально 
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закріплює рішення, прийняті на основі спільного консенсусу. 

В Німеччині розвиток системи професійної освіти також визначається на 

основі консенсусу з питань змісту та підсумкової атестації, проте 

фінансування такої освіти має усі ознаки ліберальної моделі.  

Таким чином, залежно від характеру розподілу ролей держави, 

підприємств, установ та організацій, у формуванні політики у сфері 

професійної освіти виділяють три основні моделі соціального партнерства: 

ліберальну модель (Англія), неокорпоративну модель (Данія, Голландія) та 

модель державного втручання (Франція) [314, c.113-114]. Відтак, позитивною 

практикою у діяльності навчальних закладів європейських країн є контроль 

за нею як державних органів, так і місцевих територіальних громад і 

підприємств та організацій – роботодавців [118. c. 438]. 

Враховуючи викладене, позитивним досвідом європейських країн у 

сфері соціального партнерства, який можна використати на національному 

рівні, є: 

 залучення роботодавців до процесу підготовки державних 

загальнообов’язкових стандартів освіти, типових навчальних планів і 

програм; 

 організація професійної практики учнів з використанням 

технологічної бази підприємств, стажування викладачів профільних 

дисциплін і самих фахівців; 

 взаємодія навчальних закладів із роботодавцями; 

 залучення до процесу навчання фахівців, які мають досвід 

професійної діяльності у відповідних галузях праці; 

 фінансова участь роботодавців у розвитку освіти. 

Проте варто наголосити на тому, що позитивний досвід надання освітніх 

послуг можна запозичити не лише у країнах Західної Європи, але й у країнах 

Східної Європи та Сходу. Так, особливістю японської системи освіти є 

значна увага до неї об’єднань великого бізнесу, які надали уряду та 

Міністерству просвіти велику кількість пропозицій стосовно її 
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реформування. Іншою характерною рисою японської освіти є виконання 

рекомендацій суб’єктів великого бізнесу при проведенні реформ в освіті. 

Урядом спільно з Міністерством просвіти було проведено ряд заходів і 

запроваджено вивчення нових дисциплін, у яких була заінтересованість 

роботодавців [279]. 

І ще однією характерною особливістю у правовому регулюванні процесу 

надання освітніх послуг Японії є жорсткий контроль за фаховістю викладачів 

та якістю їхньої роботи. Так, Рада з підготовки педагогічного складу взагалі 

запропонувала збільшити термін навчання на педагогічних факультетах 

університетів з 4-х до 6-и років за рахунок масового вступу до аспірантури. 

Не менш цікавим є досвід Китайської Народної Республіки (далі – КНР). 

Окрім того що в даній державі спостерігається постійне збільшення кількості 

вищих навчальних закладів, реформи, які проводяться у сфері освіти, мають 

на меті підвищення рівня національних навчальних закладів та якості послуг, 

що ними надаються. На сьогодні діє «Програма 211», метою якої є вихід у 

ХХІ столітті 100 найбільш впливових вищих навчальних закладів КНР на 

провідні місця у світі. Це пропонується зробити за рахунок надання більш 

якісних послуг з вивчення фінансів та економіки, політичних та юридичних 

наук, управління економікою, машинобудування, архітектури, електроніки, 

ЕОМ, легкої та текстильної промисловості. На сьогодні виші КНР поділено 

на політехнічні та інститути одного профілю (гірничий, сталі, геології, 

нафтової і хімічної технології) [416]. 

Особливістю нормативного врегулювання освіти в цілому та надання 

освітніх послуг, зокрема в Республіці Білорусь, є наявність Кодексу 

Республіки Білорусь про освіту. Основою для даного акта стали вже існуючі 

закони. Кодекс став комплексним нормативним актом, який врегульовує 

суспільні відносини у сфері освіти. Він складається із загальної та особливої 

частин. Норми, на які варто звернути увагу, та, можливо, в подальшому 

імплементувати в національне законодавство, є такі: 

 ст. 46 – «Надання кредиту на пільгових умовах для оплати першої 
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вищої освіти»; 

 ст. 48 – «Підтримка випускників»;  

 ст. 51 – «Вимоги, що висуваються до педагогічних працівників»;  

 ст. 83 – «Розподіл випускників»; 

 ст. 84 – «Направлення на роботу випускників»; 

 ст. 85 – «Перерозподіл випускників»; 

 ст. 86 – «Наступне направлення на роботу випускників»; 

 ст. 87 – «Надання випускникам права на самостійне 

працевлаштування»; 

 ст. 88 – «Відшкодування до республіканського та/або місцевого 

бюджетів коштів, витрачених державою на підготовку наукового працівника 

вищої кваліфікації, спеціаліста, робочого, службовця» [200]. 

Враховуючи зазначені вище особливості процесу надання освітніх 

послуг у різних країнах, інтеграція вітчизняної освіти у міжнародний 

освітній простір повинна базуватися на таких засадах: 

– пріоритет загальнонаціональних інтересів; 

– збереження та розвиток інтелектуального потенціалу нації; 

– миротворча спрямованість міжнародного співробітництва; 

– системний і взаємовигідний характер співробітництва; 

– толерантність в оцінюванні здобутків освітніх систем зарубіжних 

країн та адаптації цих здобутків до потреб національної системи освіти [461].  

Основними цілями подальшого розвитку сфери надання освітніх послуг 

в Україні в контексті міжнародного співробітництва є: 

 забезпечити прискорення інтеграції вітчизняних навчальних закладів 

у світовий навчальний та науковий простір; 

 підвищення конкурентоспроможності та рейтингів українських 

вишів, якості надання освітніх послуг, престижності дипломів про вищу 

освіту; 

 розвиток спільних наукових досліджень, впровадження інновацій в 

усі сфери суспільних відносин; 
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 збільшення доходів навчальних закладів від освітньої та наукової 

діяльності в цілому та збільшення заробітної плати викладачам. зокрема; 

 підвищення професійної кваліфікації й компетенції викладачів і 

співробітників, розвиток академічної мобільності викладацького складу та 

студентів. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що державна політика у сфері 

надання освітніх послуг має бути спрямована на реформування, 

модернізацію, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної системи 

освіти, а не лише на приведення законодавства України в галузі освіти до 

вимог Болонського процесу. Такі заходи можуть викликати лише недовіру з 

боку громадськості, обумовлену побоюваннями, що іноземні провайдери 

освітніх послуг поступово витіснять національні освітні заклади, що може 

призвести до нівелювання культурно-історичних надбань та досягнень 

українського суспільства. Заходи держави, спрямовані на інтеграцію 

освітнього процесу, забезпечення мобільності, варто сприймати не як 

винищення, а як стимулювання, покращення вітчизняних провайдерів 

освітніх послуг, виведення їх на міжнародний рівень та можливість самим 

формувати якісну освітню політику. В українських навчальних закладах є 

достатній потенціал для боротьби за свою частку на ринку освітніх послуг. 

 

 

Висновки до розділу 5 

 

Серед основних проблем правового регулювання адміністративних 

відносин у сфері надання освітніх послуг нами визначено такі: а) низька 

заробітна плата та соціальна незахищеність учителів і викладачів негативно 

відбиваються на якості освіти, не дозволяють підтримувати на належному 

рівні їх кваліфікацію; б) відтік із країни фахівців у сфері надання освітніх 

послуг; в) застарілі підручники, зміст і методи викладання не відповідають 

актуальним вимогам щодо її якості в сучасному світі. Сучасний і майбутній 
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інтелектуальний потенціал освітньої сфери вимагає більше інвестицій; 

г) наявні обмежені ресурси, які дають можливість отримати освіту, 

витрачаються неефективно. В освіті задіяно занадто багато сил, 

різноманітних суб’єктів, і всі вони мають свої інтереси. Недосконалість 

системи управління призводить до браку коштів, недостатньою є прозорість 

їх використання; ґ) освіта дотепер оцінюється за внутрішніми критеріями. 

Оцінки, необхідні для визнання ролі середньої загальної освіти для 

успішного життя людини, для економіки, відсутні і не застосовуються ані 

органами управління освітою, ані суспільством; д) розшарування суспільства 

робить усе менш доступною якісну освіту для все більшої кількості 

споживачів освітніх послуг; є) розподіл і невідповідності, прогалини та 

дублювання функцій на різних рівнях та в різних гілках управління. 

Перелічені вище проблеми надання освітніх послуг – це ті основні 

напрямки, на які має бути спрямоване удосконалення законодавства у сфері 

надання освітніх послуг. 

Пропозиції щодо можливого удосконалення адміністративних 

правовідносин у сфері надання освітніх послуг викладено поетапно та 

блоково. Ними є пропозиції щодо: 1) удосконалення характеру та порядку 

міжнародно-правових відносин; 2) удосконалення законодавства у сфері 

адміністративно-правового регулювання надання та споживання освітніх 

послуг; 3) удосконалення організаційних правовідносин у ході реалізації 

освітніх послуг; 4) удосконалення юридичної відповідальності за порушення 

законодавства у сфері освіти; 5) удосконалення правовідносин у сфері 

публічного управління сферою реалізації освітніх послуг; 6) удосконалення 

громадсько-державної взаємодії. 

Окреслено концептуальні напрямки вдосконалення системи 

національної освіти в Україні. До таких напрямків віднесено:  

а) оновлення основоположного законодавчого акта у галузі освіти – 

Закону України «Про освіту». Даний закон повинен стати рамковим, тобто 

він має закріпити усі найбільш загальні, засадничі аспекти функціонування 
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системи освіти в цілому. Він повинен сприяти усуненню усіх 

невідповідностей та суперечностей у профільних освітніх законах. Окрему 

увагу слід приділити питанням загальних принципів, завдань та функцій 

системи національної освіти, які, у свою, чергу мають розвиватися у 

відповідних профільних законах про освіту та підзаконних актах з 

урахуванням предмета їх регулювання. Це має забезпечити єдиний підхід до 

визначення на рівні законодавства основних компонентів правового статусу 

навчальних закладів;  

б) удосконалення законодавчого (а не підзаконного) оформлення 

ключових засад організації та функціонування управління у навчальних 

закладах. Слід чітко визначити та розмежувати компетенції адміністративних 

органів навчального закладу та колективних органів громадського 

самоврядування. При цьому врегулюванню правового статусу останніх слід 

приділити особливу увагу, зокрема йдеться про те, що чинне законодавство 

не надає однозначної відповіді на те, мають органи громадського 

самоврядування реальні управлінські функції чи все ж таки вони виступають 

дорадчими утвореннями, рішення яких мають консультативний характер, а 

отже, не обов’язкові для виконання. З метою ствердження демократії і 

самоврядності в механізмі управління навчальними закладами, необхідно 

розробити механізми забезпечення виконання рішень колегіальних органів 

громадського самоврядування;  

в) удосконалення контролю як на етапі створення навчального закладу, 

так і в ході їх безпосередньої освітньої діяльності. Для цього слід закріпити 

коло основних загальних та спеціальних принципів, на підставі яких 

здійснюється контроль у сфері надання освітніх послуг. Абсолютно 

необхідно розробити та запровадити у життя правовий механізм реалізації 

громадського контролю за діяльністю навчальних закладів. При цьому слід 

визначити ключові форми та напрямки взаємодії державно-владних та 

громадських суб’єктів зазначеного контролю;  

г) посилення протидії корупції у сфері надання освітніх послуг. При 
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цьому боротьба із цим явищем має відбуватися не лише шляхом посилення 

репресивних форм і методів, але й через підвищення якості і змістовності 

інформаційно-роз’яснювальної та виховної роботи із суб’єктами отримання 

освітніх послуг;  

ґ) удосконалення якості та ефективності функціонування системи 

національної освіти. З цією метою слід замислитися на приділенням значно 

більшої уваги профільному навчанню учнів старших класів, що має стати 

важливим кроком на шляху підвищення рівня відповідності освітніх послуг 

індивідуальним освітнім запитам осіб та потребам ринку праці в цілому; 

д) посилення змістовності та продуктивності взаємодії національних 

суб’єктів надання освітніх послуг із зарубіжними, запровадження необхідних 

умов для комфортного та безперешкодного обміну педагогічними та 

науковими кадрами. 

Запропоновано адаптувати національне законодавство України шляхом 

виключно якісного вивчення позитивного досвіду у сфері надання освітніх 

послуг. Доведено, що таким досвідом не обов’язково має бути європейська 

модель освітнього процесу (яка також має свої прогалини та недоліки). 

Запропоновано звернути увагу й на досвід близького зарубіжжя у сфері 

надання освітніх послуг – Республіка Білорусь, на країни Сходу – Японію, 

Китайську Народну Республіку тощо. 

Обстоюється позиція, що неможна наосліп слідувати усім вимогам 

світової спільноти. Вітчизняна освіта, навпаки, має стати 

конкурентоспроможною та бути активним учасником міжнародних освітніх 

правовідносин із власною моделлю надання освітніх послуг. 

Визначено основні цілі подальшого розвитку сфери надання освітніх 

послуг Україні в контексті міжнародного співробітництва. Ними є: 

прискорення інтеграції вітчизняних навчальних закладів у світовий 

навчальний та науковий простір; підвищення конкурентоспроможності та 

рейтингів українських вишів, якості надання освітніх послуг, престижності 

дипломів про вищу освіту; розвиток спільних наукових досліджень, 
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впровадження інновацій в усі сфери суспільних відносин; збільшення 

доходів навчальних закладів від освітньої та наукової діяльності в цілому та 

збільшення заробітної плати викладачам, зокрема; підвищення професійної 

кваліфікації й компетенції викладачів і співробітників, розвиток академічної 

мобільності викладацького складу та студентів. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації подано теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми – вдосконалення теоретичної конструкції 

адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг і 

вироблення шляхів удосконалення надання освітніх послуг в Україні. На 

підставі здійсненого дослідження сформульовано ряд висновків, 

пропозицій та рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої 

мети. 

1. Виокремлено такі основні етапи становлення та розвитку 

освітнього процесу на території України:  І етап – зародження освіти у 

східних слов’ян (VI – VIІІ ст.); ІІ етап – кінець IX – початок ХVI ст. 

пов’язаний із виникненням першої азбуки та початком реалізації 

діяльності з надання освітніх послуг державою; ІІІ етап – кінець ХVI – 

початок ХVIІІ ст. Для  цього етапу особливим є заснування перших 

університетів; ІV етап – починається з 1802 р., коли Міністерство народної 

просвіти започатковує реформи та реорганізовує систему освіти, і 

завершується другою половиною ХІХ ст.; V етап – із початку ХХ ст. і до 

проголошення незалежності України; VІ етап – реалізація освітніх послуг 

в умовах незалежності держави. 

2. Під освітньою послугою запропоновано розуміти діяльність у 

межах освітніх правовідносин, яка дає можливість отримати нову 

інформацію, знання та навички, уміння та компетенцію для задоволення 

основних потреб людини, суспільства й держави. Освітні послуги є 

специфічним виробництвом в невиробничій сфері. З одного боку, це 

нематеріальне благо, що надходить в особисте користування; з іншого, 

корисний ефект освітньої послуги проявляється в матеріальному 

виробництві. З огляду на це освітні послуги покликані задовольняти 
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потреби не тільки однієї сторони освітніх правовідносин (виробника або 

споживача) – вони охоплюють усі сфери життєдіяльності людства. 

3. Встановлено, що процес формування та становлення 

адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг 

пройшов як мінімум два фундаментальних етапи: а) перший 

характеризувався впливом радянсько-марксистської ідеології на здобутки 

тогочасних адміністративістів, які у своєму науковому пошуку 

орієнтувалися на досягнення європейської правової науки у період до 40-

х рр. ХХ ст.; б) другий період здобув свого розвитку починаючи з 40-х рр. 

ХХ ст. та набув характерних рис уже сучасної теорії адміністративного 

права. 

4. Під адміністративно-правовими відносинами у сфері надання 

освітніх послуг запропоновано розуміти врегульовані нормами 

адміністративного права суспільні відносини, що складаються(виникають) 

у сфері діяльності виконавчої влади з приводу реалізації конституційних 

гарантій у галузі освіти, що надається відповідно до вимог державних 

стандартів, учасники яких  є носіями відповідних прав та обов’язків. 

Сутність та значення адміністративно-правових відносин у сфері освітніх 

послуг окреслено шляхом аналізу семантичного значення термінів 

«адміністративно-правові відносини» та «освітні послуги». Останні 

характеризуються наявністю чотирьох взаємопов’язаних процесів: 

навчальний (або навчання), виховний (виховання), культурно-освітній 

(просвіта) та самостійна робота споживача (самоосвіта), які одночасно є і 

категоріями цієї послуги. Доведено, що особливе значення 

адміністративно-правових відносин у сфері освітніх послуг полягає в 

тому, що через них (завдяки їх посередництву) забезпечується загальне 

управління процесом організації та здійснення цих послуг. 

5. Встановлено, що суб’єктами адміністративних правовідносин є 

учасники суспільних відносин, що виникають у сфері державного 
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управління, наділені адміністративною правосуб’єктністю, закріпленою 

нормами адміністративного права. Відповідно під суб’єктами 

адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг 

запропоновано розуміти систему фізичних та юридичних осіб – учасників 

освітнього процесу, наділених адміністративною правосуб’єктністю, та які 

одночасно забезпечують приватні інтереси та реалізацію державної 

освітньої політики. Сформовано систему суб’єктів адміністративно-

правових відносин у сфері надання освітніх послуг. Ними є: 1) органи 

управління освітою; 2) навчальні заклади; 3) керівники навчальних 

закладів; 4) органи громадського самоврядування в освіті; 5) учасники 

навчально-виховного процесу. 

6. Доведено, що об’єктом ідеальної конструкції адміністративних 

правовідносин у сфері надання освітніх послуг є нематеріальні (духовні) 

блага, на здобуття (привласнення) яких у процесі освітнього 

правовідношення  спрямовані обов’язки правомочної сторони (особи, яка 

має право надавати освітні послуги). Доводиться, що окрім основного 

(безпосереднього) об’єкта у наведених правовідносинах слід виділити й 

додатковий (дотичний) об’єкт. Він не є підставою для виникнення 

правовідносин у сфері надання освітніх послуг, але за його відсутності 

останні можуть бути реалізовані не в повному обсязі або взагалі кінцевий 

результат освітнього процесу не буде досягнуто. По-перше, це стосується 

наукового і методичного забезпечення освіти; по-друге, це соціально-

педагогічний патронаж; по-третє, це медичне обслуговування; по-

четверте, це організація харчування; по-п’яте, це забезпечення безпечних і 

нешкідливих умов навчання, праці та виховання в навчальних закладах; 

по-шосте, це забезпечення обмундируванням студентів, курсантів та 

працівників вищих навчальних закладів; по-сьоме, це соціальний захист 

курсантів і працівників вищих навчальних закладів зі специфічними 

умовами навчання. 
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7. Під змістом адміністративних правовідносин у сфері надання 

освітніх послуг запропоновано розуміти сукупність встановлених та 

гарантованих нормами адміністративного права юридичних властивостей 

суб’єктів правовідносин, які забезпечують їм можливість реалізовувати 

свої повноваження у сфері надання та споживання освітніх послуг. 

8. Під принципами адміністративних правовідносин у сфері надання 

освітніх послуг запропоновано розуміти керівні, вихідні положення, які 

покладені в основу реалізації освітніх послуг та які визначають 

характеристики й напрями поведінки всіх учасників таких правовідносин. 

Умовно принципи поділено на загальні та спеціальні, де до спеціальних 

принципів адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх 

послуг віднесено: принцип добровільності вступу в адміністративні 

правовідносини у сфері надання освітніх послуг; принцип свідомого та 

вмотивованого вступу в адміністративні правовідносини у сфері надання 

освітніх послуг; принцип доступності для кожного громадянина всіх форм 

і типів освітніх послуг, що надаються державою; принцип вибору 

оптимальних методів, форм, засобів надання та споживання освітніх 

послуг; принцип комплексного підходу до реалізації освітніх послуг; 

принцип свідомої реалізації освітньої послуги; принцип відповідності 

освітніх послуг пізнавальним потребам слухачів; принцип єдності вимог і 

поваги до здобувачів освітніх послуг; принцип договірної основи 

адміністративних правовідносин у сфері надання освітніх послуг; принцип 

недопустимості оплати освітніх послуг учасниками адміністративних 

правовідносин, які входять в освітні стандарти; принцип децентралізації 

управління освітою; принцип можливого використання коштів, отриманих 

в результаті надання платних освітніх послуг, на потреби начального 

закладу; принцип гуманізації управління освітою; принцип інтеграції 

управління освітою.  

9. Під адміністративно-правовими засадами діяльності суб’єктів 
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управління у сфері надання освітніх послуг запропоновано розуміти 

систему нормативно-правових актів, що містять адміністративно-правові 

норми, які регулюють найбільш суттєві аспекти організації та 

функціонування зазначених суб’єктів. Тобто поняття адміністративно-

правових засад діяльності суб’єктів управління у сфері освіти є ширшими 

за принципи їх діяльності, оскільки зміст перших становлять не лише 

певні, урегульовані правом закономірності суспільного життя, на підставі 

та з  урахуванням яких здійснюють свою роботу ці суб’єкти, але й цілий 

ряд інших суспільно значущих аспектів їх діяльності, щодо яких 

здійснюється правова регламентація. 

10. Напрацьовано авторську класифікацію адміністративно-правових 

засад, на яких ґрунтується діяльність навчальних закладів. Виокремлено 

такі засади: а) установчі (засади, що визначають матеріально-правові 

умови створення навчальних закладів; засади, якими встановлюються 

процедурні аспекти створення навчального закладу); б) функціональні, 

тобто ті, які визначають основоположні, відправні, імперативні вимоги, 

відповідно з якими дані суб’єкти реалізують своє функціональне 

призначення; в) статутні, тобто ті, що визначають основи адміністративно-

правового статусу навчального закладу; г) внутрішньо-управлінські, тобто 

ті, що визначають адміністративно-правові засади організації та 

функціонування механізму управління всередині навчального закладу. 

11. Обґрунтовано, що питання визначення в нашій державі 

адміністративно-правових засад діяльності навчальних закладів виглядає 

неоднозначно. З одного боку, сьогодні існує ціла низка нормативно-

правових актів законодавчого та підзаконного характеру, які регулюють 

діяльність зазначених суб’єктів надання освітніх послуг. Однак з іншого 

боку, більшість із цих законів за своїм змістом далекі від ідеальних, 

оскільки регламентують дані питання лише в доволі загальному вигляді. 

Підзаконні нормативно-правові акти, зокрема положення про різні типи 
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навчальних закладів, також у ряді випадків не забезпечують необхідну 

чіткість та однозначність законодавчих приписів. Більш того, у всіх цих 

документах немає єдиного підходу щодо визначення ключових аспектів 

діяльності навчальних закладів, таких як: цілі, завдання, основні функції 

та принципи надання освітніх послуг, питання громадського 

самоврядування тощо. Показовим у цьому контексті є закон «Про вищу 

освіту», який, порівняно з іншими законодавчими актами зі сфери освіти, 

досить комплексно, чітко та змістовно визначає адміністративно-правові 

засади діяльності вищих навчальних закладів. 

12. Під адміністративно-правовим статусом суб’єктів отримання 

освітніх послуг запропоновано розуміти сукупність, визначених 

адміністративно-правовими нормами прав та обов’язків (у тому числі 

юридичної відповідальності), носіями яких вони є, та гарантій, на які ці 

суб’єкти можуть розраховувати, вступаючи в адміністративні 

правовідносини із суб’єктами надання освітніх послуг, зокрема їх 

органами управління, а також із відповідними органами влади та 

місцевого самоврядування з питань освіти. Правовий статус відображає 

коло та зміст юридичних можливостей, якими користуються (чи можуть 

скористатися) суб’єкти отримання освітніх послуг у зазначених 

правовідносинах, а також варіанти їх необхідної поведінки, тобто такої, 

що вимагається від них у межах адміністративно-правових відносин у 

сфері надання освітніх послуг. Крім того, адміністративно-правовий 

статус досліджуваних суб’єктів вказує на ті умови, обставини й фактори, 

які забезпечують цим суб’єктам можливість вільної, безперечної та 

безперешкодної реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів у сфері 

надання освітніх послуг. 

13. Контроль у сфері надання освітніх послуг визначено як діяльність 

компетентних органів державної влади та місцевого самоврядування, а 

також органів управління окремих навчальних закладів, яка спрямована на 
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забезпечення в діяльності навчальних закладів належного рівня 

законності, якості та ефективності надання освітніх послуг. Завданнями 

даного контролю є збір та аналіз інформації про діяльність навчального 

закладу з метою виявлення  в останній порушень та невідповідностей 

офіційно встановленим вимогам і стандартам, а також інших недоліків і 

прогалин у роботі навчальних закладів, наявність яких негативним чином 

позначається чи може позначитися на якості освітніх послуг, що 

надаються ними, а отже, порушуються чи можуть бути порушені законні 

інтереси осіб, які ці послуги отримують або мають на меті отримати в 

конкретному навчальному закладі. 

14. З метою вдосконалення правового регулювання адміністративно-

правових відносин у сфері надання освітніх послуг запропоновано 

здійснити низку заходів, спрямованих на вирішення  таких проблем 

правового регулювання адміністративних відносин у сфері надання 

освітніх послуг: а) низька заробітна плата та соціальна незахищеність 

учителів, викладачів негативно відбиваються на якості освіти, не 

дозволяють підтримувати на належному рівні їх кваліфікацію; б) відтік із 

країни фахівців у сфері надання освітніх послуг; в) старі підручники, зміст 

і методи викладання не відповідають актуальним вимогам щодо її якості в 

сучасному світі. Сучасний і майбутній інтелектуальний потенціал 

освітньої сфери вимагає більших інвестицій; г) наявні обмежені ресурси, 

які дають можливість отримати освіту, витрачаються неефективно. В 

освіти задіяно занадто багато сил, різноманітних суб’єктів, і всі вони 

мають свої інтереси. Недосконалість системи управління призводить до 

браку коштів, недостатньою є прозорість їх використання; ґ) освіта 

дотепер оцінюється за внутрішніми критеріями. Оцінки, необхідні для 

визнання ролі середньої загальної освіти для успішного життя людини, 

для економіки, відсутні і не застосовуються ані органами управління 

освітою, ані суспільством; д) розшарування суспільства робить усе менш 
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доступною якісну освіту для все більшої кількості споживачів освітніх 

послуг; є) розподіл і невідповідності, прогалини та дублювання функцій на 

різних рівнях та в різних гілках управління. Перераховані вище проблеми 

надання освітніх послуг – це ті основні напрями, на які має бути 

спрямоване вдосконалення законодавства у сфері надання освітніх послуг. 

15. Пропозиції щодо можливого вдосконалення адміністративних 

правовідносин у сфері надання освітніх послуг викладено поетапно та 

блоково. Ними є пропозиції щодо: 1) удосконалення характеру та порядку 

міжнародно-правових відносин; 2) удосконалення законодавства у сфері 

адміністративно-правового регулювання надання та споживання освітніх 

послуг; 3) удосконалення організаційних правовідносин у ході реалізації 

освітніх послуг; 4) удосконалення юридичної відповідальності за 

порушення законодавства у сфері освіти; 5) удосконалення правовідносин 

у сфері публічного управління сферою реалізації освітніх послуг; 

6) удосконалення громадсько-державної взаємодії. 

16. Окреслено концептуальні напрями вдосконалення системи 

національної освіти в Україні, що дозволить більш якісно надавати освітні 

послуги. До таких напрямів віднесено: а) оновлення основоположного 

законодавчого акта в галузі освіти – закону «Про освіту». Даний закон  має 

стати рамковим, тобто закріпити всі найбільш загальні, засадничі аспекти 

функціонування системи освіти в цілому. Він  має сприяти усуненню всіх 

невідповідностей та суперечностей у профільних освітніх законах. Окрему 

увагу слід приділити питанням загальних принципів, завдань та функцій 

системи національної освіти, які, у свою чергу, мають розвиватися у 

відповідних профільних законах про освіту та підзаконних актах з 

урахуванням предмета їх регулювання. Це має забезпечити єдиний підхід 

до визначення на рівні законодавства основних компонентів правового 

статусу навчальних закладів; б) удосконалення законодавчого (а не 

підзаконного) оформлення ключових засад організації та функціонування 
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управління в навчальних закладах. Слід чітко визначити та розмежувати 

компетенції адміністративних органів навчального закладу та колективних 

органів громадського самоврядування. При цьому врегулюванню 

правового статусу останніх слід приділити особливу увагу, зокрема 

йдеться про те, що чинне на сьогодні законодавство не надає однозначної 

відповіді на  питання, чи мають органи громадського самоврядування 

реальні управлінські функції, чи все ж таки  постають дорадчими 

утвореннями, рішення яких мають консультативний характер, а отже, не 

обов’язкові для виконання. З метою утвердження демократії і 

самоврядування в механізмі управління навчальними закладами необхідно 

розробити механізми забезпечення виконання рішень колегіальних органів 

громадського самоврядування; в) удосконалення контролю як на етапі 

створення навчального закладу, так і в ході їх безпосередньої освітньої 

діяльності. Для цього слід закріпити коло основних загальних та 

спеціальних принципів, на підставі яких здійснюється контроль у сфері 

надання освітніх послуг. Абсолютно необхідно розробити та запровадити 

в життя правовий механізм реалізації громадського контролю за 

діяльністю навчальних закладів. При цьому слід визначити ключові форми 

та напрями взаємодії державно-владних та громадських суб’єктів 

зазначеного контролю; г) посилення протидії корупції у сфері надання 

освітніх послуг. При цьому боротьба з цим явищем має відбуватися не 

лише шляхом посилення репресивних форм і методів, але й через 

підвищення якості і змістовності інформаційно-роз’яснювальної та 

виховної роботи із суб’єктами отримання освітніх послуг; ґ) 

удосконалення якості та ефективності функціонування системи 

національної освіти. З цією метою слід значно більше уваги приділити 

профільному навчанню учнів старших класів, що має стати важливим 

кроком на шляху підвищення рівня відповідності освітніх послуг 

індивідуальним освітнім запитам осіб та потребам ринку праці в цілому; д) 
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посилити змістовність та продуктивність взаємодії національних суб’єктів 

надання освітніх послуг із зарубіжними, запровадити необхідні умови для 

комфортного та безперешкодного обміну педагогічними та науковими 

кадрами. 

17. Запропоновано адаптувати національне законодавство України до 

міжнародних стандартів шляхом виключно якісного вивчення позитивного 

досвіду у сфері надання освітніх послуг. Доведено, що таким досвідом не 

обов’язково має бути європейська модель освітнього процесу (яка також 

має свої прогалини та недоліки). Запропоновано звернути увагу й на 

досвід близького зарубіжжя у сфері надання освітніх послуг – Республіки 

Білорусь,  країн Сходу – Японії, Китайської Народної Республіки та ін. 

Обстоюється позиція, що не можна наосліп слідувати всім вимогам 

світової спільноти. Вітчизняна освіта, навпаки, має стати 

конкурентоспроможною та бути активним учасником міжнародних 

освітніх правовідносин із власною моделлю надання освітніх послуг. 

18. Визначено основні цілі подальшого розвитку сфери надання 

освітніх послуг Україні в контексті міжнародної співпраці, ними є: 

прискорення інтеграції вітчизняних навчальних закладів у світовий 

навчальний та науковий простір; підвищення конкурентоспроможності та 

рейтингів українських вишів, якості надання освітніх послуг, 

престижності дипломів про вищу освіту; розвиток спільних наукових 

досліджень, впровадження інновацій в усі сфери суспільних відносин; 

збільшення доходів навчальних закладів від освітньої та наукової 

діяльності в цілому та збільшення заробітної плати викладачам зокрема; 

підвищення професійної кваліфікації й компетенції викладачів і 

співробітників, розвиток академічної мобільності викладацького складу та 

студентів. 
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