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АНОТАЦІЯ 

 

Половченя А. Б. Адміністративно-правовий статус громадських 

об’єднань у сфері освіти в Україні.  – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна», Київ, 2017.  

У дисертації на основі теорії адміністративного права, законодавства 

наведено нове розв’язання наукового завдання щодо розвитку засад у сфері 

адміністративно-правового статусу громадських об’єднань у сфері освіти, 

викладені найбільш важливі наукові та практичні результати, визначені 

наукові проблеми, для розв’язання яких можуть бути застосовані результати 

дослідження.  

Сформований адміністративно-правовий статус громадських об'єднань 

у сфері освіти як сукупність завдань, адміністративних прав і юридичних 

обов’язків добровільно об'єднаних осіб приватного права у сфері освіти в 

сукупності з обсягом та характером їх правосуб’єктності направленої на 

захист і всебічний розвиток особистих здібностей учасників начального 

процесу, підвищення загального розумового рівня населення України у 

різних сферах, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого 

потенціалу громадян. 

У дисертації доведено, щодо до елементів адміністративно-правового 

статусу громадських об'єднань у сфері освіти відноситься порядок та 

підстави набуття адміністративної правосуб’єктності громадських об'єднань 

у сфері освіти, яка розкривається через етапи їх легалізації; адміністративну 

компетенцію громадських об'єднань у сфері освіти, яка складається з прав та 

обов’язків; адміністративну відповідальність громадських об'єднань у сфері 

освіти при здійсненні ними своїх повноважень 
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Визначено, що елементів адміністративно-правового статусу 

громадських об'єднань у сфері освіти слід віднести: порядок та підстави 

набуття адміністративної правосуб’єктності громадських об'єднань у сфері 

освіти, яка розкривається через етапи їх легалізації; адміністративну 

компетенцію громадських об'єднань у сфері освіти, яка складається з прав та 

обов’язків; адміністративну відповідальність громадських об'єднань у сфері 

освіти при здійсненні ними своїх повноважень. 

До ознак громадських об'єднань у сфері освіти віднесено: створені у 

передбаченому законом порядку; носять добровільний характер; є носіями 

певної правосуб’єктності; особливості адміністративно-правового статусу 

визначені законодавством як у сфері діяльності громадських об’єднань, так і 

у сфері освіти; створені для задоволення освітніх інтересів; є 

неприбутковими; постійно взаємодіють з органами державної влади, 

місцевого самоврядування, громадськістю та керівниками освітніх структур. 

Сформовано принципи діяльності громадських об’єднань у сфері 

освіти як вихідні ідеї на найбільш важливі юридичні вимоги, що адресуються  

учасників громадських об’єднань іншим суб’єктами освітнього процесу, які 

направлені на захист і всебічний розвиток людини як особистості, розвитку її 

талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних 

якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, 

збагачення на цій основі інтелектуального, творчого потенціалу через 

систему освіти в Україні. Тобто, доведено, що принципами такої діяльності є 

те «зерно», що закладено в основу виконання поставлених цілей та завдань 

громадським об’єднанням та слугує імперативом під час їх реалізації. 

Розкрито принцип пріоритету розвитку особистості перед іншими 

цінностями у діяльності громадських об’єднань у сфері освіти, який полягає 

в тому для керівників, членів та в цілому для громадського об’єднання при 

здійсненні будь  якої статутної діяльності має дотримуватися 

першочерговість забезпечення прав учнів на якісну освіту і патріотичне 

виховання у поєднанні з іншими чинниками розвитку особистості. 
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Визначено адміністративно-правові відносини щодо діяльності 

громадських об’єднань у сфері освіти, які умовно можна поділити на два 

різновиди: зовнішні, тобто такі, які стосуються процедурних аспектів 

легалізації кожного окремо створеного освітнього об'єднання громадян, 

здійснення публічною адміністрацією контрольно-наглядових функцій щодо 

діяльності кожного окремо створеного освітнього об'єднання громадян, а 

також їх відповідальність та припинення діяльності; внутрішні, тобто такі, 

що виникають під час вирішення організаційних питань реалізації 

конкретного завдання громадської організації в сфері освіти. 

Розкрито об’єкт адміністративно-правових відносин щодо діяльності 

громадських об’єднань у сфері освіти, який виражений через сукупність 

публічних благ та діянь, які спрямовані на еволюціоналізацію вітчизняного 

суспільства та утвердження громадянської освіти. Виявлено, що суб’єктами є 

фактичні їх учасники, тобто засновники, члени громадської організації 

уповноважені на певні дії вищими органи управління, публічна 

адміністрація, в особі публічних органів (реєстраційні, контроль-наглядові, 

фінансові, правоохоронні, тощо.), а також адміністративні органи управління 

самого об’єднання. З’ясований зміст, який відображає так званий симбіоз, 

який передбачає взаємовигоду учасників, тобто наслідки вступу в ці 

правовідносини коли відбувається виникнення  у кожного з них як прав так і 

обов’язків відносно один одного. 

Виявлено, що нормативно-правове забезпечення громадських 

об’єднань у сфері освіти в Україні – це сукупність основоположних 

нормативно-правових актів, нормативного, регуляторного та дорадчого 

характеру, які визначають форми взаємодії громадських об’єднань з 

державою, громадських об’єднань та суб’єктів освіти, громадських об’єднань 

та суб’єктів управління освітою, розкриває шляхи реформування та 

модернізації освіти через систему прозорих, відкритих, незалежних та 

доступних інституцій з метою належного розвитку якісно нових, 

прогресуючих відносини у сфері освіти. 
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Визначено, що стандарти світового рівня, які стосуються громадських 

організацій у сфері освіти, є надзвичайно різноманітними. Деякі з них 

регламентують свободу асоціацій взагалі (Загальна декларація прав людини 

1948 р., Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р.), 

деякі – окремі аспекти свободи асоціацій і членства в громадських 

організаціях певних категорій осіб (Конвенція про права дитини 1989 р., 

Конвенція про права інвалідів 2006 р.), деякі регламентують особливості 

права особи на освіту (Міжнародний пакт про соціальні, економічні і 

культурні права від 16 грудня 1966 р., Конвенція про визнання кваліфікацій з 

вищої освіти в європейському регіоні від 11 квітня 1997 року та інші). 

Описано особливості Закону України «Про громадські об’єднання», 

який є провідним спеціалізованим нормативно-правовим актом у площині 

нормативно-правового забезпечення громадських об’єднань у сфері освіти в 

Україні та характеризується європейською спрямованістю, адже керується 

принципами свободи волевиявлення, вільного розвитку громадських 

об’єднань, належної легітимізації громадських об’єднань, та неприбутковість 

характеру.  

Визначено, що Закон України «Про освіту» виступає основоположним 

нормативно-правовим актом у сфері освіти, адже у ньому визначено загальні 

принципи освіти в Україні та принципи освітнього самоврядування, розкрито 

засади та суб’єкти управління у сфері освіти, до складу яких також входять і 

громадські об’єднання, та окреслено основоположні повноваження 

громадського самоврядування навчальних закладів для належної реалізації 

освітньої політики держави. 

Доведено, що важливе місце у системі нормативно-правового 

забезпечення громадських об’єднань у сфері освіти в Україні займають 

відповідні правові доктрини, плани та стратегії, які хоч в романо-германській 

правовій сім’ї відіграють допоміжну роль, проте є регуляторами суспільних 

відносин, особливо у сфері освіти.  
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Визначено адміністративні обов’язки громадських об’єднань у сфері 

освіти, які кореспондують з іншими елементами адміністративного статусу 

громадських об’єднань в у сфері освіти та поділяються на імперативні 

(невиконання яких позбавляє правосуб’єктності громадського об’єднання); 

загально-правові та спеціальні (передбачені нормами законодавства як для 

громадських об’єднань зі статусом юридичної особи, так і без такого 

статусу); статутні (передбачені установчими документами і кореспондують із 

цілями громадського об’єднання та повноваженнями щодо досягнення таких 

цілей). 

У дисертації доведено, що здійснювати громадський контроль у сфері 

вищої освіти мають право окремі громадяни, працівники у сфері вищої 

освіти, для осіб, які навчаються, органів громадського самоврядування, 

професійних спілок, організацій роботодавців та їх об’єднань, громадських 

організацій, а також 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. здійснювати інші права, не заборонені законом. 

Сформовано, що адміністративні права у сфері громадських об’єднань 

в Україні – це сукупність функціональних правил поведінки за допомогою 

яких вони, створюють сприятливі умови для розвитку освіти в Україні, 

здійснюють контроль за додержанням законодавства у сфері освіти, 

забезпечують рівні права на освіту, в тому числі спілкуються між іншими 

організаціями та іншими зацікавленими сторонами у сфері освіти, а також 

виконують покладені на них обов’язки. 

Проведено компаративістичну характеристику досвіду країн-учасниць 

ЄС в результаті чого визначено, що громадські об’єднання у сфері освіти є 

тією рушійною силою, яка оперативно реагує на потреби суспільства в 

освітніх послугах. Більше того, задовольняє громадські інтереси шляхом 

надання високої якості освітніх програм. Важливо, що закордонні громадські 

організації можуть бути різних видів за організаційною структурою, а 
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здійснювати реалізацію власної діяльності за допомогою різних форм: 

стажування студентів, надання грантів, проведення майстер-класів та 

семінарів. 

Визначено, що у Європейському Союзі проводиться політика не 

нав’язування власних освітніх стандартів. Розробляються певні орієнтири та 

відправні точки задля подальшого їх розвитку та поширення в освітніх 

програмах країн-членів Європейського Союзу. Тим самим держави самі 

можуть вирішувати, на що саме необхідно звернути увагу та які освітні 

програми потрібно впроваджувати. Європейським Союзом поставлена мета 

створення світового глобального освітнього простору задля усунення 

незручностей у сфері освіти та рівному доступі всіх і кожного до знань. 

Уповноваженими органами Європейського Союзу були визначені 

основоположні напрямки діяльності країн-членів щодо покращення якості 

освіти та залучення громадян до отримання освітніх послуг. 

Здійснюючи аналіз вдалого зарубіжного досвіду деяких країн-учасниць 

ЄС, авторка наголошує на некомерційній спрямованості діяльності 

громадських організацій у сфері освіти в Польщі, при тісній співпраці з 

державними інституціями та вищими навчальними закладами організаціями, 

громадськими об’єднаннями. Вагомою особливістю діяльності громадських 

об’єднань в Польщі є те, що більшість із них мають статус міжнародних, 

зокрема вони спільно з іноземними партнерами розробляють і просувають 

освітні програми. Громадські організації Польщі у сфері освіти можуть бути 

двох видів: об’єднання та фонди, які проводять свою діяльність у різних 

формах: освітні програми, прогнаним стипендій для студентів та викладачів, 

освітні гранти для студентів та науковців, програми обміну та стажування, 

майстер-класи, семінари, вебінари та інше. 

Удосконалено законодавство у сфері адміністративно-правового 

статусу громадських об’єднань у сфері освіти, шляхом висунення чисельних 

змін і доповнень до законів України. Запропоновано доповнити КУпАП 

статтею 172-4-1. «Порушення встановленого законом порядку обрання, 



8 
 

призначення та звільнення з посади керівника вищого навчального закладу, 

керівника факультету (навчально-наукового інституту) вищого навчального 

закладу, керівника філії вищого навчального закладу або коледжу, що є 

структурними підрозділами вищого навчального закладу» з відповідними 

змінами і доповненнями до адміністративно-процедурних норм, посилити 

шляхом внесення змін і доповнень до Закону України «Про вищу освіту» до 

громадський контролю за дотримання адміністрацією ВНЗ прав науково-

педагогічних працівників та студентів стосовно якості надання освітніх 

послуг та ін. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що в 

науково-дослідній сфері ці результати можуть бути основою для подальшого 

теоретичного розроблення питань адміністративно-правового статусу 

громадських об’єднань у сфері освіти. У правотворчій сфері результати 

можуть бути використані щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері 

адміністративно-правового статусу громадських об’єднань у сфері освіти. У 

правозастосовній діяльності результати дозволять удосконалити 

адміністративно-правовий статус громадських об’єднань у сфері освіти. У 

навчальному процесі результати використано під час розроблення та 

викладання навчальних дисципліни «Адміністративне право», 

«Адміністративний процес», у підготовці відповідних підручників, 

навчальних посібників, конспектів лекцій. 

Ключові слова: адміністративні обов’язки, адміністративні права, 

адміністративно-правовий статус, адміністративно-правові відносини, вища 

освіта, громадські об’єднання, навчальні заклади, нормативно-правове 

забезпечення, освіта, принципи, суб’єкти освіти. 
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SUMMARY  

 

Polovchenya A.B. Administrative and legal status of non-governmental 

entities in education of Ukraine – The manuscript.   

The thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.07 – 

administrative law and process; finance law; information law. – Open International 

University of Human Development “Ukraine”, Kyiv, 2017. 

It has been provided new solution to the scientific task of developing the 

principles in the field of the administrative and legal status of public associations 

in the field of education, sets out the most important scientific and practical results, 

identifies scientific problems for the decision of which can be applied to the results 

of the study based on the theory of administrative law, legislation, achievements of 

the prosecutor's office. 

The administrative and legal status of public associations in the field of 

education has been formed as a set of tasks, administrative rights and legal 

obligations of voluntarily united individuals of private law in the field of education 

in combination with the scope and nature of their legal personality aimed at the 

protection and full development of personal, the abilities of participants in the 

initial process, increase of the general mental level of the population of Ukraine in 

various spheres, enriching on this basis the intellectual, creative potential of 

citizens. 

Moreover, it has been proved that the procedure and bases of acquiring 

administrative legal personality of public associations in the field of education 

which disclosed regarding the elements of the administrative and legal status of 

public associations in the field of education, and through the stages of their 

legalization; the administrative competence of public associations in the field of 

education, which consists of rights and responsibilities; the administrative 

responsibility of public associations in the field of education in the exercise of their 

powers are the elements of administrative and legal status of non-governmental 

organizations in education. 
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The features of non-governmental associations in education are created in 

accordions to law; voluntary; have a certain legal personality; the peculiarities of 

the administrative-legal status are determined by the legislation both in the field of 

activity of public associations and in the sphere of education; created for the 

satisfaction of educational interests; non-profitable; constantly interact with state 

authorities, local self-government, the public and leaders of educational 

institutions. 

The principles of the activities of public associations in education were 

formed as initial ideas on the most important legal requirements addressed to 

members of public associations by other subjects of the educational process, aimed 

at the protection and comprehensive development of man as a person, the 

development of his talents, mental and physical abilities, education of high moral 

qualities, formation of citizens capable of conscious social choice, enrichment on 

this basis of intellectual, creative potential through the system of education in 

Ukraine. It has been proved that the principles of such activity are the "grain" that 

is the basis for the fulfillment of the goals and objectives of the public associations 

and serves as an imperative in their implementation. 

The principle of the priority of personality development was revealed, it is 

prevailed on other values in the activities of public associations in education, 

which is for leaders, members and in general for a public association in the course 

of any statutory activities, it is necessary to adhere to the priority of ensuring the 

students' rights to high-quality education and patriotic education in conjunction 

with other factors of personality development. 

It has been determined the administrative-legal relations of public 

associations in education, which can be divided into two varieties: external ones 

which concerning the procedural aspects of the legalization of each individually 

formed educational association of citizens, the implementation by the public 

administration of control and supervisory functions concerning the activities of 

each individually formed educational association of citizens, as well as their 

responsibility and termination of activity; internal which arise during the decision 
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of organizational issues of the realization of a specific task of a public organization 

in education. 

The object of administrative-legal relations concerning the activities of 

public associations in education was revealed. It is expressed through a set of 

public goods and actions aimed at the evolution of the domestic society and the 

consolidation of civic education. It was found out that the actors are their actual 

members, the founders, members of a public organization, authorized by certain 

actions by the higher authorities, public administration, in the person of public 

bodies (registration, control-supervisory, financial, law enforcement, etc.), as well 

as administrative authorities of the association itself. The content reflects the so-

called symbiosis, which implies the mutual benefit of the participants, the 

consequences of joining these relationships when the occurrence of each of them 

as rights and obligations with respect to each other, is clarified. 

It was found out that the normative and legal provision of public 

associations in education in Ukraine is a set of basic legal acts, normative, 

regulatory and advisory, which define the forms of interaction of public 

associations with the state, public associations and sub- educational institutions, 

public associations and subjects of education management, reveals ways of 

reforming and modernizing education through a system of transparent, open, 

independent and accessible institutions with a view to the proper development of 

qualitatively new, progressive relations in education. 

The world standards of public organizations in education are extremely 

diverse. Some of them regulate the freedom of association in general (Universal 

Declaration of Human Rights, 1948, International Covenant on Civil and Political 

Rights, 1966), others regulate some aspects of the freedom of association and 

membership in public organizations of certain categories of persons (1989 

Convention on the Rights of the Child , The Convention on the Rights of Persons 

with Disabilities 2006), some regulate the peculiarities of the right of the person to 

education (International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights of 
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December 16, 1966, the Convention on the Recognition of Qualifications in 

Higher Education in the European Region 11 April 1997, etc.). 

The features of the Law of Ukraine “On Public Associations” were 

described, as the leading specialized legal act in the normative legal provision of 

public associations in education of Ukraine and is characterized by European 

orientation, since it is guided by the principles of freedom of expression, the free 

development of public Unions, proper legitimization of public associations, and 

non-profit character. 

The Law of Ukraine "On Education" is the basic normative-legal act in 

education, and defines the general principles of education in Ukraine and the 

principles of educational of self-government, discloses the principles and subjects 

of management in education, which also include and public associations, and 

outlined the basic authority of public self-government of educational institutions 

for the proper implementation of educational policy of the state. 

It is proved that the important place in the system of normative-legal support 

of public associations in education of Ukraine is occupied by relevant legal 

doctrines, plans and strategies that, although in the Roman-Germanic legal family 

play an auxiliary role, but are regulators of social relations, especially in education. 

The administrative responsibilities of public associations in education were 

identified. They correspond with other elements of the administrative status of 

public associations in education and divided into imperative (non-fulfillment of 

which deprives the legal personality of a public association); general legal and 

special (stipulated by the norms of the legislation as for public associations with 

the status of a legal entity, and without such status); statutory (stipulated by the 

constituent documents and correspond with the purposes of the public association 

and the powers to achieve such goals). 

It has been proved that public control can conduct individual citizens, 

employees in the sphere of higher education, for studying persons, bodies of public 

self-government, professional unions, employers' organizations and their 

associations, public organizations. They are entitled to exercise public control in 
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the field of higher education, as well as receive in the procedure established by the 

legislation, access to information at all stages of decision-making in higher 

education and science, make proposals and comments, and agree on the adoption 

of decisions determined by law exercise other rights not prohibited by law.  

The administrative rights in the field of public associations in Ukraine are a 

set of functional rules of conduct which create favorable conditions for the 

development of education in Ukraine, control the observance of legislation in 

education, ensure equal rights to education, in particular the numbers interact with 

other organizations and other stakeholders in education as well as fulfill their 

responsibilities. 

The experience of the EU member states was characterized. It has been 

determined that public associations in education are the driving force that responds 

promptly to the needs of society in educational services. Moreover, they are 

satisfying the public interest by providing high quality educational programs. It is 

important that foreign NGOs can be of various types for the organizational 

structure and carry out the implementation of their own activities through various 

forms: training students, grants, conducting workshops and seminars. 

It is determined that the European Union is pursuing a policy of not 

imposing its own educational standards. Some benchmarks and starting points are 

being created for further development and dissemination in the educational 

programs of the European Union member states. Thus, the state itself can decide 

what exactly needs and what educational programs necessary to implement. The 

European Union has set the goal of creating a world-wide global educational space 

to eliminate inconvenience in education and equal access for everyone to 

knowledge. The competent authorities of the European Union identified the main 

lines of action of member countries in improving the quality of education and 

involving citizens in obtaining educational services. 

The author emphasizes the non-profit orientation of the activities of public 

education organizations in education in Poland, in close cooperation with 

government institutions and higher educational institutions, public associations. A 



16 
 

significant feature of the activities of public associations in Poland is that most of 

them have international status; in particular, they are developing and promoting 

educational programs jointly with foreign partners. There are two types of Polish 

public education organizations: associations and foundations that carry out their 

activities in various forms: educational programs, scholarships for students and 

teachers, educational grants for students and scholars, exchange programs and 

internships, workshops, webinars and etc. 

The legislation on the administrative and legal status of public associations 

in education has been improved, through the introduction of numerous 

amendments and additions to the Laws of Ukraine. There is a necessity to 

supplement Administrative Code Article 172-4-1 "Violation of the law election, 

appointment and dismissal of the head of the university, head of the faculty 

(research institute) higher education institution, branch manager of a university or 

college that are the structural units of higher educational institution" with mutatis 

to administrative and procedural rules to strengthen through changes and additions 

to the Law of Ukraine "On Education" for public control over observance 

administration rights to Universities teaching staff and students regarding the 

quality of educational services and etc. 

The practical results of research can be the basis for further theoretical 

development of issues of the administrative and legal status of public associations 

in the field of education. The results can be used to improve the current legislation 

in the field of the legal and administrative status of public associations in the field 

of education in the law-making sphere. The results will improve the administrative 

and legal status of public associations in the field of education in law enforcement. 

The results are used in the development and teaching of academic disciplines 

"Administrative law", "Administrative process", in the preparation of relevant 

textbooks, manuals, lecture notes in the learning process. 

Key words: administrative duties, administrative rights, administrative-legal 

status, administrative-legal relations, higher education, public associations, 
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educational establishments, normative-legal support, education, principles, subjects 

of education. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Провідним чинником 

громадянського суспільства є громадські об’єднання, які захищають права і 

законні інтереси громадян та інших осіб від свавілля суб’єктів владних 

повноважень, забезпечують реалізацію практично усіх, які лише може 

придумати людина, потреб і інтересів, що прямо не заборонені 

законодавством. За кількісним складом громадські об’єднання впевнено 

займають одне із перших місць серед усіх недержавних інституцій 

суспільства, в Україні їх налічується майже 30 тисяч. Ними здійснюється 

велика кількість позитивної роботи, більшість з якої є правовою. Проте, що 

стосується освіти, тут ситуація не настільки райдужна. Кількість громадських 

об’єднань, які захищають права учнів і студентів, вчителів, науково-

педагогічних працівників, є незначною, а їхня діяльність має недостатню 

ефективність. 

Як свідчать результати власного соціологічного опитування учасників 

освітнього процесу, тільки 27% опитаних позитивно оцінюють діяльність 

громадських об’єднань, які опікуються захистом їх прав та законних 

інтересів. Зокрема, Закон України «Про вищу освіту» у багатьох аспектах, що 

стосуються науково-педагогічного самоврядування, не працює, часто роками 

не обираються керівники вищих навчальних закладів, декани факультетів, а 

інколи і завідуючі кафедр. Засновники та ректорат вищих навчальних 

закладів ігнорують ці вимоги. 

Усе це, разом з іншими негативними факторами, в першу чергу із 

демографічною кризою в Україні, призводить до того, що значна частина 

навчальних закладів мають неукомлектованість учнів/студентів, незадовільне 

фінансування та неналежну якість надання освітніх послуг. 

Вагома частина вищезазначених проблем врегульовується 

адміністративним правом. Так, більшість обсягу правового статусу учасників 
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освітнього процесу та громадських об’єднань у сфері освіти визначені саме 

на основі адміністративно-правових норм, які потребують змін та новітнього 

наповнення в нових суспільно-економічних умовах, переходу на освітні 

стандарти Європейського Союзу (далі – ЄС), запровадження безвізового 

режиму з країнами-учасницями ЄС. 

Зв’язок теми дисертації із сучасними дослідженнями. Схожу 

проблематику аналізували у своїх працях А. Козирева, яка розкрила 

особливості адміністративно-правового статусу громадських об'єднань в 

Україні та М. Віхляєв, який досліджував адміністративно-правове 

регулювання порядку створення і діяльності професійних правничих 

громадських організацій. На відміну від обраної вченими тематики, 

предметом нашого дослідження є адміністративно-правовий статус 

громадських об’єднань у сфері освіти в Україні, що є більш вузькою 

проблематикою та характеризує, насамперед, діяльність громадських 

об’єднань саме у сфері освіти. 

Крім того, окремі питання теоретичних засад адміністративно-

правового статусу громадських об’єднань у сфері освіти досліджували вчені-

юристи В. Авер'янов, С. Алфьоров, В. Бех, Ю. Битяк, С. Ващенко, О. Ващук, 

Н. Гаєва, В. Галунько, І. Грицай, О. Гумін, С. Гусаров, М. Долгополова, 

О. Жадько, Т. Журенок, Д. Журавльов, В. Коваленко, А. Колодій, 

Т. Коломоєць, В. Колпаков, О. Копан, В. Кравчук, О. Кузьменко, В. Курило, 

О. Мельничук, Л. Наливайко, М. Новіков, Я. Окар-Балаж, Т. Олексенко, 

В. Олефір, А. Олійник, М. Пихтін, К. Постол, Н. Ракша, У. Рамазанова, 

С. Соха, О. Стрельченко, А. Філіпенко, М. Хариш, Р. Шаповал, К. Шкарупа, 

В. Шкарупа, Я. Ярош та ін. Проте ці вчені розкрили лише окремі аспекти 

адміністративно-правового статусу громадських об’єднань у сфері освіти або ж 

аналізували їх побічно, досліджуючи інші, більш широкі спеціальні або 

суміжні питання. 

Незадоволеність громадян України ефективністю діяльності 

громадських об’єднань у сфері освіти потребують вдосконалення як теорії, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D$
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так і правотворчості та правореалізації в цій сфері, що й зумовлює потребу 

вдосконалення адміністративно-правового статусу громадських об’єднань у 

сфері освіти. 

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

грантами. Дисертацію виконано відповідно до Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 14 грудня 2016 р. № 988-р, Національної стратегії розвитку освіти 

в Україні на період до 2021 року, схваленої Указом Президента України від 

25 червня 2013 року № 344/2013, Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», 

затвердженої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5 та планів 

науково-дослідницької роботи Інституту права та суспільних відносин 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

«Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин» (номер 

державної реєстрації 0107U008696). 

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

основі комплексного аналізу теоретико-методологічних засад 

адміністративно-правового статусу громадських об’єднань у сфері освіти, 

нормативних основ і практичної реалізації громадськими об’єднаннями у 

сфері освіти своїх повноважень розробити положення щодо вдосконалення 

чинного законодавства у сфері діяльності громадських об’єднань у сфері 

освіти в Україні. 

Відповідно до поставленої мети в дослідженні заплановано вирішити 

такі завдання: 

– сформувати поняття та розкрити зміст адміністративно-правового 

статусу громадських об’єднань у сфері освіти; 

– узагальнити та розкрити принципи діяльності громадських об’єднань 

у сфері освіти; 

– розкрити особливості адміністративно-правових відносин щодо 

діяльності громадських об’єднань у сфері освіти; 



23 
 

– проаналізувати нормативно-правове забезпечення громадських 

об’єднань у сфері освіти в Україні; 

– розкрити зміст адміністративних обов’язків громадських об’єднань у 

сфері освіти в Україні; 

– визначити зміст адміністративних прав громадських об’єднань у 

сфері освіти в Україні; 

– узагальнити зарубіжний досвід адміністративно-правового статусу 

громадських об’єднань у сфері освіти;  

– визначити шляхи удосконалення законодавства у сфері 

адміністративно-правового статусу громадських об’єднань у сфері освіти в 

Україні. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у сфері 

реалізації адміністративно-правового статусу громадських об’єднань у сфері 

освіти в Україні. 

Предмет дослідження – адміністративно-правовий статус громадських 

об’єднань у сфері освіти в Україні. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використана сукупність 

методів наукових досліджень. Діалектичний метод дозволив сформулювати 

положення наукової новизни («уперше») (підрозділи 1.1, 1.2, 3.2). Методи 

аналізу й синтезу застосовувалися у більшості підрозділів дисертації  (1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1) – для виявлення окремих складових змісту 

адміністративно-правового статусу громадських об’єднань у сфері освіти і 

формування на цій основі якісно нових правових конструкцій. Системний 

метод було використано під час дослідження адміністративно-правового 

статусу громадських об’єднань у сфері освіти як сукупності системних 

елементів у тісному правовому взаємозв’язку (підрозділ 1.1). Метод дедукції 

використовувався при здійсненні аналізу закономірностей правових явищ від 

загального до часткового узагальнення (підрозділи 1.1, 2.1), а метод індукції на 

основі узагальнення окремих сторін та властивостей правових явищ дав 

можливість сформулювати нові якісно відмінні положення (підрозділи 2.2, 2.3, 
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3.2). Метод класифікації дозволив впорядкувати структурні елементи 

адміністративно-правового статусу громадських об’єднань у сфері освіти, 

визначити принципи та розкрити провідні права та обов’язки (підрозділи 1.1, 

1.2, 2.2, 2.3). Формально-догматичний метод використовувався під час 

дослідження нормативно-правового регулювання обраної проблематики, а 

також для аналізу змісту окремих складових елементів адміністративно-

правового статусу (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 2.3). Метод порівняльного 

законодавства надав змогу вивчити досвід країн-учасниць ЄС з метою 

виявлення позитивних аспектів та формування напрямків удосконалення 

вітчизняного законодавства у сфері адміністративно-правового статусу 

громадських об’єднань у сфері освіти (підрозділ 3.1). Соціологічний метод 

дозволив здійснити авторське соціологічне опитування (Додаток А до 

дисертації). Метод правового прогнозування разом із методами 

правотворчості використовувалися для розробки проектів нормативно-

правових актів (підрозділ 3.2, Додаток Б до дисертації). 

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що 

дисертація є вагомим комплексним монографічним дослідженням у 

вітчизняній правовій літературі, присвяченим аналізу адміністративно-

правового статусу громадських об’єднань у сфері освіти в Україні. У 

результаті здійсненого аналізу сформовано низку висновків, рекомендацій і 

пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України в сфері 

громадських об’єднань у сфері освіти, зокрема:  

уперше: 

– сформований адміністративно-правовий статус громадських 

об'єднань у сфері освіти як сукупність завдань, адміністративних прав і 

юридичних обов’язків добровільно об'єднаних осіб приватного права у сфері 

освіти в сукупності з обсягом та характером їх правосуб’єктності, 

направленої на захист і всебічний розвиток особистих здібностей учасників 

начального процесу, підвищення загального розумового рівня населення 
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України у різних сферах, збагачення на цій основі інтелектуального, 

творчого потенціалу громадян; 

– виявлено та описано принцип пріоритету розвитку особистості перед 

іншими цінностями  в діяльності громадських об’єднань у сфері освіти, який 

полягає в тому, що керівники, члени та громадські об’єднання в цілому при 

здійсненні будь-якої статутної діяльності повинні дотримуватися 

першочерговості забезпечення прав учнів/студентів на якісну освіту у 

поєднанні з іншими чинниками розвитку особистості; 

– з метою удосконалення законодавства щодо адміністративно-

правового статусу громадських об’єднань у сфері освіти в Україні 

розроблено пропозиції доповнити Кодекс України про адміністративні 

правопорушення нормою, яка б передбачала санкцію за порушення права 

науково-педагогічних працівників обирати на адміністративні посади 

керівників ректора (президента), декана факультету (директора навчально-

наукового інституту), керівника філії, завідувача кафедри; 

удосконалено:  

– наукове розуміння адміністративно-правових відносин щодо 

діяльності громадських об’єднань у сфері освіти, як різновиду суспільних 

відносин, врегулювання яких відбувається за допомогою адміністративних 

норм, де одна сторона наділена організаційними, державно-владними 

повноваженнями публічно-сервісного або виконавчо-розпорядчого 

характеру, а інша, – відповідною невладною правоздатністю, що випливає із 

правових актів та надає можливість суб’єкту бути їх учасником, в той час як 

основоположною метою таких відносин є забезпечення реалізації основної 

мети, завдань та цілей останньої;  

– наукові положення щодо змісту адміністративних прав громадських 

об’єднань (зі статусом юридичної особи) у сфері освіти на участь у 

публічних тендерних процедурах як виконавців державного замовлення, 

тобто отримання легітимного замовлення від держави на надання освітніх 
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послуг, яке здійснюється громадськими об’єднаннями відповідно до 

статутної мети; 

– визначення адміністративно-правового статусу громадських 

об’єднань у сфері освіти країн-учасниць ЄС, в яких проводиться політика 

ненав’язування власних освітніх стандартів, відповідно до існуючих чітких 

законодавчих вимог, дотримання яких є обов’язковим для забезпечення прав 

та законних інтересів громадських об’єднань; 

дістало подальший розвиток: 

– нормативно-правове забезпечення громадських об’єднань у сфері 

освіти щодо розвитку положень Національної доктрини розвитку освіти та 

реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року, які передбачають тісну взаємодію держави, суб’єктів освіти та 

громадськості, обумовлюють відкритість контролю за освітою зі сторони 

громадськості та дозволяють залучення коштів від громадськості та за 

рахунок Державного бюджету, що сприятиме усуненню існуючих проблем у 

сфері освіти; 

– наукові положення щодо адміністративних аспектів легалізації 

громадських об’єднань у сфері освіти, як імперативного адміністративного 

обов’язку, порушення якого позбавляє їх правосуб’єктності, а у разі 

здійснення діяльності в якості незареєстрованих суб’єктів призводить до 

негативних наслідків для керівництва та учасників громадських об’єднань з 

накладенням адміністративної відповідальності. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – для подальшого теоретичного розроблення 

питань адміністративно-правового статусу громадських об’єднань у сфері 

освіти (акт впровадження Науково-дослідного інституту публічного права); 

– правотворчості – щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері 

адміністративно-правового статусу громадських об’єднань у сфері освіти 

(додаток В до дисертації); 



27 
 

– правозастосовній діяльності – щодо покращення адміністративно-

правового статусу громадських об’єднань у сфері освіти (акт впровадження 

Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації); 

– навчальному процесі – під час розроблення та викладання навчальних 

дисциплін «Адміністративне право» та «Адміністративний процес», у 

підготовці відповідних підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій 

(акт впровадження Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку 

людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна»). 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження обговорювалися під час роботи трьох науково-практичних 

конференцій: «Правові реформи в Україні: реалії сьогодення» (м. Харків, 

2016 р.), «Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні» 

(м. Львів, 2016 р.), «Верховенство права у процесі державотворення та 

захисту прав людини в Україні» (м. Одеса, 2017 р.). 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел і додатків. Повний обсяг дисертації складає 215 сторінок. Робота 

містить список використаних джерел із 222 найменувань на 20 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ  

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГРОМАДСЬКИХ 

ОБ’ЄДНАНЬ У СФЕРІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

1.1 Адміністративно-правовий статус громадських об'єднань у 

сфері освіти в Україні 

 

Побудова в Україні повноцінної правової держави неможливе без 

функціонування сильного громадянського суспільства. До складу якого 

входячи чисельні гуманітарні інституції. Громадянське суспільство це 

сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси 

громадян [142]. Воно включає в себе сім'ю і приватну сферу, тобто «третій 

сектор» суспільства паралельно з державою та бізнесом. Елементами 

громадянського суспільства є різні об'єднання, що охоплюють всі сфери 

суспільного життя [5].  

На сьогодні в нашій країні, на жаль, дещо недооцінюються громадська 

зрілість, громадська активність, уміння молодих людей самостійно 

організовувати своє життя, аргументовано і впевнено пояснювати ті чи інші 

рішення та вчинки. Проте кожна хвилина, вкладена учнями в ефективну 

громадську діяльність сьогодні, – це реальний результат завтрашнього дня, 

бо ж завтра починається сьогодні. Майбутнє залежить від внеску кожного з 

нас, а за кожним із нас, освітян, стоять сотні учнів. Сьогоднішній день 

вимагає від нас інтеграції та мобілізації внутрішніх ресурсів – зокрема, 

учнівського активу [192].  

Інноваційний шлях розвитку суспільства можна забезпечити, 

сформувавши покоління людей, які мислять і працюють по-новому. Звідси – 

значна увага до загального розвитку особистості, її комунікативних 

здібностей, засвоєння знань, самостійності у прийняті рішень, критичності та 

культури мислення, формування інформаційних і соціальних навичок; 
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адаптація системи освіти до норм, стандартів та основних положень 

європейського простору освіти; забезпечення соціального контексту освіти, 

що дасть можливість випускникам навчальних закладів формувати свою 

професійну кар’єру на принципах соціальної справедливості, 

відповідальності, загальнолюдських цінностей [192]. 

Провідним чинником функціонування громадянського суспільства є 

якісна і доступна освіта. Освіта - це цілеспрямована пізнавальна діяльність 

людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. 

Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, 

практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня 

розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-

естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та 

індивідуальну своєрідність цієї особистості [85]. 

Вагоме місце в системі юридичних норм, які регулюють діяльність 

громадських об'єднань займають норми адміністративного права. На основі 

яких визначається підстави та порядок набуття правосуб’єктності 

громадськими об’єднаннями визначаються їх права та обов’язки, 

встановлюється адміністративна відповідальність за правопорушення в 

аналізованій сфері. 

Проте, в умовах сьогодення слід підкреслити, що громадянське 

суспільство в Україні є надзвичайно перспективним і готовим до переходу на 

новий рівень свого розвитку – європейський, а не пострадянський, як було до 

того. Для якісної організації переходу слід подолати проблеми, які гальмують 

розвиток громадянського суспільства [198]. 

До проблеми адміністративно-правового статусу громадських 

об'єднань у сфері освіти в Україні звертали свою увагу вчені В. Авер'янов, 

В. Анікін, О. Безпальча, М. Віхляєв, М. Віхляєв, А. Галай, В. Галунько, 

В. Колпаков, В. Кремень, О. Кузьменко, В. Курило, Т. Олексенко, 

У. Рамазанова, В. Череватюк та ін. Проте, вони в аналізованій сфері 
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досліджували лише окремі аспекти, зосереджували свої наукові пошуки на 

більш загальних, спеціальних чи суміжних суспільних відносинах. 

Для розкриття адміністративно-правового статусу громадських 

об'єднань у сфері освіти потрібно дослідити провідні поняття у цій сфері.  

Згідно із Законом України від 18 квітня 2012 р. № 70 «Про громадські 

об'єднання», громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних 

осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав 

і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, 

культурних, екологічних, та інших інтересів [142]. 

Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою 

утворюється як громадська організація або громадська спілка. Громадська 

організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами 

(учасниками) якого є фізичні особи. Громадська спілка - це громадське 

об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а 

членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та 

фізичні особи. Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі 

статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі 

статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною 

метою якого не є одержання прибутку [142]. 

Отже, громадське об'єднання – це створене відповідно до 

законодавства, на добровільних засадах, утворення, що є носієм певної 

правосуб’єктності та функціонує відповідно до поставленої мети для 

задоволення конкретно визначених інтересів. 

Окресливши поняття громадських об’єднань, потрібно визначитись з 

категорією «освіта». Тлумачний словник української мови трактує, що під 

«освітою» розуміють сукупність знань або рівень, ступінь знань, здобутих у 

процесі навчання [27, с. 1100].  

Згідно до Закону України від 23 травня 1991 р. № 1060-XII «Про 

освіту», освіта - це основа інтелектуального, культурного, духовного, 

соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Метою освіти є 
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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 освітнього рівня народу, забезпечення 

народного господарства кваліфікованими фахівцями. Структура освіти 

включає: дошкільну освіту; загальну середню освіту; позашкільну освіту; 

професійно-технічну освіту; вищу освіту та післядипломну освіту [159]. 

З філософської позиції І. Долголенко визначив, що освіта є системою 

суб’єктно-суб’єктних відносин, що спрямована на трансляцію загального і 

спеціалізованого соціального досвіду, навчання знанням, умінням і навичкам 

продуктивної діяльності в межах освоюваної суб’єктом соціально-

функціональної ролі в суспільстві [52, с. 5]. 

З точки зору вченого-адміністративіста А. Яроша, освіта – це 

цілеспрямований процес здобуття систематичних знань і навичок з метою 

всебічного розвитку розумових і фізичних здібностей людини 

кваліфікованими фахівцями. Також науковець зазначає, що без 

адміністративно-правового регулювання здобуття громадянами освіти є 

практично нереальним, оскільки воно є процесом, що тісно пов’язаний з 

відносинами держава – громадянин, тобто простіше кажучи, з 

адміністративно-правовими відносинами, що врегульовують суспільні 

відносини у сфері надання освіти [212, с. 231]. 

Таким чином, освіта – це цілеспрямована пізнавальна діяльність людей, 

яка застосовується з метою розвитку та розкриття особистих здібностей 

людини, підвищення загального розумового рівня громадськості та 

створення професіоналів у різних сферах, які будуть якісно розвивати нові 

прогресуючі відносини у суспільстві в цілому.  

Наступним питання дослідження є визначення правової категорії 

«статус». Статус в перекладі з латини «статус» означає положення, стан у 
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будь-якій ієрархії, структурі, системі [51, с. 238]. Тлумачний словник 

української мови визначає статус як певний стан чого-небудь [211, с. 835]. 

З позиції професора В. Корельського, правовий статус виражений як 

багатоаспектна категорія, що, по-перше, має загальний, універсальний 

характер, включає статуси різних суб’єктів правовідносин – держави, 

суспільства, особи тощо; по-друге, відбиває індивідуальні особливості 

суб’єктів і реальне положення їх у системі багатоманітних суспільних 

відносин; по-третє, не може бути реалізований без обов’язків, що 

кореспондуються правом, без юридичної відповідальності, у необхідних 

випадках – без правових гарантій; по-четверте, категорія «правовий статус» 

визначає права та обов’язки суб’єктів у системному вигляді, що дає змогу 

здійснити порівняльний аналіз статусів різних суб’єктів для відкриття нових 

шляхів їх удосконалення [83, с. 45]. 

На думку М. Вихляєва професійні громадські організації – це 

некомерційні, недержавні, добровільні об’єднання правників (юристів), 

засновані на членстві та на основі спільної діяльності, самоорганізації, 

самооплати, самоврядування з метою задоволення професійних інтересів 

їхніх членів [26]. В свою чергу, науковець С. Соха окреслив, що правовий 

статус громадського об’єднання – це самостійна політикоправова категорія, 

відмінна від категорії правосуб’єктність, що становить комплекс (систему) 

юридичних прав і обов’язків суб’єкта публічного права, законодавчо 

закріплений державою в Конституції України та інших нормативних 

правових актах і детермінований умовами життя суспільства [173, c. 354]. 

Фатов І. правовий статус громадських об’єднань визначає як комплексний 

конституційно-правовий інститут, зміст якого складають правосуб’єктність, 

правові принципи, права, свободи та обов’язки, юридичні гарантії їх 

реалізації та юридична відповідальність громадських об’єднань [83, с. 12]. 

Таким чином, правовий статус громадських об'єднань у сфері освіти – 

це сукупність правових приписів та норм, що юридично закріплюють 

становище громадських об’єднань в державі та суспільстві, визначають їх 
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права і обов’язки в суспільних відносинах, особливості організації та 

функціонування, а також гарантії їх діяльності. 

В теорії адміністративного права під адміністративно-правовим 

статусом особи розуміють сукупність встановлених законодавством України 

суб’єктивних публічних прав і юридичних обов’язків індивіда в сукупності з 

обсягом та характером його адміністративної правосуб’єктності та 

адміністративною відповідальністю [36, c. 126]. Науковець Я. Окар-Балаж, 

який вважає, що адміністративно-правовий статус, як спеціальний правовий 

статус, характеризує особу через її права, обов’язки та відповідальність як 

суб’єкта адміністративного права і забезпечує участь у суспільних 

відносинах, які виникають у зв’язку із забезпеченням суб’єктами публічної 

влади прав і свобод фізичних осіб, при взаємодії органів публічної влади з 

інституціями громадянського суспільства, а також опосередковано у 

відносинах, які пов’язані у сфері публічного адміністрування об’єктів 

державної та комунальної власності, а інколи – у відносинах, які мають місце 

у внутрішньоорганізаційній діяльності органів публічної влади [108, с. 85]. 

Професор В. Курило та науковець У. Рамазанова вважають, що 

правовий статус громадських об’єднань – це сукупність правових приписів та 

норм, що юридично закріплюють становище громадських об’єднань в 

державі та суспільстві, визначають їх права і обов’язки в суспільних 

відносинах, особливості організації та функціонування, а також гарантії їх 

діяльності. Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань – це 

розуміється комплекс правових положень та принципів, що законодавчо 

встановлюють права та обов’язки громадських об’єднань згідно з 

нормативними моделями їх поведінки у суспільстві [88, c. 164-165]. Як 

вважає, Т. Олексенко адміністративно-правовий статус об’єднань громадян 

розглядається як комплексна категорія, яка включає в себе ряд елементів, що 

виділяються за ознакою етапності діяльності громадських об’єднань [111]. 

Таким чином, адміністративно-правовий статус громадських об'єднань 

у сфері освіти – це сукупність завдань, адміністративних прав і юридичних 
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обов’язків добровільно об'єднаних осіб приватного права у сфері освіти в 

сукупності з обсягом та характером їх правосуб’єктності направленої на 

захист і всебічний розвиток людини як особистості, розвитку її талантів, 

розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, 

формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення 

на цій основі інтелектуального, творчого потенціалу через систему освіти в 

Україні. 

Щодо елементів такого адміністративно-правового статусу, теоретики 

А. Колодій та А. Олійник розкривають такі його елементи: статусні правові 

норми і правові відносини; суб’єктивні права, свободи і юридичні обов’язки; 

громадянство; правові принципи і юридичні гарантії; законні інтереси; 

правосуб’єктність; юридична відповідальність [72, с. 50]. В свою чергу 

О. Гумін до елементів цього статусу віднесить правосуб’єктність, права, 

обов’язки та юридичну відповідальність. При цьому зазначає, що не всі 

права, закріплені в законодавстві, характеризують адміністративно-правовий 

статус. До них відносяться лише ті, що передбачені нормами 

адміністративного права та реалізуються у взаємовідносинах з органами 

публічної влади, оскільки адміністративно-правові відносини існують тільки 

там, де один із суб’єктів є суб’єктом владних повноважень. Аналогічно 

вчений говорить і про обов’язки. Та зазначає, що дміністративно-правовий 

статус характеризують тільки ті, що обумовлюються виникненням 

взаємовідносин з органами публічної влади. При цьому вказує, що для 

національного законодавства залишається проблемним те, що у нормативно-

правових актах в основному йдеться не окремо про права та обов’язки, а про 

«повноваження» [44, с. 37]. 

Вчений А. Філіпенко під адміністративно-правовим статусом 

громадських об’єднань розуміє врегульовану адміністративно-правовими 

нормами сукупність прав та обов’язків визначених метою, завданнями та 

функціями громадського об’єднання, та їх адміністративну відповідальність 

[191, с. 223]. Професор Т. Коломоєць розглядає адміністративно-правовий 
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статус громадських об’єднань як сукупність прав, обов’язків, які 

реалізуються в адміністративних правовідносинах, що виникають між 

об’єднаннями громадян і державними органами, органами місцевого 

самоврядування [74, с. 41]. Олексенко Т. визначає, що одним з елементів 

адміністративно-правового статусу громадських об’єднань є норми 

адміністративного права, що регулюють порядок їх створення, зокрема, 

державної реєстрації [111].  

Таким чином, до елементів адміністративно-правового статусу 

громадських об'єднань у сфері освіти слід віднести: порядок та підстави 

набуття адміністративної правосуб’єктності громадських об'єднань у сфері 

освіти, яка розкривається через етапи їх легалізації; адміністративну 

компетенцію громадських об'єднань у сфері освіти, яка складається з прав та 

обов’язків; адміністративну відповідальність громадських об'єднань у сфері 

освіти при здійсненні ними своїх повноважень. 

В теорії адміністративного права до ознак об’єднань громадян 

відноситься: добровільний характер; незалежність у виборі напрямів та 

методів діяльності; спрямованість на задоволення інтересів членів; 

спрямованість на досягнення громадських цілей; створення на основі 

спільної діяльності ; самоорганізація та самоврядування; законний порядок 

створення та діяльності; некомерційний характер; утворення шляхом 

об’єднання як фізичних, так і юридичних осіб; об’єднання громадян є 

гарантію та формою реалізації конституційного права громадян на 

об’єднання, яке передбачає можливість створювати об’єднання громадян, 

безперешкодно виходити з об’єднання громадян; можливість створення як 

шляхом державної реєстрації з отримання статусу юридичної особи, так і 

шляхом повідомлення без отримання статусу юридичної особи; 

багатоманітності різновидів об’єднань громадян у зв’язку з надзвичайно 

широким спектром сфер та напрямків їхньої діяльності; можливість членства 

громадян України, громадян іноземних держав, осіб без громадянства 

[5, c. 60-61]. 
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У праці О. Ващук зазначено, що громадська організація визначається 

як недержавне, некомерційне, добровільне об’єднання громадян, що 

створюється ними з метою здійснення і захисту своїх прав і свобод та 

задоволення соціальних, культурних та інших інтересів в порядку, 

передбаченому Конституцією, законами та нормами цих об’єднань. Її основні 

ознаки є підставою для відмежування громадських організацій від інших 

колективних утворень громадян, а саме: неурядовість (незалежність 

громадської організації від держави, заборона втручання держави у 

діяльність громадських організацій і навпаки), добровільність об’єднання 

членів (виникнення організації не в результаті будь-яких зобов’язань 

законодавчого характеру, а внаслідок добровільного об’єднання громадян), 

неприбутковість (статутна діяльність організації не може бути спрямована на 

отримання прибутку), організаційна єдність (наявність стабільного складу, 

структури і зв’язків між членами організації), самоврядність (полягає у 

самостійному вирішенні членами організації напрямків статутної її 

діяльності, виборності керівних органів) [23, c. 18]. 

Як відзначив О. Стрельченко до ознак, які притаманні громадським 

об’єднанням належать наступні: добровільність об’єднання; самоврядування; 

некомерційність формування; спільність інтересів; досягнення загальних 

цілей; відносна відстороненість громадських об’єднань від політики; участь 

членів у створенні матеріальної основи (бази) об’єднання; активність 

громадських об’єднань тощо [182, c. 282]. 

Необхідно врахувати думку Я. Яроша, який вважає, що потрібно 

створювати передумови взаємодії об’єднань громадян та державних і 

приватних інституцій у забезпеченні тривалих, відкритих, рівноправних, 

заснованих на принципі партнерства відносин. Така співпраця повинна бути 

заснована не на особистих симпатіях та домовленостях, а на вирішенні 

важливих політичних, соціальних та економічних проблем суспільства [213, 

c. 114]. 
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Соха С. визначив, що зміст категорії «громадське об’єднання – суб’єкт 

публічного права» характеризується наступними елементами: суб’єктами 

публічного права можуть бути стійкі колективи індивідів, які мають єдністю 

волі та мети, а також певну внутрішню організацію; діяльність спрямована на 

забезпечення публічного інтересу; правосуб’єктність надається нормами 

публічного права; фактичний склад підстави появи нового суб’єкта 

публічного права виражається у прийнятті державою рішення про його 

заснування або рішення про наділення відповідним правовим статусом, а 

також певною формою державної ідентифікації (реєстрацією чи іншим 

способом обліку); громадське об’єднання служать носіями публічної функції 

[173, c. 357]. 

Гусаров С. досліджував громадські об’єднання як із суб’єкти 

правозастосування, та визначив ряд особливостей, зокрема нормативне 

регулювання правозастосування громадськими об’єднаннями 

характеризується поєднанням правових норм та статутних положеннями цих 

організацій, при чому саме норми права визначає права та обов’язки 

об’єднань у сфері правозастосування. Обсяг повноважень громадських 

об’єднань у сфері правозастосування розрізняється в залежності від 

призначення громадського об’єднання, при чому для більшості з них вони 

обмежуються внутрішньою сферою. Серед громадських об’єднань, що мають 

правозастосовні повноваження у зовнішній сфері, можна виокремити 

професійні спілки та громадські формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону. Також вчений наголошує на тенденції до 

підвищення активності громадських об’єднань у правозастосовній діяльності, 

що потребує подальшого розвитку відповідного законодавства, адже інтереси 

зміцнення законності та розвитку демократичних засад українського 

суспільства вимагають подальшого вдосконалення правозастосовної 

діяльності громадських організацій, органів громадських організацій та 

державних органів, пов’язаних єдиним правозастосовним процесом [47, 

c. 78]. 
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Таким чином, до ознак громадських об'єднань у сфері освіти належать: 

створені у передбаченому законом порядку; носять добровільний характер; є 

носіями певної правосуб’єктності; особливості адміністративно-правового 

статусу визначені законодавством як у сфері діяльності громадських 

об’єднань, так і у сфері освіти; створені для задоволення освітніх інтересів; є 

неприбутковими; постійно взаємодіють з органами державної влади, 

місцевого самоврядування, громадськістю та керівниками освітніх структур. 

Професор В. Авер’янов виділяв наступні групи об’єднань громадян: 

масові об’єднання громадян, професійні спілки, релігійні організації, творчі 

спілки, органи громадської самоорганізації [1, c. 248-249]. Професори 

В. Колпаков та О. Кузьменко виділяють наступні критерії поділу 

громадських об’єднань: територія, на яку поширюється діяльність, мета 

створення та функціонування, засоби фіксації членів, спосіб легалізації, вік, 

по досягненню якого можна стати членом об’єднання громадян [76, c. 170]. 

Як визначає Т. Журенок, найчастіше у літературі наводяться наступні 

класифікації громадських об’єднань за суб’єктами діяльності: молодіжні, 

дитячі, жіночі організації, об’єднання ветеранів, об’єднання роботодавців, 

підприємців та ін; за організаційно-правовою формою: суспільний рух, союз, 

благодійний фонд, асоціація, конгрес, благодійна установа, благодійна 

організація, місія, ліга та ін; за сферою суспільного життя: культурні, 

просвітницькі, спортивні, екологічні, творчі тощо; за типом і спрямованістю 

діяльності організації відносно суб’єкта, який її утворив: професійні спілки, 

благодійні організації, правозахисні організації, організації національних 

меншин, суспільно-політичні рухи та ін [56, c. 360]. 

З позиції О. Ващук, критеріями класифікації громадських організацій 

виступають їх базові характеристики, а саме: порядок здійснення легалізації; 

організаційна структура та характер членства; статус та територія дії; 

суб’єкти діяльності; вид організаційно-правової форми; мотиваційні аспекти 

створення; сфера суспільного життя, в якій діє відповідна організація; тип та 

спрямованість діяльності організації. Відповідно до цих критеріїв 
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пропонується розрізняти наступні основні види громадських організацій: за 

суб’єктом діяльності – молодіжні, дитячі, жіночі організації, об’єднання 

ветеранів, спілки роботодавців, підприємців та ін.; за видом організаційно-

правової форми – громадський рух, спілка, товариство, громадський / 

благодійний фонд, асоціація, конгрес, громадська / благодійна установа, 

благодійна організація (фундація, місія, ліга тощо); за сферою суспільного 

життя – культурні, просвітницькі, спортивні, екологічні, творчі та ін.; за 

типом та спрямованістю діяльності організації щодо суб’єкту, який її утворив 

– професійні спілки, благодійні організації, правозахисні організації, 

організації національних меншин, громадсько-політичні рухи та ін [23, c. 18]. 

Однак аналізований спеціалізований Закон України від 18 квітня 2012 

р. № 70 «Про громадські об'єднання», відмежовує від проблем громадських 

об’єднань суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та 

припинення: політичних партій; релігійних організацій;  непідприємницьких 

товариств, що утворюються актами органів державної влади, інших 

державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування; асоціацій органів місцевого самоврядування та їх 

добровільних об'єднань; саморегулівних організацій, організацій, які 

здійснюють професійне самоврядування; непідприємницьких товариств (які 

не є громадськими об'єднаннями), утворених на підставі інших законів [142]. 

Як влучно зазначає Т. Журенок існують різні підходи зарубіжної та 

вітчизняної науки порівняльного правознавства до класифікації громадських 

об’єднань. Критиці або ж науковому підтвердженню можна піддати будь-яку 

спробу поділити об’єднання громадян на види. Це зумовлено національною 

правовою традицією, підходами до типології неурядових організацій у 

країнах Європейського Союзу та низкою інших факторів. Втім необхідно 

виділити основоположні критерії, що дозволяють відокремити громадські 

об’єднання одне від одного, визначити його правовий статус та в цілому 

місце в системі інституцій громадянського суспільства [56, c. 361]. 
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В аналізованій нами сфері громадські об’єднання за різними 

критеріями поділяються на:  

Міжнародні громадські об’єднання. Наприклад, Асоціація 

університетів Європи (англ. European University Association, EUA), що 

об'єднує понад 850 навчальних закладів з 47 країн. В рамках асоціації 

здійснюється співпраця та обмін інформацією, а також проведення спільних 

дослідницьких проектів. Основна місія АУЄ - сприяти розвитку гармонійної 

системи європейської вищої освіти та науково-дослідної роботи, надаючи 

активну підтримку своїм членам як автономним інституціям у розвитку 

якості навчання, викладання і дослідницької роботи [215].  

Особливе місце у забезпеченні міжкультурної взаємодії, розгортанні 

діалогу між етносами посідають громадські організації, і, насамперед, 

національно-культурні товариства. Адже, виконуючи роль соціальних 

посередників між групами виразників різних інтересів і урядовими 

структурами, між громадянським суспільством і державою, вони 

спрямовують свою діяльність "на розвиток міжнаціональних відносин, 

відродження і розвиток національних культур, задоволення духовних запитів 

іноетнічного населення" [40]. 

Посилення міжкультурної взаємодії етносів – прикметна ознака 

сучасної доби. Проте не слід забувати, що ця тенденція за різних соціальних 

умов може проявлятися по-різному: стати джерелом загострення 

етнокультурних суперечностей або, навпаки, яскравим проявом однієї з 

об‘єктивних закономірностей – зближення етнічних культур [40]. 

В Україні посилення міжкультурної взаємодії етносів є одним із 

ключових чинників громадянського миру та консолідації нації. Виходячи з 

цього, держава взяла курс на побудову багатокультурного суспільства, 

національна ідентичність членів якого формується на засадах 

територіального патріотизму та етнічного плюралізму. Відтак принцип 

рівності прав та свобод громадян, незалежно від їхнього національного 

(етнічного) походження, раси, віросповідання, мови, було покладено в 
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основу етнонаціональної політики. А філософською парадигмою її змісту, за 

визначенням В. Трощинського та А. Шевченка, стали міжнаціональна 

злагода й етнічне розмаїття [185]. 

Особливе місце у забезпеченні міжкультурної взаємодії, розгортанні 

діалогу між етносами посідають громадські організації, і, насамперед, 

національно-культурні товариства. Адже, виконуючи роль соціальних 

посередників між групами виразників різних інтересів і урядовими 

структурами, між громадянським суспільством і державою, вони 

спрямовують свою діяльність "на розвиток міжнаціональних відносин, 

відродження і розвиток національних культур, задоволення духовних запитів 

іноетнічного населення" [7]. 

Посилення діяльності всеукраїнських громадських об‘єднань 

етноспільнот сприяє загальному пожвавленню громадського та культурного 

життя всього українського народу. Адже духовні здобутки кожного етносу 

збагачують культуру України, закладають міцний фундамент для міжетнічної 

злагоди, міжкультурної взаємодії, співпраці і порозуміння. Водночас цей 

процес зазнає впливу й низки негативних явищ. Серед них: зниження 

культурно-потенційного рівня етноспільнот за рахунок еміграції 

національної інтелігенції за кордон; наростання кризових явищ у 

матеріальній і духовній сферах, коли невизначеність та екологічна 

нестабільність призводять до розбазарювання колективно створених 

цінностей, знецінення праці та її продукту; звуження сфери застосування мов 

багатьох національностей [40]. 

За структурою освіти громадські організації поділяються на: 

дошкільної загальної, середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої 

та післядипломну освіти. Типовим прикладом громадських організацій у 

сфері професійно-технічної освіти є Всеукраїнська асоціація працівників 

професійно-технічної освіти – добровільна громадська організація, яка для 

реалізації спільних інтересів об'єднує колективи навчальних закладів, які 

займаються підготовкою робітничих кадрів, та роботодавців [29]. 
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Освітньо-наукові громадські об’єднання, прикладом якої є Українська 

Асоціація дослідників освіти, яка ставить перед собою такі завдання: 

розбудувати міцну дослідницьку організацію всеукраїнського рівня 

зусиллями її членів задля розширення дослідницького потенціалу усіх членів 

організації; покращити якість емпіричних дослідження в галузі освіти в 

Україні; сприяти розвитку міждисциплінарних в досліджень; розширити 

розуміння «педагогіки» через ознайомлення з дослідженнями у галузі 

«досліджень в діях» (action research), «досліджень уроку» (lesson study), 

«педагогіки, базованої на доказах» (evidence-based pedagogy) та ін.; 

активізувати критичний діалог та його результативність між дослідниками, 

організаціями та суспільством [187]. Галузеві громадські організації, 

прикладом якої є Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-

освіти, яка своєю метою ставить інтеграцію зусиль освітніх установ та 

бізнес-спільноти для впровадження в Україні сучасних ефективних 

навчальних і управлінських технологій у галузі менеджменту та бізнес освіти 

[29]. 

Усе вищевикладене дає можливість сформувати наступні ознаки у 

сфері адміністративно-правового статусу громадських об'єднань у сфері 

освіти в Україні: 

– громадське об'єднання - це добровільне об'єднання осіб приватного 

права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, 

зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших 

інтересів; 

– громадське об'єднання – це створене відповідно до законодавства, на 

добровільних засадах, утворення, що є носієм певної правосуб’єктності та 

функціонує відповідно до поставленої мети для задоволення конкретно 

визначених інтересів. 

– за організаційно-правовою формою вони можуть утворюється як 

громадські організації і спілки, із статусом юридичної особи або без такого 
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статусу, однак завжди основною метою їх діяльності не є одержання 

прибутку; 

– адміністративно-правовий статус особи – це сукупність встановлених 

законодавством суб’єктивних публічних прав і юридичних обов’язків 

індивіда в сукупності з обсягом та характером їх адміністративної 

правосуб’єктності та адміністративною відповідальністю; 

– діючий спеціальний законом не розповсюджує свою дію низку 

громадських суб’єктів, які за своїми ознаками є громадськими об’єднання  

(політичних партій; релігійних організацій;  непідприємницьких товариств та 

ін.), такий підхід ми беремо за основу; 

– правовий статус громадських об’єднань – це сукупність правових 

приписів та норм, що юридично закріплюють становище громадських 

об’єднань в державі та суспільстві, визначають їх права і обов’язки в 

суспільних відносинах, особливості організації та функціонування, а також 

гарантії їх діяльності; 

– освіта – це цілеспрямована пізнавальна діяльність людей, яка 

застосовується з метою розвитку та розкриття особистих здібностей людини, 

підвищення загального розумового рівня громадськості та створення 

професіоналів у різних сферах, які будуть якісно розвивати нові прогресуючі 

відносини у суспільстві в цілому; 

– до елементів адміністративно-правового статусу громадських 

об'єднань у сфері освіти слід віднести: порядок та підстави набуття 

адміністративної правосуб’єктності громадських об'єднань у сфері освіти, 

яка розкривається через етапи їх легалізації; адміністративну компетенцію 

громадських об'єднань у сфері освіти, яка складається з прав та обов’язків; 

адміністративну відповідальність громадських об'єднань у сфері освіти при 

здійсненні ними своїх повноважень; 

– до ознак громадських об'єднань у сфері освіти належать: створені у 

передбаченому законом порядку; носять добровільний характер; є носіями 

певної правосуб’єктності; особливості адміністративно-правового статусу 
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визначені законодавством як у сфері діяльності громадських об’єднань, так і 

у сфері освіти; створені для задоволення освітніх інтересів; є 

неприбутковими; постійно взаємодіють з органами державної влади, 

місцевого самоврядування, громадськістю та керівниками освітніх структур; 

– громадські об’єднання за різними критеріями у сфері освіти 

поділяються на міжнародні, всеукраїнські, дошкільної загальної, середньої, 

позашкільної, професійно-технічної, вищої та післядипломну освіти, 

освітньо-наукові та галузеві. 

Отже, адміністративно-правовий статус громадських об'єднань у сфері 

освіти – це сукупність завдань, адміністративних прав і юридичних 

обов’язків добровільно об'єднаних осіб приватного права у сфері освіти в 

сукупності з обсягом та характером їх правосуб’єктності направленої на 

захист і всебічний розвиток особистих здібностей людини, підвищення 

загального розумового рівня громадськості та створення професіоналів у 

різних сферах, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого 

потенціалу через систему освіти в Україні. 

 

1.2 Принципи діяльності громадських об’єднань у сфері освіти 

 

Як ми вже з’ясували, громадськими об’єднаннями у сфері освіти є 

добровільне об'єднання осіб приватного права діяльність яких направлена на 

захист і всебічний розвиток людини як особистості, розвитку її талантів, 

розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, 

формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення 

на цій основі інтелектуального, творчого потенціалу через систему освіти в 

Україні. 

Ось тепер наше завдання полягає в з’ясуванні основних принципів, на 

яких базується здійснення ними такої діяльності, оскільки це дасть змогу 

більш глибоко дослідити сутність громадських об’єднань у сфері освіти. 
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Як вважають В. Курило та У. Рамазанова, керівна роль принципів 

громадських об’єднань полягає в тому, що всі норми, які регламентують 

створення та діяльність громадських об’єднань, повинні відповідати їм. 

Характер зв’язків держави й громадських об’єднань певною мірою залежить 

від тих керівних ідей, які покладено в основу адміністративно-правового 

статусу громадських об’єднань. Відповідно дотримання чи недотримання 

принципів створення та діяльності громадських об’єднань є одним із 

показників демократичної держави, її ставлення до прав людини [88, с. 42]. 

Загалом, джерелами принципів права є практично всі галузі 

життєдіяльності людей: політика, економіка, культура, мораль, ідеологія та 

інші. Вони наповнюють кожен принцип значимим змістом. Принцип несе в 

собі історичний досвід побудови суспільних, державно-владних відносин, 

відбиває закономірності їх еволюції. Він є компонентом ідеології 

суспільства. Принцип є ідеєю, закладеною в традиційний механізм розвитку 

й функціонування суспільних відносин [166, с. 34]. 

Тобто, принципи права є історично сформованою категорією наукового 

простору, охоплюючою своїм змістом життєдіяльність людей та їх відносин 

між собою наповнюючи їх правовим змістом.  

Саме слово «принцип» походить від латинського «початок». Тобто 

принципом можна вважати деяке початкове, основне переконання, адже є ще 

звички, просто рефлекси і вихованість. Наприклад, вітання на вході – звичка 

до ввічливості, прагнення не спізнюватися – пунктуальність, теж свого роду 

звичка, але ніяк не життєвий принцип. Принцип – це насамперед 

переконання морального плану. Таких переконань у житті небагато, але вони, 

як кити, тримають на собі всі інші моральні засади людини. Принцип – це 

абсолют. Зараз модно говорити, що все в світі відносне, що нічого 

абсолютного немає, і це сумне віяння нашого часу [154]. 

А тому, можна з впевненістю стверджувати, що принципи будь-якої 

діяльності тісно пов’язані з принципами мораль, ознак про це дещо згодом. 
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Окрім того, принципи є провідною категорією в теорії права, зокрема в 

адміністративному праві всіх континентальних європейських країн (романо-

германської сім’ї). У принципах зміст права розкривається поглиблено, у них 

безпосередньо виявляється сутність права, його основи, закономірності 

суспільного життя, тенденції та потреби [135]. Більш конкретно, ними є 

основоположні ідеї (вимоги), що визначають у своїй сукупності ідеальну 

конструкцію (модель) держави, яка могла б називатися правовою. Їх 

формування зумовлене об'єктивними і суб'єктивними факторами: рівнем 

розвитку культури, науки, освіти та інших елементів, що становлять 

сукупний інтелект даної суспільної системи; морально-духовним 

потенціалом суспільства, який виражається у визнанні більшістю населення 

справедливим, а значить, і правовим існуючого державного устрою; 

наявністю або відсутністю стабільного механізму реалізації правових засад у 

діяльності державних органів; ступенем освоєння конкретною людиною 

права як власної свободи, усвідомленої і в необхідних випадках і необхідних 

межах їм самим обмеженою [3]. 

В межах свої праці У. Рамазанова, проблематика якої є суміжною з 

нашим науковим дослідженням, наголошує, що питання про принципи 

сучасного адміністративного права набуває особливої значимості в сутності 

адміністративно-правового статусу громадських об’єднань. У юридичній 

літературі вже зверталася увага на ті обставини, що бурхливий процес 

реформування адміністративного законодавства, обумовлений докорінними 

соціально-економічними змінами в усіх галузях життя українського 

суспільства й держави, ставить перед наукою адміністративного права 

завдання формування принципів утворення та діяльності громадських 

об'єднань. Їх з’ясування важко переоцінити як для теорії, так і для практики 

адміністративно-правового регулювання. Нею підкреслюється, що принципи 

адміністративного права: по-перше, є однією із ключових ідентифікаційних 

ознак, які свідчать про самостійний статус адміністративного права в системі 

права; по-друге, виконують роль основної несучої конструкції, опорного 
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каркаса правового регулювання державно-управлінських відносин, що є 

головною складовою предмета адміністративного права; по-третє, 

визначають зміст методу правого регулювання, характерного для цієї галузі 

права, а тим самим специфічного правового режиму, що складається саме на 

базі особливих, властивих тільки адміністративному праву принципів; по-

четверте, задають вектор розвитку адміністративного права й законодавства, 

указуючи на найбільш прийнятні й соціально затребувані параметри 

формування й функціонування системи державних органів [6, с. 7-8], що 

відповідають інтересам і потребам людей [81; 166, с. 34]. 

З цього слідує, що принципи будь-якої діяльності, в тому числі і 

громадських об’єднань у сфері освіти тісно пов’язані із принципами 

адміністративного права, більше того, є похідними від них та залежними. 

Додамо, що у правовій доктрині під час визначення поняття принципів 

права науковці вживають такі категорії, як вихідні теоретичні положення, 

основні, керівні засади (ідеї), загальні нормативно-керівні положення, 

провідні засади, закономірність, сутність, система координат тощо. Багато 

категорій є однорідними. Тому принципи – це загальні, керівні (основні, 

головні, відправні, вихідні теоретичні, загальні нормативно-керівні, 

спрямовуючі) положення [174, с. 41]. Як приклад, професор Ю. Битяк 

зазначає, що принципами є вихідні, об’єктивно зумовлені основоположні 

засади, відповідно до яких формується й функціонує система та зміст галузі 

права. За межами соціальної активності і практичної діяльності суб’єктів 

принципи адміністративного права не можуть бути сформовані й закріплені, 

а тим більше реалізовані [13, c. 29]. У свою чергу В. Авер’янов зазначає, що 

їх слід розуміти як засадні (основні) ідеї, положення, вимоги, що 

характеризують зміст адміністративного права, відображають закономірності 

його розвитку і визначають напрямки й механізми адміністративно-

правового регулювання суспільних відносин [166, c. 43]. Під принципами 

адміністративного права професор В. Галунько розуміє основні вихідні, 

об’єктивно зумовлені засади, на яких базується діяльність суб’єктів 
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адміністративного права, забезпечуються права та свободи людини і 

громадянина, нормальне функціонування громадянського суспільства та 

держави [33]. А ось О. Петришин стверджує що, у науковій і навчальній 

літературі принципи характеризують як найбільш загальні вимоги, що 

ставляться до суспільних відносин та їх учасників, а також як вихідні керівні 

засади, відправні установлення, що виражають сутність права і випливають з 

ідей справедливості та свободи, визначають загальну спрямованість і 

найістотніші риси чинної правової системи [115, с. 201]. Тоді як Є. Губський 

вирізняє два аспекти терміна «принцип»: у суб’єктивному розумінні – як 

основоположне положення, передумова, а в об’єктивному розумінні – як 

вихідний пункт, першооснова [43, с. 363]. А ось А. Колодій з погляду 

гносеології наголошує на тому, що категорія «принцип» тісно пов’язана з 

категоріями «закономірність» і «сутність». Поняття «принцип» 

співвідноситься з категорією «ідея» у тому випадку, коли під останньою 

філософи розуміють внутрішню логіку, закон існування об’єкта, те, що 

складає його внутрішню сутність [71, с. 16–17]. І на останок, вкажемо думку 

Н. Полєвого, який визначає принцип у широкому розумінні як начало, 

вихідний пункт, становлення буття – у даному випадку існування тієї чи 

іншої діяльності [120, с. 83]. 

Виходячи з цього, принципи діяльності громадських об’єднань у сфері 

освіти слід розглядати з боку суб’єктивного значення даного терміна (або 

вузького). Для цього необхідно з’ясувати, які теоретичні напрацювання 

існують щодо визначення принципів будь-якої діяльності. 

Як приклад, А. Денисов наголошує, що принципи діяльності – це 

правові ідеї, які пронизують все право в загалом чи окремі групи правових 

норм, інститутів чи галузей права [48, с. 95]. Це ті ідеї, які надають праву 

єдність змісту [88, с. 38-39]. За переконаннями В. Манохіна принципи 

діяльності є формою суспільної свідомості, яка здійснює ідейний, 

інформаційно-виховний вплив загального характеру, тобто виконує функцію 

загального закріплення суспільних відносин, що і дає можливість розглянути 
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їх з позиції певних ідей, керівних основ [93, с. 21]. В свою чергу, за баченням 

В. Семенова принципи діяльності прийнято визначати як основоположні 

начала, що обумовлені тією роллю, яку вони відіграють в існуванні та 

розвитку права. Практично принципи діяльності визначають самостійність 

тієї чи іншої роботи, тому вони висловлюють сутність конкретної поведінки. 

На їх основі відбувається побудова всіх інших норм, інститутів, які не 

можуть суперечити принципам. Принципи є якісними особливостями, 

соціально-юридичною спрямованістю тієї чи іншої діяльності [171, с. 23]. А 

ось А. Васильєв визначає принципи діяльності як основні положення, які 

виражають сутність відповідної галузі права [22, с. 12]. Науковці  Б. Бабій, В. 

Корецький та В. Цвєтков під принципами діяльності розуміють основні 

найзагальніші, вихідні положення, засоби, основні правила, які визначають 

природу, соціальну сутність цієї діяльності, її спрямованість [10, с. 616 – 

617]. А С. Гусарєв підтримує наукові погляди, згідно з яких основними 

принципами діяльності є основні засади, вихідні положення, які 

відображають сутнісні властивості будь-якої діяльності [46, с. 26]. 

Узагальнюючи ці наукові думки В. Курило та У. Рамазанова вважають що 

принципи діяльності – це керівні, найголовніші начала, ідеї, що 

відображають закономірності розвитку тієї чи іншої діяльності, яка 

характеризує природу та сутність відповідної діяльності та визначає її 

направленість [88, с. 38-39]. 

Таким чином, аналізуючи думки провідних вчених в сфері 

напрацьованих ними трактувань терміну «принцип» доходимо висновку, що 

під ним можна розуміти: 1) систему основоположних, засад, ідей, 

закономірностей та загальних вимог, що ставляться до суспільних відносин 

та їх учасників з боку їх нормативно-керівного змісту (об’єктивне значення 

або широке – принципи права) 2) передумова у вигляді установлення, що 

виражає сутність права та діяльності конкретних суб’єктів (суб’єктивне 

значення або вузьке - принципи діяльності).  
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А тому на нашу думку, принципи діяльності громадських об’єднань у 

сфері освіти можна визначити як передумови у вигляді установлення, які 

безпосередньо направлені на захист і всебічний розвиток людини як 

особистості, розвитку її талантів, розумових і фізичних здібностей, 

виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до 

свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, 

творчого потенціалу через систему освіти в Україні. Тобто, принципами такої 

діяльності є те «зерно», що закладено в основу виконання поставлених цілей 

та завдань громадським об’єднанням та слугує імперативом під час їх 

реалізації. 

Взагалі, на сьогодні загальновизнано, що керівні положення, щоб 

одержати статус принципів права, обов’язково повинні бути виражені в 

ньому, закріплені в змісті його норм. Принципи права мають нормативний 

характер, вони покликані регулювати, тобто, спрямовувати, визначати 

поведінку людей, при чому їх регулююча роль проявляється в складі 

визначеного комплексу юридичних норм, які вони організовують навколо 

себе і разом з якими вони діють. Принципи права знаходять своє вираження у 

нормах права, отже, принципи виступають у формі правових приписів, 

обов’язкових до виконання. Нормативно-регулятивна природа принципів 

права відображається і у тому, що закріплені у праві принципи стають 

загальними правилами поведінки, які характеризуються наявністю 

імперативних, державно-владних рис, які є безпосередньо властивими, як 

нормам, які самі є принципами, так і принципам, які виводяться з норм [166, 

с. 36]. 

Виходячи з цього принципи діяльності громадських об’єднань у сфері 

освіти мають бути нормативно закріпленими, а тому, шукати їх слід саме в 

об’єктивованих правових нормах, які знайшли своє відображення в 

нормативно-правових актах, в тому числі і в адміністративній галузі. 

Слід також вказати, що принципи сучасного адміністративного права 

поділяються на загальні та спеціальногалузеві. Загальні принципи мають 
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фундаментальне значення для всієї галузі адміністративного права. Вони 

виявляються і деталізуються в галузевих принципах адміністративного права, 

які в свою чергу поділяються на основні принципи та принципи формування 

й функціонування його окремих інститутів (наприклад, принципи державної 

служби, принципи адміністративної відповідальності, принципи 

адміністративної процедури тощо) [135]. Проте, у процесі функціонування 

права виникають системні (загальноправові, міжгалузеві, галузеві принципи і 

принципи інститутів права) і структурні (публічні й приватні, матеріальні й 

процесуальні, регулятивні й охоронні принципи) [166, с. 36]. Ось зокрема М. 

Новіков поділяє принципи утворення та діяльності громадських об’єднань на 

загальні, поодинокі та ситуаційні [107, с. 390]. Є.Є. Захаров принципи 

створення та діяльності громадських об’єднань, ґрунтуючись на їх цільовому 

призначенні в механізмі правового регулювання, поділяє на три групи: 1) 

структурні; 2) принципи процесу; 3) принципи кінцевого результату. [60, с. 

73; 88, с. 40-41].  

В межах нашої праці, ми притримуємось думки, що принципи 

діяльності громадських об’єднань у сфері освіти поділяються на загальні та 

спеціальні, тоді як останні ще можна доповнити підвидом фундаментальних. 

Загальні принципи українського адміністративного права закріплені в 

Конституції України, конкретизуються і розвиваються в законодавчих та 

інших нормативно-правових актах [80; 49]. Загальні принципи притаманні 

для всіх громадських об’єднань загалом [107, с. 390]. На думку Г. 

Монастирського до загальних принципів утворення та діяльності 

громадських об’єднань відносить наступні: 1) зворотного зв’язку; 2) 

розвитку; 3) змагальності, конкуренції; 4) додатковості; 5) відповідності 

цілей та ресурсів; 6) відповідності розпорядництва та підпорядкування; 7) 

відповідності ефективної діяльності та економічності; 8) оптимального 

поєднання централізації і децентралізації; 9) прямого зв’язку; 10) 

синхронізації [101, с. 73–78]. Окрім того, до загальних принципів утворення 

та діяльності громадських об’єднань, слід віднести: принцип верховенства 
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права; законності; свободи об’єднання; добровільності; самоврядування; 

рівноправності; гласності [88, с. 42]. 

На нашу думку загальні принципи розкривають зміст діяльності 

конкретного суб’єкта без визначення сфери її здійснення. В нашому випадку 

їх можна знайти в ст.3 Закону України «Про громадські об’єднання»,  № 

5026-VI, від 22.06.2012: 1) добровільності; 2) самоврядності; 3) вільного 

вибору території діяльності; 4) рівності перед законом; 5) відсутності 

майнового інтересу їх членів (учасників); 6) прозорості, відкритості та 

публічності [142]. 

Зупинимось більш детально на сутності та змісті кожного з них. 

Головний спеціаліст Деснянського районного управління юстиції у м. 

Києві О. Пушкарьова вважає, що добровільність передбачає право особи на 

вільну участь або неучасть у громадському об'єднанні, у тому числі в його 

утворенні, вступі в таке об'єднання або припиненні членства (участі) в ньому 

[165]. Як засновники громадського об’єднання, так і усі, хто долучатиметься 

згодом до цього об’єднання, приєднуються за власним бажанням. Ніхто не 

може бути примусово залученим до будь-якого громадського утворення. [9]. 

Якщо через певний час будь-хто з учасників об’єднання не захоче 

продовжувати діяльність у цьому об’єднанні, він за власним бажанням 

виходить з нього [137]. 

Самоврядність передбачає право членів (учасників) громадського 

об'єднання самостійно здійснювати управління діяльністю громадського 

об'єднання відповідно до його мети (цілей), визначати напрями діяльності, а 

також невтручання органів державної влади, інших державних органів, 

органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування в діяльність громадського об'єднання, крім випадків, 

визначених законом [165]. Тобто, учасники громадського об’єднання 

самостійно визначають свою діяльність (як часто організовувати зустрічі, де 

проводити оздоровчі табори, яку інформацію надавати мас-медіа) і жодний 

державний орган або орган місцевого самоврядування, інші фізичні чи 
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юридичні особи не можуть втручатися в діяльність такого об’єднання і 

визначати, що воно має робити [136]. 

Вільний вибір території діяльності передбачає право громадських 

об'єднань самостійно визначати територію своєї діяльності, крім випадків, 

визначених законом [165]. Законодавець скасував територіальні обмеження, а 

отже, громадське об’єднання може самостійно визначати територію своєї 

діяльності.  Будь-яке громадське об’єднання може здійснювати свою 

діяльність на всій території України або на території, яку визначили 

засновники [136]. 

Закон виділяє і такий принцип як рівність перед законом, який 

передбачає, що громадські об'єднання є рівними у своїх правах та обов'язках 

відповідно до закону з урахуванням організаційно-правової форми, виду 

та/або статусу такого об'єднання [136]. 

Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени (учасники) 

громадського об'єднання не мають права на частку майна громадського 

об'єднання та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно 

(активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами 

(учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого 

окремого члена (учасника) громадського об'єднання, його посадових осіб 

(крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи) [165].  

У Законі закріплений інший «складник» цього принципу – у разі 

саморозпуску громадського об’єднання його майно та кошти після 

задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням такого об’єднання 

на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському 

об’єднанню, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно 

до закону до державного або місцевого бюджету. Таким чином, навіть у разі 

припинення об’єднання «претендувати» на будь-яке майно чи кошти 

засновники чи члени (учасники) не можуть. У цьому полягає відмінність 

громадських об’єднань від підприємств, для яких головним є наявність 

майнового інтересу та отримання прибутку [137].   
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Прозорість, відкритість передбачає право всіх членів (учасників) 

громадського об'єднання мати вільний доступ до інформації про його 

діяльність, у тому числі про прийняті громадським об'єднанням рішення та 

здійснені заходи, а також обов'язок громадського об'єднання забезпечувати 

такий доступ. Публічність означає, що громадські об'єднання інформують 

громадськість про свої мету (цілі) та діяльність [136]. 

Таким чином, можна вважати, що формально, законодавчо закріплені 

загальні принципи діяльності громадських об’єднань, в тому числі і в  у сфері 

освіти. 

Проте, Н. Гаєва наголошує, що не знайшли свого закріплення у Законі 

такі принципи як законність, демократизм вирішення (на зборах всіх членів 

або представників членів об’єднання) всіх основних питань діяльності 

об’єднання громадян (у тому числі громадських організацій), рівноправність 

їх членів, вільний вибір напрямів своєї діяльності. На її погляд, варто було б 

доповнити Закон наведеними принципами, що сприяло більш повному 

визначенню вихідних засад утворення та діяльності громадських об’єднань. 

При цьому законодавчо визначений перелік принципів у ст. 3 Закону не 

повинен мати закритий характер, як щось визнане раз і назавжди. Адже з 

часом практика може висунути інші принципи [31, с. 56]. 

Отже, загальні принципи діяльності громадських об’єднань – це 

нормативні установи, що закріплені в Конституції України а також в ст.3 

Закону України «Про громадські об’єднання»,  № 5026-VI, від 22.06.2012.  

Спеціальні принципи діяльності громадських об’єднань, на нашу 

думку, охоплюють своїм змістом сутність діяльності конкретного суб’єкта 

права та конкретизують основи її здійснення. 

В нашому випадку ними є основні принципи освіти, які визначено 

Законом України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII: доступність для 

кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються 

державою; рівність умов для повної реалізації кожною людиною її 

здібностей, таланту, всебічного розвитку; гуманізм, демократизм, 
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пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей; органічний зв’язок зі 

світовою та національною історією, культурою, традиціями; незалежність 

освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій; науковий, 

світський характер освіти; інтеграція з наукою і виробництвом; взаємозв’язок 

з освітою інших країн; гнучкість і прогностичність системи освіти; єдність і 

наступність системи освіти; неперервність і різноманітність освіти; 

поєднання державного управління й громадського самоврядування в освіті 

[159]. 

Як приклад, доступність для кожного громадянина усіх форм і типів 

освітніх послуг, що надаються державою передбачає вільний вибір 

громадянами будь-якого типу навчального закладу на рівних умовах, рівне 

право на навчання чоловіків і жінок. Реалізується він через можливість 

безплатного навчання в державних навчальних закладах усіх типів, 

забезпечення студентів стипендією. Гуманізм, демократизм, пріоритетність 

загальнолюдських духовних цінностей означає зокрема те, що навчально-

виховний процес має орієнтуватися на зміцнення єдності народу, людини і 

держави. Водночас процес виховання і пізнання світу повинен сприяти 

самопізнанню й самореалізації кожного індивіда, вибору ним шляху до щастя 

та здійснення мети — своєї й загальнонародної. Педагоги, учні, студенти є 

повноправними суб'єктами системи освіти. Кожен з них може брати участь у 

вирішенні проблем навчально-виховного процесу в межах своєї компетенції, 

має право вибору як навчального закладу, так і індивідуальних форм 

досягнення мети. А ось органічний зв'язок з освітою та національними 

історією, культурою, традиціями. реалізується через національну 

спрямованість виховання. Він передбачає необхідність вивчення історії і 

культури свого народу, рідної мови, а також прищеплення шанобливого 

ставлення до національно-етнічної обрядовості всіх народів, що населяють 

Україну [138].  
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Таким чином, під час здійснення своєї діяльності громадські 

об’єднання у сфері освіти повинні враховувати дані принципи та діяти у 

відповідності до їх сутнісного виразу. 

Окрім того, громадські об’єднання у сфері освіти повинні також 

розуміти, що: 

1) освіта з усіх навчальних предметів здійснюється за державними 

стандартами і не має на меті насильне залучення учнів до якого-небудь 

релігійного віровчення чи нерелігійної (в тому числі атеїстичної) ідеології, а 

також не спрямована на втягування в релігійні чи інші об’єднання. Це 

передбачає, що у змісті освіти не може бути обов’язкового вивчення будь-

якого релігійного віровчення чи нерелігійної ідеології, в тому числі 

атеїстичної;  

2) освіта, яка реалізується у системі державних освітніх стандартів не 

може бути спрямована на професійну підготовку служителів культу. 

Законодавством України закріплено можливість надання професійно-

зорієнтованої релігійної освіти – діяльності, спрямованої на підготовку 

священно- і церковнослужителів, з домінуванням релігійного компонента 

змісту освіти;  

3) релігійні організації не втручаються у діяльність державних і 

місцевих органів управління освітою та освітніх закладів. Ця вимога 

стосується як навчально-методичного, кадрового і фінансового забезпечення 

навчально-виховного процесу, так і системи контролю за ним, що, однак, не 

виключає можливості участі релігійних організацій в громадському контролі 

державної системи освіти;  

4) функції керівництва державними навчальними закладами не можуть 

бути передані релігійним організаціям;  

5) при реалізації права на вільне формування світоглядних переконань 

слід дотримуватися принципу добровільності отримання освітніх послуг, 

пов’язаних з навчанням предметів релігійного спрямування, причому таке 



57 
 

навчання може проводитися лише за свідомої згоди батьків (опікунів) та на 

основі власного усвідомлення, добровільного волевиявлення самого учня;  

6) навчання релігії не може підмінювати собою загальну чи професійну 

освіту і перешкоджати її реалізації;  

7) вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предмета 

релігійного спрямування не може супроводжуватися здійсненням релігійних 

обрядів, богослужінь і церемоній, проте це не виключає можливості 

індивідуальної та колективної молитви чи інших дій, пов’язаних із 

зовнішніми атрибутами віросповідання, до чи після заняття із врахуванням 

добровільності таких дій [68, с. 232]. 

А отже, будь-яке нав’язування релігійних віросповідань є 

недопустимим.  

Більше того, Закон України «Про загальну середню освіту» від 

13.05.1999 № 651-XIV визначає загальну середню освіту як 

«цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про 

природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами 

пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, 

соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої 

освіти і трудової діяльності». А серед основних завдань загальної середньої 

освіти виділяє зокрема і такі, як «реалізація права учнів (вихованців) на 

вільне формування політичних і світоглядних переконань», а також 

«виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій 

і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського 

народу та інших народів і націй» [146]. Дані принципи теж можна вважати 

спеціальними для діяльності громадських об’єднань в сфері освіти. 

Таким чином, спеціальними принципами діяльності громадських 

об’єднань в сфері освіти, на нашу думку, є основні принципи освіти, які 

визначено Законом України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII а також 

Законом України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV.  
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Як ми вже зазначали, підвидом спеціальних принципів є 

фундаментальні, якими є принципи моралі. 

Важливою умовою здійснення громадськими об’єднаннями у сфері 

освіти своїх професійних обов'язків є  усвідомлення та використання у своїй 

діяльності основоположних ідей моралі.  Моральні принципи складають ядро 

моралі, визначають її соціально-історичну суть, ідейну націленість. На 

відміну від норм моралі, які визначають тактику поведінки людини в 

конкретних життєвих ситуаціях, принципи моралі визначають узагальнену 

соціальну орієнтацію, стратегію поведінки, являються своєрідною 

програмою діяльності. Моральні принципи об'єднують та систематизують 

всю моральну діяльність, виступають фактором стабільності, визначають 

головну лінію поведінки [15]. 

Слід вказати, що моральні принципи це:найголовніші елементи, форми 

в моральній системі; основний фундамент уявлення про загальну поведінку 

людини, на фоні якого базуються основні, найголовніші моральні 

норми; найважливіші принципи, завдяки яким та через які розкривається 

сутність моралі, загального колективізму та індивідуалізму. Існує золоте 

правило моральності, яке формулює перші цивілізації незалежно одна від 

одної. Цей принцип можна зустріти серед висловів древніх мудреців: Будди, 

Конфуція, Фалеса, Мухаммеда, Христа. У загальному вигляді це правило 

формулюється так: «Роби по відношенню до інших так, як ти хотів би, щоб 

вони поступали по відношенню до тебе ». Це «золоте правило» натякає не на 

страх перед помстою, а саме на свої уявлення про добро і зло, а також нікого 

не поділяє на своїх і чужих, таким чином представляючи суспільство як 

сукупність рівних людей [103]. 

А тому, в діяльності громадських об’єднань в сфері освіти мають бути 

враховані наступні фундаментальні принципи її здійснення: 1) ефекту 

«бумерангу» дій; 2) розмежування добра і зла; 3) рівності людей але 

диференціації їх можливостей; 4) діяти тільки в морально-етичному полі. 

http://www.etica.in.ua/moral-na-otsinka-vchinku-yiyi-zmist-i-osnovni-skladovi/
http://www.etica.in.ua/moral-na-otsinka-vchinku-yiyi-zmist-i-osnovni-skladovi/
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 Щодо останнього, то слід вказати, що серед якостей, якими 

визначається цінність людини одне з перших місць посідають її моральні 

якості: доброта, милосердя, чесність, скромність, доброзичливість сміливість 

та ін. Й справді, чи не найбільше диво в людині — її духовність, здатність у 

своїх думках, поняттях та ідеях « виходити» за межі свого безпосереднього 

існування, носити в собі всесвіт, створювати у своїх мріях «ідеальний» 

підпорядковувати свої дії не тільки елементарним принципам, але й 

моральним нормам і з позицій цих норм оцінювати (твої вчинки як 

справедливі чи несправедливі, гідні чи не гідні, добрі чи злі тощо [102]. 

Упродовж історії свого розвитку людство планети сформувало низку 

морально-духовних цінностей, які є основою життєдіяльності homo sapiens 

незалежно від раси, національності, релігійних вірувань, місця проживання. 

Не випадково в релігійних книгах (Біблії, Корані та ін.) вони зафіксовані як 

постулати, правила життєдіяльності кожної людини. Зрозуміло, що з часом 

зміст загальнолюдських цінностей змінюється [111]. 

У сучасних умовах члени суспільства мають орієнтуватися на ті 

загальнолюдські цінності, які зумовлені потребами соціально-економічного 

розвитку. До них належать: прагнення набувати новий досвід; готовність до 

соціальних змін у рамках еволюційного розвитку суспільства; вияв почуттів 

толерантності; готовність утверджувати власне "Я" у стосунках з іншими 

людьми; орієнтація у своїй діяльності на сьогочасне і майбутнє, а не на 

минуле; усвідомлення необхідності готувати себе до життя в умовах 

ноосфери; повага до сучасних досягнень науки й техніки; турбота про 

збереження довкілля як визначальної передумови існування людини на 

Землі; прагнення до високого рівня вихованості, розуміння пріоритетності 

виховання в освітньому процесі; культ Матері і Батька, Родини; пріоритет 

духовного щодо матеріального; прагнення жити по совісті; оберігати честь 

людини, тієї спільноти, до якої належить особистість [111]. 

Говорячи про необхідність спиратися на загальнолюдські морально-

духовні цінності, не можна нехтувати національними цінностями, 
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багатовіковими надбаннями національного виховання. Національне 

виховання – це створена впродовж тисячоліть певним етносом система 

поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, особливостей 

міжособистісних стосунків, ментальності, вірувань та ін. Науково 

обґрунтоване, правильно організоване національне виховання віддзеркалює 

особливості історичної ходи народу, визначає перспективи його подальшого 

розвитку [111]. 

Отже, враховуючи важливість загальнолюдських цінностей, варто 

визначити наступний принцип, а саме принцип пріоритету розвитку 

особистості перед іншими цінностями у діяльності громадських об’єднань у 

сфері освіти, який полягає в тому для керівників, членів та в цілому для 

громадського об’єднання при здійсненні будь  якої статутної діяльності має 

дотримуватися першочерговість забезпечення прав учнів на якісну освіту і 

патріотичне виховання у поєднанні з іншими чинниками розвитку 

особистості. 

У кожному суспільстві існують норми, які регулюють взаємовідносини 

між людьми відповідно до їх спільних інтересів. Усі релігійні й філософські 

вчення були так чи так спрямовані на вироблення та обґрунтування цих 

норм, на доведення доцільності й необхідності їх дотримання. Як правило, 

всі ці норми спрямовували дії людей на те, щоб вони не заподіювали шкоди 

іншим людям, ставилися з любов'ю й повагою до своїх батьків і близьких, 

допомагали бідним і скривдженим, не були злостивими, заздрісними та 

жадібними, дбали не тільки про себе, а й про інших, творили тільки добро. І 

опановуючи ці норми, свідомо підпорядковуючи їм свої вчинки, почуття й 

думки, керуючись ними у своєму ставленні до світу та інших людей, людина 

стає високоморальною істотою. Вона відчуває себе відповідальною за 

наслідки своїх дій не тільки перед іншими, а й перед самою собою. Тільки їй 

властиві почуття сорому, честі й гідності, докори сумління, які теж підносять 

людину над усіма Іншими істотами. Ці «внутрішні охоронці» є одним з 

найбільших надбань культури, вони, як засвідчують учені, формувалися 
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впродовж тисячоліть і саме завдяки їм може існувати й саме суспільство 

[102]. 

Саме тому рівень морального розвитку людини, як представника 

реалізації цілей, завдань та мети діяльності громадських об’єднань в сфері 

освіти, є одним з найважливіших критеріїв результативності самої діяльності 

та і людськості взагалі. 

Увесь вище наведений матеріал дає змогу зробити наступні висновки 

стосовно принципів діяльності громадських об’єднань у сфері освіти: 

- принципи права є історично сформованою категорією наукового 

простору, охоплюючою своїм змістом життєдіяльність людей та їх відносин 

між собою наповнюючи їх правовим змістом; 

- принципи будь-якої діяльності, в тому числі і громадських об’єднань 

у сфері освіти тісно пов’язані із принципами права, в тому числі і 

адміністративного, більше того, є похідними від них та залежними; 

- трактування терміну «принцип» можна звести до наступних 

міркувань: 1) система основоположних, засад, ідей, закономірностей та 

загальних вимог, що ставляться до суспільних відносин та їх учасників з боку 

їх нормативно-керівного змісту (об’єктивне значення або широке – принципи 

права) 2) передумова у вигляді установлення, що виражає сутність права та 

діяльності конкретних суб’єктів (суб’єктивне значення або вузьке - принципи 

діяльності); 

- принципи діяльності громадських об’єднань у сфері освіти слід 

розглядати з боку суб’єктивного значення даного терміна (або вузького), 

вони мають бути нормативно закріпленими, а тому, шукати їх слід саме в 

об’єктивованих правових нормах, які знайшли своє відображення в 

нормативно-правових актах, в тому числі і в адміністративній галузі; 

- рівень морального розвитку людини, як представника реалізації цілей, 

завдань та мети діяльності громадських об’єднань в сфері освіти, є одним з 

найважливіших критеріїв результативності самої діяльності та і людськості 

взагалі; 
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- принцип пріоритету розвитку особистості перед іншими цінностями у 

діяльності громадських об’єднань у сфері освіти, який полягає в тому для 

керівників, членів та в цілому для громадського об’єднання при здійсненні 

будь  якої статутної діяльності має дотримуватися першочерговість 

забезпечення прав учнів на якісну освіту і патріотичне виховання у поєднанні 

з іншими чинниками розвитку особистості. 

Отже, принципи діяльності громадських об’єднань у сфері освіти 

можна визначити як передумови у вигляді установлення, які безпосередньо 

направлені на захист і всебічний розвиток людини як особистості, розвитку її 

талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних 

якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, 

збагачення на цій основі інтелектуального, творчого потенціалу через 

систему освіти в Україні. Тобто, принципами такої діяльності є те «зерно», 

що закладено в основу виконання поставлених цілей та завдань громадським 

об’єднанням та слугує імперативом під час їх реалізації. 

Принципи діяльності громадських об’єднань у сфері освіти 

поділяються на:  

1) загальні (це нормативні установи, що закріплені в Конституції 

України а також в ст.3 Закону України «Про громадські об’єднання»,  № 

5026-VI, від 22.06.2012); 

2) спеціальні (які охоплюють своїм змістом сутність діяльності 

конкретного суб’єкта права та конкретизують основи її здійснення; в нашому 

випадку це основні принципи освіти, які визначено Законом України «Про 

освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII а також Законом України «Про загальну 

середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV); 

2.1) фундаментальні (якими є принципи моралі, такі як: ефект 

«бумерангу» дій; розмежування добра і зла; рівності людей але диференціації 

їх можливостей; діяти тільки в морально-етичному полі, тощо). 
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1.3 Адміністративно-правові відносини щодо діяльності 

громадських об’єднань у сфері освіти 

 

Як нам вже відомо, саме Конституція України в ч. 1 ст. 36 чітко 

визначила, що громадяни України для здійснення і захисту своїх прав і 

свобод, а також задоволення політичних, економічних, культурних та інших 

інтересів мають право на об'єднання [80; 66].  

Загалом, за нашим баченням, в аналізованій сфері громадськими 

об’єднаннями є добровільне об'єднання осіб приватного права діяльність 

яких направлена на захист і всебічний розвиток людини як особистості, 

розвитку її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих 

моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного 

вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого потенціалу 

через систему освіти в Україні. 

А тому, цілком логічно, що під час створення та в процесі своєї 

діяльності дані суб’єкти вступають в різноманітні суспільні відносини, в 

тому числі і адміністративно-правові, зміст яких і підлягає розгляду в межах 

даного дослідження. 

Попередньо, нами вже було з’ясовано, що адміністративно-правовий 

статус громадських об'єднань у сфері освіти в Україні - це сукупність 

завдань, адміністративних прав і юридичних обов’язків добровільно 

об'єднаних осіб приватного права у сфері освіти в сукупності з обсягом та 

характером їх правосуб’єктності направленої на захист і всебічний розвиток 

людини як особистості, розвитку її талантів, розумових і фізичних 

здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, 

здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі 

інтелектуального, творчого потенціалу через систему освіти в Україні. 

Основне значення в статусі об'єднань громадян як суб'єктів 

адміністративно-правових відносин мають їхні взаємовідносини з державою, 

її органами та посадовими особами. Закон про об’єднання громадян вносить 
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свої особливості в рішення цієї проблеми. Конституційне розуміння 

взаємовідносин об’єднань і держави зводиться до свободи діяльності 

об’єднань і добровільності членства в них [66].  

Як слушно зазначає М. Самбор, всі наукові розуміння поняття 

«правовідношення», зводяться до того, що за своєю суттю правовідношення 

є нічим іншим, як формою суспільного відношення. Вказана форма у нормах 

позитивного права відтворює суб’єктів суспільного відношення та їх взаємні 

права і обов’язки, механізми реалізації та здійснення цих прав і обов’язків, а 

також визначається зміст, тобто ті потреби, інтереси, які задовольняються у 

процесі взаємодії учасників відносин [170, с. 39]. Суспільне відношення тому 

й стає відношенням правовим, що воно регулюється нормами права. Будучи 

врегульованими нормами права, встановленими або санкціонованими 

державою, правові відносини у своєму здійсненні, у своїй реалізації 

забезпечуються силою державного примусу. У сукупності всіх ознак, взятих 

разом, правове відношення й визначається як суспільне відношення 

особливого роду, котре виникає між конкретними особами, взаємна 

поведінка яких закріплена юридично і здійснення якого забезпечується 

силою державного примусу [62]. Академік В. Копєйчиков більш розгорнуто 

визначав, що правовідносини – це врегульовані нормами права суспільні 

відносини, учасники яких виступають як носії суб’єктивних прав та 

юридичних обов’язків, що забезпечуються державою [82; 32, с. 5]. 

Тобто, правовідносини є початковим етапом з’ясування потреб та 

інтересів суб’єктів, які вступають у відповідні зв’язки між собою з метою їх 

задоволення у тому чи іншому обсязі. 

В межах своєї праці О. Литовченко розглядає правовідносини як 

юридичну форму протікання найбільш важливих суспільних відносин; або ж 

юридичну форму протікання соціальної взаємодії в основних сферах 

суспільного життя. Саме у межах правовідносин особи реалізують основний 

обсяг своїх суб’єктивних прав та обов’язків, – це пояснюється тією 

обставиною, що для того, щоб особа могла належним чином реалізувати 
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більшість своїх, передбачених правом, суб’єктивних можливостей, інші 

особи, які так чи інакше протистоять першій, повинні так само належним 

чином виконувати свої обов’язки, що можуть передбачати як вчинення 

активних дій на користь правомочної особи, так і навпаки – утримання від 

таких. При цьому слід зауважити що залежно від ситуації та суб’єктивних 

прав, що їх реалізує особа, зобов’язаними по відношенню до неї може бути 

як чітко визначне, так і необмежене коло суб’єктів. Як наслідок, між особами 

виникають відповідні юридичні стосунки та взаємозв’язки, що допомагають 

їм з одного боку безперешкодно реалізовувати переваги свого правового 

становища та користуватися відповідними соціальними благами, а з іншого – 

правильно (тобто у необхідній мірі та визначеному порядку) виконувати 

покладені на них юридичні обов’язки. Тож головне значення правовідносин 

полягає у тому, що вони надають найбільш важливим, з точки зору держави, 

суспільним відносинам послідовного, стабільного, захищеного та, що дуже 

важливо, більш-менш передбачуваного й прогнозованого характеру, що у 

свою чергу дозволяє владі ефективніше управляти ключовими сферами 

суспільного життя [92, с. 74]. 

З цього слідує, що вступаючи у будь-які правовідносини, потенційні їх 

учасники розуміють, що основним наслідком таких дій є виникнення у 

кожного з них як прав так і обов’язків відносно один одного. Тобто, виникає 

так званий симбіоз, який передбачає взаємовигоду учасників.  

Узагалі адміністративно-правові відносини – це суспільні відносини у 

сфері державного управління, учасники яких є носіями прав і обов’язків, 

урегульованих нормами адміністративного права [14, с. 40]; різновид 

юридичних відносин, які виникають на основі адміністративно-правових 

норм, формально закріплених у правових актах, вони виявляють себе 

переважно у вигляді відносин праворегулятивних і правоохоронних, мають 

організаційний та виконавчо-розпорядчий характер, захищені державним 

примусом [4, с. 106; 89, с. 18]; це відносини, які виникають з приводу 

виконання адміністративних зобов'язань публічною адміністрацією, 
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характерною ознакою яких є те, що органи публічної адміністрації 

виступають у них владною стороною, яка реалізує свої виконавчо-розпорядчі 

повноваження [67]; це суспільні відносини, які урегульовані нормами 

адміністративного права [33]; результат регулюючого впливу 

адміністративно-правової норми на суспільні відносини, внаслідок чого вони 

перетворюються на правові відносини [1]; це врегульовані нормами 

адміністративного права суспільні відносини, що складаються в сфері 

діяльності виконавчої влади [11]. 

Тобто, адміністративно-правові відносини щодо діяльності 

громадських об’єднань у сфері освіти – це різновид суспільних відносин, 

врегулювання яких відбувається за допомогою адміністративних норм, де 

одна сторона наділена організаційними, державно-владними або ж 

виконавчо-розпорядчими повноваження, а інша, - відповідною 

правоздатністю, що випливає із правових актів та надає можливість суб’єкту 

бути їх учасником, в той час як основоположною метою таких відносин є 

забезпечення реалізації основної мети, завдань та цілей останньої. 

Провівши власне дослідження, у результаті аналізу Е.О. Шевченко 

виокремив низку рис, які, він вважає, узагальнюють поширений в науці 

адміністративного права погляд на ознаки адміністративно-правових 

відносин. До їх числа віднесемо наступні: 1) виникнення в сфері публічного 

управління; 2) однією зі сторін обов’язково є орган влади; 3) врегульовані 

адміністративно-правовими нормами; 4) їх учасники виступають носіями 

прав і обов’язків у сфері державного управління; 5) мають державно-

публічний характер; 6) є стосунками влади-підпорядкування і визначаються 

юридичною нерівністю сторін; 7) можуть виникнути за ініціативою будь-

якого суб’єкта адміністративного права, 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 їх права є одночасно і обов’язками; 10) за порушення 

обов’язків застосовуються, як правило, заходи адміністративного примусу; 
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11) спори між сторонами мають особливий правовий режим забезпечення 

законності (адміністративний і судовий). І якщо проаналізувати ці ознаки, то 

можна зробити висновок, що поява адміністративно-правових відносин 

пов’язується з їх системою, де ці ознаки взаємопов’язані та доповнюють одна 

одну, і які є необхідним, щоб це правове відношення можна було б 

характеризувати саме як адміністративно-правове [200, с. 1120].  

Таким чином, для досліджуваних відносин притаманні як загальні 

ознаки адміністративно-правових відносин вироблені теорією 

адміністративного права так і спеціальні, які характеризують зміст саме 

відношення громадських об’єднань в сфері освіти та інших ймовірних 

учасників.  

Окрім того, специфіка адміністративно-правових відносин які є 

предметом регулювання адміністративного права, визначається 

особливостями тих норм, завдяки яким вони впорядковуються та стають 

правовими. Цей момент має власне значення, адже саме правовими нормами 

визначається зміст та спрямованість правового регулювання взаємовідносин 

між суб’єктами адміністративного права, а також їх правовий статус, що 

реалізується в межах цих правовідносин [200, с. 1116]. Нормами 

адміністративного права регулюються питання легалізації об'єднань 

громадян, контролю за їх діяльністю, відповідальності та припинення 

діяльності об'єднань громадян. Решта відносин - предмет регулювання норм 

інших галузей права [74]. 

Таким чином, адміністративно-правові відносини щодо діяльності 

громадських об’єднань у сфері освіти охоплюють своїм змістом процедурні 

аспекти легалізації кожного окремо створеного освітнього об'єднання 

громадян, здійснення публічною адміністрацією контрольно-наглядових 

функцій щодо діяльності кожного окремо створеного освітнього об'єднання 

громадян, а також їх відповідальність та припинення діяльності. 

Слід вказати, що легалізація об'єднань громадян - офіційне визнання 

об'єднань громадян, що здійснюється способом їх реєстрації або 
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повідомлення про заснування. Діяльність об'єднань громадян, які не 

легалізовані або примусово розпущені за рішенням суду, є протизаконною. 

Тобто за допомогою норм адміністративного права визначається порядок 

офіційного визначення державою об'єднань громадян й оформлення їх 

правового статусу. Відмова у реєстрації може бути оскаржена до суду. Для 

легалізації об'єднання громадян його засновники подають заяву та 

документи, перелік яких визначається законодавством для певних різновидів 

такої об'єднань [74]. Легалізація об'єднань громадян, в тому числі і в сфері 

освіти, здійснюється Департаментом державної реєстрації, а точніше його 

службами на відповідній адміністративно-територіальній одиниці. 

Тобто, виходячи з цього, реєстраційні відносини виникають у процесі 

організаційного оформлення статусу об'єднання і наділення його правами та 

обов'язками юридичної особи [66]. Суб'єктами адміністративно-правових 

відносин у цьому випадку, з одного боку, виступає Міністерство юстиції або 

інші суб’єкти державної реєстрації, а з іншого - засновники громадського 

освітнього об'єднання. 

Як приклад, із списку громадських організацій, легалізованих 

Головним управлінням юстиції у Закарпатській області (всього 827, станом 

на 2012 рік) займаються діяльністю в сфері освіти : Закарпатське циганське 

культурно-просвітнього товариства „РОМАНІ ЯГ” (Циганська ватра); 

Закарпатське обласне єврейське культурно-освітнє Товариство; Закарпатське 

крайове культурно-освітнє товариство „ПРОСВІТА”;(зареєстровані в 1993 

році); Обласна культурно-освітня організація Матіца Словенська на 

Закарпатті (зареєстрована в 1994 році); Русинське науково-освітнє 

товариство(зареєстрована в 1997 році); Громадська організація «Центр 

розвитку післядипломної освіти та сімейної медицини (зареєстрована в 2000 

році); Закарпатська професійна асоціація жінок-освітян «Перспектива» 

(зареєстрована в 2001 році); Закарпатська обласна громадська екологоосвітня 

організація „Природа (зареєстрована в 2003 році); Організація сприяння 

розвитку журналістської освіти “Медіа перспективи” (зареєстрована в 2004 
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році); Міськрайонне Хустське крайове культурно-освітнє товариство 

“Просвіта Хустини”; Громадська організація "Рада керівників вищих 

навчальних закладів, наукових освітніх установ Закарпатської області" 

(зареєстровані в 2007 році); Закарпатське відділення Всеукраїнської 

громадської організації «Інститут Політичної Освіти» (зареєстрована в 2011 

році). Тобто, менше 10 % громадських об’єднань в Закарпатській області 

опікуються питаннями громадянської освіти.  

Слід наголосити, що громадянська освіта може бути ефективною лише 

за умов створення широкого культурного контексту, причетності всього 

суспільства до справи утвердження демократії, надання вихованцям 

прикладів ефективної громадянської дії, тому до справи громадянської освіти 

доцільно залучати широкі кола громадськості, громадські організації, 

родини, засоби масової інформації, громади за місцем розташування 

навчального закладу [55].  

На сьогодні очевидно, що сучасне суспільство ще не звільнилося від 

авторитарних методів навчання та виховання, і враховуючи, що демократії не 

можна навчити недемократичними методами, пріоритетним напрямком 

громадянської освіти є реальна демократизація суспільного життя, створення 

демократичного клімату в освітньому середовищі. Для реалізації цього 

завдання визначено такі шляхи реалізації концепції громадянської освіти: – 

навчати вчителів демократичних методів взаємодії з вихованцями, орієнтації 

на суб’єктний підхід, уміння створити демократичний клімат на засадах 

взаємної довіри, поваги до прав і свобод, толерантності; створити умови для 

розвитку почуття власної гідності, відповідальності, здатності до 

самовизначення; – широко впроваджувати проблемно–діалогічні підходи, 

активні методи навчання і виховання; – використовувати інтелектуальний 

потенціал громадських організацій; – упровадження окремого курсу 

“Громадянська освіта”, зокрема у вищій школі, варіативних модулів, які 

можна включати у шкільні навчальні предмети. Так, зокрема, самодостатнім 

є навчальний курс “Громадянська освіта”, створений за участю науковців 
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класичних і педагогічних університетів України під керівництвом Т. В. 

Ладиченко , професора Національного педагогічного університету імені М. 

П. Драгоманова [8; 12, с. 438]. 

Тобто, легалізація і діяльність спеціалізованих освітніх громадських  

об’єднань є передумовою та ключовим фактором еволюціоналізації 

вітчизняного суспільства та поштовх до утвердження громадянської освіти. 

В аналізованій сфері адміністративно-правові відносини виникають 

також здійснення публічною адміністрацією контрольно-наглядових функцій 

щодо діяльності кожного окремо створеного освітнього об'єднання громадян, 

а точніше за відповідністю їх діяльності заявленим статутом цілям. 

Саме Закон України «Про об’єднання громадян» передбачає контроль за 

діяльністю об’єднань громадян, який полягає у праві органів, котрі проводять 

легалізацію, бути присутніми на заходах, що проводяться об’єднаннями 

громадян, вимагати необхідні документи, одержувати пояснення. Органи 

прокуратури здійснюють контроль за виконанням та додержанням законності 

громадськими організаціями. Фінансовий контроль (за джерелами та 

розмірами надходжень, сплатою податків) здійснюється фінансовими 

органами та органами державної податкової служби [84, с. 55]. 

На місцевому рівні цим питанням опікуються органи місцевого 

самоврядування. Органи юстиції у 2007 році знайшли наступні недоліки їх 

роботи: не ведуться контрольно-наглядові справи об'єднань громадян; не 

дотримуються вимоги законодавства до заяви засновників; не ведуться 

Реєстри об'єднань громадян і Книги обліку громадських організацій; не 

видаються або видаються з порушенням постанови Кабінету Міністрів 

України від 26.02.93 р. № 140 (140-93-п) свідоцтва про реєстрацію 

громадських організацій; не здійснюється належна правова експертиза 

статутних документів громадських організацій; порушуються терміни 

розгляду установчих документів  об'єднань громадян, оскільки періодичність 

засідань виконкомів місцевих рад не враховує термін розгляду установчих  

документів громадських організацій; виконкоми місцевих рад не приділяють 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/140-93-%D0%BF
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достатньої уваги контролю за статутною діяльністю зареєстрованих 

громадських організацій. Окрім того, серйозною проблемою стала 

відсутність реєстраційних справ об'єднань громадян. Документи 

підшиваються до рішень виконкомів та кожні 3 - 5 років передаються до 

державного архіву. Зазначене унеможливлює реєстрацію змін до статутних 

документів громадської організації, здійснення контролю за її діяльністю. 

Така ситуація призводить до порушень прав і свобод громадян органами 

місцевого самоврядування [209]. 

В зв’язку з цим були прийняті  Методичні Рекомендації щодо участі 

органів юстиції у виконанні постанови Кабінету Міністрів України від 9 

березня 1999 р. N 339 "Про затвердження Порядку контролю за здійсненням 

органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів 

виконавчої влади" в частині здійснення органами місцевого самоврядування 

повноважень у сфері легалізації об'єднань громадян з метою впровадження 

системних підходів до проведення державного контролю[209]. Проте, слід 

підкреслити, що взаємовідносини держави і громадянського суспільства, 

зокрема проблема встановлення меж втручання держави у створення та 

діяльність громадських організацій, визначення меж державного контролю їх 

функціонування досі залишаються актуальними і потребують вирішення[84, 

с. 58]. 

Тобто, динамізм суспільних відносин породжує постійне 

вдосконалення державних механізмів здійснення будь-якої діяльності, в тому 

числі і в сфері державного контролю за діяльністю громадських організацій. 

Прикладом здійснення контрольно-наглядових функцій публічною 

адміністрацією щодо діяльності кожного окремо створеного освітнього 

об'єднання громадян можна вважати опубліковану на офіційному веб-порталі 

Міністерства юстиції України інформацію про легалізовані Міністерством 

юстиції України громадські організації, відсутні за адресою 

місцезнаходження. Зокрема, такими є: Чеське та словацьке культурно-освітнє 

товариство ім.Я.А.Коменського в Україні (дата реєстрації та № свідоцтва 
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11.12.90 р., № 39) а також Міжнародний центр християнської культури та 

освіти "Логос"(дата реєстрації та № свідоцтва 04.11.92 р.,№ 319) [63]. Даним 

суб’єктам потрібно звернутися до реєстраційних органів за поновленням 

інформації щодо їх місцезнаходження або ж у випадку фактичного 

припинення своєї діяльності, повідомити Міністерство юстиції в 

установленому порядку. 

Окремо слід сказати і про призупинення діяльності об’єднання 

громадян в сфері освіти, реорганізації і його ліквідації, які являють собою 

взаємозалежні процесуальні дії, що відрізняються за змістом правовідносин, 

що виникають [66]. Порядок припинення діяльності об'єднань громадян в 

сфері освіти (добровільний та примусовий) також визначається нормами 

адміністративного права. У випадках, передбачених законодавством України, 

може бути примусово розпущене (ліквідоване) об'єднання громадян на 

підставі рішення суду [74]. 

Громадське об'єднання в сфері освіти має право у будь-який час 

прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск). Прийняте 

рішення про саморозпуск громадське об'єднання подає (або надсилає) до 

реєстраційної служби. При цьому до рішення обов’язково додаються: 

оригінал свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання (або його 

дубліката); оригінал статуту громадського об'єднання (або його дубліката); 

реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення 

юридичної особи. В свою чергу, реєстраційна служба протягом десяти 

робочих днів з дня отримання зазначених документів приймає рішення про 

визнання або відмову у визнанні рішення про саморозпуск громадського 

об'єднання [142]. 

Реорганізація громадського об'єднання в сфері освіти, яке має статус 

юридичної особи, здійснюється шляхом його приєднання до іншого 

громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється 

на підставі: рішення громадського об'єднання, яке приєднується, про 

припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання; рішення 
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громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке 

приєднання [142]. 

Також громадське об'єднання в сфері освіти може бути заборонено 

судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації (конкретно – 

реєстраційної служби) у разі виявлення ознак порушення громадським 

об'єднанням вимог статей 36, 37 Конституції України, статті 4 Закону 

України «Про громадські об’єднання». Заборона громадського об'єднання 

має наслідком припинення його діяльності та виключення з Реєстру 

громадських об'єднань. Справа про заборону громадського об'єднання 

розглядається у порядку, встановленому Кодексом адміністративного 

судочинства України [142]. 

Проте, не тільки вище наведені правопорушення, ознаки яких виявлені 

в діяльності громадського об’єднання в сфері освіти, є підставою 

адміністративно-правових відносин (в цьому випадку деліктних) але і ряд 

інших, передбачених в КУпАП, суб’єктом здійснення яких може бути 

громадське об’єднання.  

На жаль, у Кодексі України про  адміністративні правопорушення від 7 

грудня 1984 року немає прикладів загальної адміністративної 

відповідальності громадських об’єднань, згідно з якими лише фізичні особи 

можуть бути притягнуті до відповідальності [70]. Однак указану проблему 

законодавець намагається розв’язати, про що свідчить розробка проекту 

Кодексу України про адміністративні проступки  № 5558 від 26 травня 2004 

року, у ст. 7 якого до суб’єктів адміністративної відповідальності віднесено і 

юридичних осіб,  і окремі об’єднання громадян. Це свідчить про 

усвідомлення проблеми неможливості притягнення до загальної 

адміністративної відповідальності сучасних громадських об’єднань, які не є 

юридичними особами, бо спеціальними законами у сфері оподаткування, 

пожежної безпеки, санітарного нагляду встановлюється відповідальність 

лише стосовно юридичних осіб. У цьому законопроекті містяться ще 

прогресивніші положення, які передбачають спеціальні адміністративні 
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стягнення на рівні кодифікованого акта лише щодо громадських об’єднань, а 

саме: тимчасову заборону (зупинення) окремих видів діяльності об’єднання 

громадян, тимчасову заборону всієї діяльності об’єднання громадян, 

заборону політичної партії, примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання 

громадян [162]. У ньому визначено кожне з перелічених стягнень та 

передбачено досить деталізовані процедури накладання кожного з них [25, 

с.12 ]. 

Слід зазначити, що об'єднання громадян в сфері освіти відповідають за 

протиправні дії незалежно від того, зареєстровані вони чи ні (ст.27 ч.3 Закону 

"Про об'єднання громадян")[66]. 

Окрім вище наведених адміністративно-правові відносини щодо 

діяльності громадських об’єднань у сфері освіти існують ще так звані 

внутрішні відносини, між адміністративними органами конкретного 

громадського об’єднання в сфері освіти та його членами стосовно 

адміністративних, технічних, організаційних, фінансових та інших питань. А 

також, зокрема між громадськими організаціями в сфері освіти та ВНЗ як 

приклад, який виступає як суб’єкт владних повноважень щодо попередніх. 

Прикладом таких відносин можна вважати діяльність зареєстрованого 

студентського самоврядування, яке в своїй діяльності підкорюється 

адміністративним нормам виданим конкретним ВНЗ та несуть 

відповідальність за їх не виконання чи порушення конкретних приписів. 

Не розкритим в межах нашого дослідження залишається питання 

останнього елемента структури досліджуваних адміністративно-правових 

відносин. 

Щодо цього, як приклад, В. Шуба зазначає, що структура 

адміністративно-правових відносин складається з: суб’єктів адміністративно-

правових відносин; об’єктів адміністративно-правових відносин; змісту 

адміністративно-правових відносин; юридичних фактів як підстави для 

виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин. На 

слушну думку вченого, такий розподіл дозволяє найповніше розкрити 
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специфіку адміністративно-правових відносин, дає можливість вирізнити ці 

правові зв’язки з усього різноманіття відносин, що складаються під час їх 

діяльності [207; 32, с.6]. 

Суб’єкти адміністративно-правових відносин, об’єкти та їх зміст вже 

опосередковано в тексті роботи знайшли своє відображення, тоді як про 

підставу їх виникнення доцільно сказати ще декілька слів, окрім 

відповідалності. 

Звернемо увагу, що будь-які адміністративні правовідносини 

виникають, змінюються і припиняються за настання конкретних життєвих 

обставин, які прийнято називати юридичними фактами. Важливішою їхньою 

властивістю є здатність зумовлювати настання правових наслідків. Як тільки 

в житті з'являються факти, зазначені в гіпотезі норми, остання починає діяти, 

внаслідок чого її адресати в одних випадках мають можливість реалізувати 

свої права та обов'язки, в інших — набувають суб'єктивних прав та обов'язків 

(права та обов'язки передбачаються диспозицією норми). Нерідко норми 

права пов'язують юридичні наслідки не тільки з наявністю тієї чи іншої 

обставини, а й з її відсутністю. До них також належать і факти невиконання 

зобов'язань. Дуже часто для виникнення правовідносин потрібна сукупність 

двох або кількох юридичних фактів, наявність яких необхідна для настання 

юридичних наслідків [210]. 

Загальна теорія держави та права констатує, що юридичні факти є 

необхідними умовами для виникнення правовідносин і характеризуються 

такими ознаками: знаходять свій вияв у зовнішніх обставинах або подіях 

матеріального світу і пов'язані з їх наявністю або відсутністю; прямо або 

опосередковано передбачені нормами права; викликають передбачені 

законом юридичні наслідки [196, с. 140].  

Таким чином, підставами виникнення адміністративно-правових 

відносин щодо діяльності громадських об’єднань у сфері освіти є конкретні 

юридичні факти, які породжують наслідки передбачені в адміністративній 

нормі.  
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Юридичні факти в адміністративно-правових відносинах 

формалізуються через форми діяльності публічної адміністрації (насамперед 

через індивідуальні адміністративні акти та адміністративні договори) та 

методи діяльності публічної адміністрації (передусім через адміністративні 

заходи заохочення переконання та примусу) [32, с. 10]. 

А тому, підставами виникнення адміністративно-правових відносин 

щодо діяльності громадських об’єднань у сфері освіти можна вважати будь-

яку адміністративну, сервісну, організаційну, процесуальну, стимулюючу та 

примусову діяльність публічної адміністрації відносно громадського 

об’єднання в сфері освіти, яка має своїм підґрунтям нормативний припис, 

зафіксований у відповідному акті. 

Тобто, фактично, вирішальну роль при дослідженні аналізованих 

відносин має специфіка галузі права, яка в більшій мірі охоплює процес їх 

врегулювання. Зрозуміло, що мова йде саме про адміністративну, а від так, і 

всі досліджувані положення ґрунтуються саме на теоретичних та практичних 

здобутках цієї науки. 

Увесь вище наведений матеріал дає змогу зробити наступні висновки 

відносно адміністративно-правових відносин щодо діяльності громадських 

об’єднань у сфері освіти:  

- вирішальну роль при дослідженні аналізованих відносин має 

специфіка галузі права, яка в більшій мірі охоплює процес їх врегулювання, 

тобто, мова йде саме про адміністративну, а від так, і всі досліджувані 

положення ґрунтуються саме на теоретичних та практичних здобутках цієї 

науки; 

- правовідносини є початковим етапом з’ясування потреб та інтересів 

суб’єктів, які вступають у відповідні зв’язки між собою з метою їх 

задоволення у тому чи іншому обсязі; 

- вступаючи у будь-які правовідносини, потенційні їх учасники 

розуміють, що основним наслідком таких дій є виникнення у кожного з них 
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як прав так і обов’язків відносно один одного. Тобто, виникає так званий 

симбіоз, який передбачає взаємовигоду учасників; 

- для досліджуваних відносин притаманні як загальні ознаки 

адміністративно-правових відносин вироблені теорією адміністративного 

права так і спеціальні, які характеризують зміст саме відношення 

громадських об’єднань в сфері освіти та інших ймовірних учасників; 

- адміністративно-правові відносини щодо діяльності громадських 

об’єднань у сфері освіти охоплюють своїм змістом процедурні аспекти 

легалізації кожного окремо створеного освітнього об'єднання громадян, 

здійснення публічною адміністрацією контрольно-наглядових функцій щодо 

діяльності кожного окремо створеного освітнього об'єднання громадян, а 

також їх відповідальність та припинення діяльності: 

1) легалізація об'єднань громадян, в тому числі і в сфері освіти, 

здійснюється Департаментом державної реєстрації, а точніше його службами 

на відповідній адміністративно-територіальній одиниці; вона є передумовою 

та ключовим фактором еволюціоналізації вітчизняного суспільства та 

поштовхом до утвердження громадянської освіти; 

2) динамізм суспільних відносин породжує постійне вдосконалення 

державних механізмів здійснення будь-якої діяльності, в тому числі і в сфері 

державного контролю за діяльністю громадських організацій; 

3) призупинення діяльності об’єднання громадян в сфері освіти, 

реорганізація і його ліквідація, є самостійними різновидами адміністративно-

правових відносин щодо діяльності громадських об’єднань у сфері освіти та 

характеризуються своїми процедурними особливостями; 

4) ознаки правопорушення, суб’єктом здійснення яких може бути 

громадське об’єднання, виявлені в діяльності громадського об’єднання в 

сфері освіти є підставою адміністративно-правових відносин (в цьому 

випадку деліктних); 

- існують ще так звані внутрішні відносини, між адміністративними 

органами конкретного громадського об’єднання в сфері освіти та його 
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членами стосовно адміністративних, технічних, організаційних, фінансових 

та інших питань; 

- об’єктом адміністративно-правових відносин щодо діяльності 

громадських об’єднань у сфері освіти є сукупність публічних благ та діянь, 

які спрямовані на еволюціоналізацію вітчизняного суспільства та 

утвердження громадянської освіти; суб’єктами – фактичні їх учасники, тобто 

засновники, члени громадської організації уповноважені на певні дії вищими 

органи управління, публічна адміністрація, в особі публічних органів 

(реєстраційні, контроль-наглядові,фінансові, правоохоронні, тощо.), а також 

адміністративні органи управління самого об’єднання;  зміст – відображає  

так званий симбіоз, який передбачає взаємовигоду учасників, тобто наслідки 

вступу в ці правовідносини коли відбувається виникнення  у кожного з них 

як прав так і обов’язків відносно один одного;  

- підставами виникнення адміністративно-правових відносин щодо 

діяльності громадських об’єднань у сфері освіти є конкретні юридичні факти, 

які породжують наслідки передбачені в адміністративній нормі. Ними можна 

вважати будь-яку адміністративну, сервісну, організаційну, процесуальну, 

стимулюючу та примусову діяльність публічної адміністрації відносно 

громадського об’єднання в сфері освіти, яка має своїм підґрунтям 

нормативний припис, зафіксований у відповідному акті. 

Отже, адміністративно-правові відносини щодо діяльності громадських 

об’єднань у сфері освіти – це різновид суспільних відносин, врегулювання 

яких відбувається за допомогою адміністративних норм, де одна сторона 

наділена організаційними, державно-владними або ж виконавчо-

розпорядчими повноваження, а інша, - відповідною правоздатністю, що 

випливає із правових актів та надає можливість суб’єкту бути їх учасником, в 

той час як основоположною метою таких відносин є забезпечення реалізації 

основної мети, завдань та цілей останньої. 

Адміністративно-правові відносини щодо діяльності громадських 

об’єднань у сфері освіти умовно можна поділити на два різновиди: 1) 
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зовнішні, тобто такі, які стосуються процедурних аспектів легалізації 

кожного окремо створеного освітнього об'єднання громадян, здійснення 

публічною адміністрацією контрольно-наглядових функцій щодо діяльності 

кожного окремо створеного освітнього об'єднання громадян, а також їх 

відповідальність та припинення діяльності; 2) внутрішні, тобто такі, що 

виникають під час вирішення організаційних питань реалізації конкретного 

завдання громадської організації в сфері освіти. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Громадське об'єднання – це створене відповідно до законодавства, на 

добровільних засадах, утворення, що є носієм певної правосуб’єктності та 

функціонує відповідно до поставленої мети для задоволення конкретно 

визначених інтересів. За організаційно-правовою формою вони можуть 

утворюється як громадські організації і спілки, із статусом юридичної особи 

або без такого статусу, однак завжди основною метою їх діяльності не є 

одержання прибутку. 

2. Правовий статус громадських об’єднань – це сукупність правових 

приписів та норм, що юридично закріплюють становище громадських 

об’єднань в державі та суспільстві, визначають їх права і обов’язки в 

суспільних відносинах, особливості організації та функціонування, а також 

гарантії їх діяльності. 

3. До елементів адміністративно-правового статусу громадських 

об'єднань у сфері освіти слід віднести: порядок та підстави набуття 

адміністративної правосуб’єктності громадських об'єднань у сфері освіти, 

яка розкривається через етапи їх легалізації; адміністративну компетенцію 

громадських об'єднань у сфері освіти, яка складається з прав та обов’язків; 

адміністративну відповідальність громадських об'єднань у сфері освіти при 

здійсненні ними своїх повноважень. 

4. До ознак громадських об'єднань у сфері освіти належать: створені у 

передбаченому законом порядку; носять добровільний характер; є носіями 
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певної правосуб’єктності; особливості адміністративно-правового статусу 

визначені законодавством як у сфері діяльності громадських об’єднань, так і 

у сфері освіти; створені для задоволення освітніх інтересів; є 

неприбутковими; постійно взаємодіють з органами державної влади, 

місцевого самоврядування, громадськістю та керівниками освітніх структур. 

5. Громадські об’єднання за різними критеріями у сфері освіти 

поділяються на міжнародні, всеукраїнські, дошкільної загальної, середньої, 

позашкільної, професійно-технічної, вищої та післядипломну освіти, 

освітньо-наукові та галузеві. 

6. Принципи діяльності громадських об’єднань у сфері освіти слід 

розглядати з боку суб’єктивного значення даного терміна (або вузького), 

вони мають бути нормативно закріпленими, а тому, шукати їх слід саме в 

об’єктивованих правових нормах, які знайшли своє відображення в 

нормативно-правових актах, в тому числі і в адміністративній галузі. 

7. Рівень морального розвитку людини, як представника реалізації 

цілей, завдань та мети діяльності громадських об’єднань в сфері освіти, є 

одним з найважливіших критеріїв результативності самої діяльності та і 

людськості взагалі. 

8. Принцип пріоритету розвитку особистості перед іншими цінностями 

у діяльності громадських об’єднань у сфері освіти, який полягає в тому для 

керівників, членів та в цілому для громадського об’єднання при здійсненні 

будь  якої статутної діяльності має дотримуватися першочерговість 

забезпечення прав учнів на якісну освіту і патріотичне виховання у поєднанні 

з іншими чинниками розвитку особистості. 

9. Принципи діяльності громадських об’єднань у сфері освіти можна 

визначити як передумови у вигляді установлення, які безпосередньо 

направлені на захист і всебічний розвиток людини як особистості, розвитку її 

талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних 

якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, 

збагачення на цій основі інтелектуального, творчого потенціалу через 
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систему освіти в Україні. Тобто, принципами такої діяльності є те «зерно», 

що закладено в основу виконання поставлених цілей та завдань громадським 

об’єднанням та слугує імперативом під час їх реалізації. 

10. Принципи діяльності громадських об’єднань у сфері освіти 

поділяються на: загальні (це нормативні установи, що закріплені в 

Конституції України а також в ст.3 Закону України «Про громадські 

об’єднання»,  № 5026-VI, від 22.06.2012); спеціальні (які охоплюють своїм 

змістом сутність діяльності конкретного суб’єкта права та конкретизують 

основи її здійснення; в нашому випадку це основні принципи освіти, які 

визначено Законом України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII а також 

Законом України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV); 

фундаментальні (якими є принципи моралі, такі як: ефект «бумерангу» дій; 

розмежування добра і зла; рівності людей але диференціації їх можливостей; 

діяти тільки в морально-етичному полі, тощо). 

11. Адміністративно-правові відносини щодо діяльності громадських 

об’єднань у сфері освіти охоплюють своїм змістом процедурні аспекти 

легалізації кожного окремо створеного освітнього об'єднання громадян, 

здійснення публічною адміністрацією контрольно-наглядових функцій щодо 

діяльності кожного окремо створеного освітнього об'єднання громадян, а 

також їх відповідальність та припинення діяльності: 

12. Об’єктом адміністративно-правових відносин щодо діяльності 

громадських об’єднань у сфері освіти є сукупність публічних благ та діянь, 

які спрямовані на еволюціоналізацію вітчизняного суспільства та 

утвердження громадянської освіти; суб’єктами – фактичні їх учасники, тобто 

засновники, члени громадської організації уповноважені на певні дії вищими 

органи управління, публічна адміністрація, в особі публічних органів 

(реєстраційні, контроль-наглядові, фінансові, правоохоронні, тощо.), а також 

адміністративні органи управління самого об’єднання;  зміст – відображає  

так званий симбіоз, який передбачає взаємовигоду учасників, тобто наслідки 
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вступу в ці правовідносини коли відбувається виникнення  у кожного з них 

як прав так і обов’язків відносно один одного. 

13. Підставами виникнення адміністративно-правових відносин щодо 

діяльності громадських об’єднань у сфері освіти є конкретні юридичні факти, 

які породжують наслідки передбачені в адміністративній нормі. Ними можна 

вважати будь-яку адміністративну, сервісну, організаційну, процесуальну, 

стимулюючу та примусову діяльність публічної адміністрації відносно 

громадського об’єднання в сфері освіти, яка має своїм підґрунтям 

нормативний припис, зафіксований у відповідному акті. 

14. Адміністративно-правові відносини щодо діяльності громадських 

об’єднань у сфері освіти – це різновид суспільних відносин, врегулювання 

яких відбувається за допомогою адміністративних норм, де одна сторона 

наділена організаційними, державно-владними або ж виконавчо-

розпорядчими повноваження, а інша, - відповідною правоздатністю, що 

випливає із правових актів та надає можливість суб’єкту бути їх учасником, в 

той час як основоположною метою таких відносин є забезпечення реалізації 

основної мети, завдань та цілей останньої. 

15. Адміністративно-правові відносини щодо діяльності громадських 

об’єднань у сфері освіти умовно можна поділити на два різновиди: зовнішні, 

тобто такі, які стосуються процедурних аспектів легалізації кожного окремо 

створеного освітнього об'єднання громадян, здійснення публічною 

адміністрацією контрольно-наглядових функцій щодо діяльності кожного 

окремо створеного освітнього об'єднання громадян, а також їх 

відповідальність та припинення діяльності; внутрішні, тобто такі, що 

виникають під час вирішення організаційних питань реалізації конкретного 

завдання громадської організації в сфері освіти. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ У СФЕРІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

2.1 Нормативно-правове забезпечення громадських об’єднань у 

сфері освіти в Україні 

 

Значні зміни в політичній і соціально-економічній сферах, що 

відбулися в Україні з початку 1990-х років, актуалізували проблематику, 

пов’язану із утвердженням та забезпеченням прав людини. Слід визнати, що 

одним із основних принципів розвитку нашої держави на сучасному етапі її 

становлення залишається пріоритет особистості, її прав і свобод. У цьому 

зв’язку активно формуються механізми, що забезпечують можливість 

реалізації проголошених Конституцією України прав і свобод людини, 

створюється система їх захисту відповідно до загальновизнаних принципів і 

норм міжнародного права. Світовий досвід свідчить, що реалізація прав 

людини багато в чому залежить від цілеспрямованої участі в ній 

представників громадськості, які, користуючись загальновизнаним правом на 

об’єднання, створюють незалежні від влади організації, відображаючи 

зростаюче у світовому співтоваристві прагнення до демократії [105, с. 5].  

Таким чином, розвиток суспільних відносин, постійним удосконалення 

законодавства, впливають на необхідність дослідження нормативно-

правового забезпечення громадських об’єднань у сфері освіти в Україні. 

Організація діяльності громадських об’єднань в Україні 

регламентується правовими нормами, що містяться в різноманітних 

нормативних актах. Усі акти, що становлять правову основу нормативно - 

правового регулювання діяльності громадських об’єднань в Україні, 

доцільно поділити на дві групи: загальні нормативні акти – акти, що 

установлюють та гарантують наявність у кожної особи права на об’єднання; 

спеціальні акти, тобто акти, що регулюють діяльність органів державної 
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влади щодо утворення, реєстрації та діяльності громадських об’єднань в 

Україні [39, с. 225]. 

Обидві ці групи містять нормативні акти, що знаходяться на різних 

рівнях ієрархії правових актів – норми міжнародного права, закони, укази 

Президента України, постанови Верхової Ради та Кабінету Міністрів, 

нормативні акти органів виконавчої влади та інші підзаконні акти. До першої 

групи, що включає нормативні акти імперативного та установчого характеру, 

слід відносити міжнародні угоди та Конституцію України [39, с. 225]. 

Норми Конституції, як Основного закону України, гарантують право на 

свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань, право 

вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію в 

будь-якій формі (стаття 34), свободу творчості та захист інтелектуальної 

власності (стаття 54) право збиратися мирно і проводити збори, мітинги, 

походи і демонстрації (стаття 39) [80].  

Конституція України не тільки проголосила права і свободи людини та 

громадянина в числі основ конституційного ладу, а й визначила орієнтири 

для створення відповідної світовим стандартам системи їх реалізації. В 

Основному Законі чітко визначено ті права і свободи, які мають вищий 

юридичний захист внаслідок прямої дії Конституції України. Одним із 

фундаментальних прав людини та громадянина є право на об’єднання. Згідно 

із статтею 36 Конституції України, громадяни України мають право на 

свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для 

здійснення та захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, 

економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком 

обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та 

громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод 

інших людей [80; 39, с. 225]. Стаття 37 Основного Закону визначає порядок 

утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, 

програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, 

зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення 
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суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, 

незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на 

розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права 

і свободи людини, здоров'я населення, забороняються. Політичні партії та 

громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань. Не 

допускається створення і діяльність організаційних структур політичних 

партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого 

самоврядування, військових формуваннях, а також на державних 

підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і 

організаціях. Заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється лише в 

судовому порядку. В свою чергу, Стаття 38 визначає, що громадяни мають 

право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та 

місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування [80]. 

Крім того, Ст. Конституції України гарантує право громадян на освіту, 

та передбачає, що повна загальна середня освіта є обов'язковою. 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 [80]. 

Таким чином, Конституція України закріпила основні права громадян 

України на громадські об’єднання та освіту, які гарантуються державою, є 

вільним волевиявленням та задовольняють освітні, культурні, політичні та 

інші інтереси громадян. 

Подальший розвиток інститутів громадянського суспільства, значною 

мірою залежить від стану нормативно-правової бази у цій сфері. Основним 

напрямом вдосконаленості є її приведення до відповідних європейських 
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стандартів. Це завдання надзвичайно актуальне і з точки зору 

зовнішньополітичних стратегічних пріоритетів Української Держави. 

Членство України в Раді Європи, взяті нею міжнародні зобов’язання та її 

подальші євроінтеграційні прагнення роблять його реалізацію невідкладною. 

Крім того, хоча поняття “європейські стандарти” стало широко вживаним у 

офіційній риториці, як свідчить аналіз публічних дискусій та ЗМІ, навіть 

вітчизняні політичні та державні діячі погано обізнані з його змістом [113]. 

Міжнародні стандарти утвердження та забезпечення права особи на 

об’єднання та права особи на освіту містяться у багатьох актах, серед яких:  

- Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 

листопада 1950 р., (Ст. 11 визначає, що кожен має право на свободу мирних 

зібрань та на свободу об’єднання з iншими, включаючи право створювати 

профспiлки i вступати до них для захисту своїх iнтересiв. Здiйснення цих 

прав не пiдлягає жодним обмеженням, за винятком тих, якi встановленi 

законом в iнтересах нацiональної або громадської безпеки, для охорони 

порядку або запобiгання злочинам, для охорони здоров’я або моралi чи з 

метою захисту прав i свобод iнших осіб i є необхiдними в демократичному 

суспiльствi. Ця стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень 

на здiйснення цих прав особами, що входять до складу збройних сил, полiцiї 

або органів державного управління) [78].  

- Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. (Ст. 20. Кожна 

людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій. Ніхто не може бути 

примушений вступати до будь-якої; Ст. 26. 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 
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повинна сприяти діяльності Організації Об'єднаних Націй по підтриманню 

миру) [58]. 

- Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 

1966 р., (Ст. 19 проголошує, що кожна людина має право безперешкодно 

дотримуватися своїх поглядів. Кожна людина має право на вільне вираження 

свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати 

будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, 

письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими 

способами на свій вибір; Ст. 22: кожна людина має право на свободу 

асоціації з іншими, включаючи право створювати профспілки і вступати до 

них для захисту своїх інтересів. Користування цим правом не підлягає ніяким 

обмеженням, крім тих, які передбачаються законом і які є необхідними в 

демократичному суспільстві в інтересах державної чи громадської безпеки, 

громадського порядку, охорони здоров'я і моральності населення або захисту 

прав та свобод інших осіб. Ця стаття не перешкоджає запровадженню 

законних обмежень користування цим правом для осіб, що входять до складу 

збройних сил і поліції. Ніщо в цій статті не дає права державам, які беруть 

участь у Конвенції Міжнародної організації праці 1948 року щодо свободи 

асоціацій і захисту прав на організацію, приймати законодавчі акти на шкоду 

гарантіям, передбаченим у зазначеній Конвенції, або застосувати закон так, 

щоб завдавалося шкоди цим гарантіям) [97]. 

- Міжнародний пакт про соціальні, економічні і культурні права від 16 

грудня 1966 р. (Ст. 13: держави, які беруть участь у Пакті, визнають право 

кожної людини на освіту. Вони погоджуються, що освіта повинна 

спрямовуватись на повний розвиток людської особи 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 по 
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підтриманню миру. 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) [98]. 

- Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському 

регіоні від 11 квітня 1997 року (у преамбулі зазначено, що право на освіту є 

одним із прав людини і що вища освіта, яка відіграє визначну роль у 

здобуванні і поглибленні знань, є виключно багатим культурним і науковим 

надбанням як окремих осіб, так і суспільства, враховуючи, що вища освіта 

має відігравати дуже важливу роль в утвердженні миру, взаєморозуміння і 

терпимості, у формуванні взаємної довіри між народами та країнами, 

вважаючи, що велике розмаїття освітніх систем в європейському регіоні 

відбиває його культурні, соціальні, політичні, філософські, релігійні та 

економічні особливості і є виключним надбанням, що варте глибокої поваги 

бажаючи дати можливість усім мешканцям регіону повною мірою 

користуватися цим багатим розмаїттям шляхом полегшення громадянам 

кожної з держав та студентам закладів освіти) [77]. 

- Конвенція Міжнародної організації праці про свободу асоціації та 

захист права на організацію від 09 липня 1948 року № 87 (Ст. 2: працівники 

та роботодавці, без якої б то не було різниці мають право створювати на свій 
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вибір організації без попереднього на те дозволу, а також право вступати в 

такі організації з єдиною умовою підлягати статутам цих останніх; Ст. 3: 

організації працівників і роботодавців мають право опрацьовувати свої 

статути й адміністративні регламенти, вільно обирати своїх представників, 

організовувати свій апарат і свою діяльність і формулювати свою програму 

дій. Державна влада утримується від будь-якого втручання, здатного 

обмежити це право або перешкодити його законному здійсненню) [79]. 

Стандарти світового рівня, які стосуються громадських організацій у 

сфері освіти, є надзвичайно різноманітними. Деякі з них регламентують 

свободу асоціацій взагалі (Загальна декларація прав людини 1948 р., 

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р.), деякі – 

окремі аспекти свободи асоціацій і членства в громадських організаціях 

певних категорій осіб (Конвенція про права дитини 1989 р., Конвенція про 

права інвалідів 2006 р.), деякі регламентують особливості права особи на 

освіту (Міжнародний пакт про соціальні, економічні і культурні права від 16 

грудня 1966 р., Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в 

європейському регіоні від 11 квітня 1997 року та інші) [39]. 

Проте на світовому рівні не існує стандартів про внутрішню структуру 

громадських організацій у сфері освіти. Д. Волкова припускає, що це може 

бути зумовлено або утрудненістю узагальнення світового досвіду у цій сфері, 

або його недоцільністю [28]. 

Крім цього, важливу роль у питанні установлення загальних принципів 

діяльності громадських об’єднань в Україні відіграють Фундаментальні 

принципи статусу неурядових організацій в Європі, прийняті учасниками 

багатосторонньої зустрічі, організованої Радою Європи 5 липня 2002 р., із 

Пояснювальним меморандумом до них і Рекомендація Комітету Міністрів 

Ради Європи державам-членам щодо правового статусу неурядових 

організацій в Європі № СМ/REC(2007) [193; 167]. Обидва акти не є 

міжнародними договорами, тобто не передбачають ратифікацію і наступне 

чітке виконання їх норм відповідними державами. 
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Нормативно-правове регулювання діяльності громадських об’єднань в 

Україні у сфері освіти у першу чергу відбувається дією нормативних актів 

Верховної Ради України, що підпадають під поняття «закон». Це Закони 

України «Про громадські об’єднання» [142], «Про освіту» [159], «Про вищу 

освіту» [141], «Про професійно-технічну освіту» [161], «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» [155],  

У межах нашого наукового аналізу першорядне значення має Закон 

України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року. Положення 

попереднього Закону України «Про об’єднання громадян» від 1992 року, 

який регулював діяльність громадських об’єднань до 2013 року, викликали 

критику міжнародних і національних експертів, у зв’язку з чим у 2008 році 

Європейським судом з прав людини він був визнаний недемократичним і 

наразі втратив чинність. Слід зазначити, що зміна законодавства про 

громадські об’єднання спричинила позитивні зрушення в реалізації цього 

права, зокрема стосовно процедури реєстрації громадських об’єднань [142; 

39, с. 225]. 

Ретельне вивчення тексту Закону України «Про громадські 

об’єднання» дозволило встановити його позитивні сторони та виявити, на 

наш погляд, певні недоліки. Однією з основних новел закону є надання 

можливості виступати засновниками громадських об’єднань юридичним 

особам приватного права. Мова йде про так зване вторинне право на свободу 

об’єднання (через створення інших юридичних осіб та колективне членство). 

Це відповідає європейським тенденціям і є кроком до гармонізації 

вітчизняного законодавства до законодавства ЄС. Уявлення про те, що через 

діяльність юридичних осіб реалізуються права людей, конкретних громадян, 

давно сприйнято і Європейським судом з прав людини. Таким чином, 

«юридичні особи приватного права» – не тільки інші громадські об’єднання, 

але й господарські товариства, кооперативи і т.д., – зможуть брати участь в 

об’єднаннях громадян. Головне, щоб мета і сенс діяльності спілки 
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відповідали певному законодавству про неприбуткові організації, а не про 

підприємницькі товариства [142; 39, с. 225]. 

Серед позитивних моментів нового закону варто зазначити заборону 

вимагати відомості про членство (участь) особи у громадському об’єднанні, 

якщо така вимога не пов’язана з реалізацією особою своїх прав як особи, яка 

має право представляти громадське об’єднання. Таке положення підкреслює 

демократичний характер закону, його відмінність від нормативно-правових 

актів радянської доби, що регулювали порядок об’єднань громадян. 

Громадська організація створюється за ініціативою окремих або групи 

громадян, а не уряду або державних органів, демонструючи здатність 

громадянського суспільства до самоорганізації, подолання суспільних 

проблем без втручання державної влади. Отже, за таких підходів немає 

ніякого сенсу вимагати зазначення відомостей щодо членства (участі) особи 

у громадському об’єднанні, якщо така вимога не пов’язана з реалізацією 

особою своїх прав як особи, яка має право представляти громадське 

об’єднання [142; 39, с. 225].  

На відміну від попереднього, новим Законом України «Про громадські 

об’єднання» вводиться нова вимога – реєстр осіб, які брали участь в 

установчих зборах, який є невід’ємною частиною протоколу установчих 

зборів. В реєстрі обов’язково зазначаються особисті відомості, що 

ідентифікують фізичних або юридичних осіб, які мають стати учасниками 

громадського об’єднання, все це засвідчуються особистим підписом або 

підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах. Ця вимога 

попереджує створення «мертвих» або фіктивних громадських об’єднань, які 

не виконують закладені в уставі функції або створюються для досягнення 

зовсім інших цілей, не передбачених Законом [142; 39, с. 227]. 

Закон України «Про об’єднання громадян» є провідним 

спеціалізованим нормативно-правовим актом у площині нормативно-

правового забезпечення громадських об’єднань у сфері освіти в Україні та 

характеризується європейською спрямованістю, адже керується принципами 
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свободи волевиявлення, вільного розвитку громадських об’єднань, належної 

легітимізації громадських об’єднань, та неприбутковість характеру.  

Відповідно до Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 року 

№ 1060-XII учасниками навчально-виховного процесу є представники 

громадських організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі 

[159]. Також цим же Законом передбачено, що в Україні для управління 

освітою створюються система державних органів управління і органи 

громадського самоврядування. Органи управління освітою і громадського 

самоврядування діють у межах повноважень, визначених законодавством 

[159]. 

Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-XII 

визначає, що органами громадського самоврядування в освіті є: загальні 

збори (конференція) колективу навчального закладу; районна, міська, 

обласна конференції педагогічних працівників, з'їзд працівників освіти 

Автономної Республіки Крим. Органи громадського самоврядування в освіті 

можуть об'єднувати учасників навчально-виховного процесу, спеціалістів 

певного професійного спрямування. Органи громадського самоврядування в 

освіті 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 [159]. 

Крім того, вищевказаним Законом України «Про освіту» від 23 травня 

1991 року № 1060-XII визначено, що повноваження органів громадського 

самоврядування в освіті визначає в межах чинного законодавства 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері освіти за участю представників профспілок, всеукраїнських 

педагогічних (освітянських) об'єднань. Самоврядування навчальних закладів 

передбачає їх право на: самостійне планування роботи, вирішення питань 

навчально-виховної, науково-дослідної, методичної, економічної і фінансово-

господарської діяльності; участь у формуванні планів прийому учнів, 
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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 заробітної плати; здійснення громадського контролю за 

організацією харчування, охорони здоров'я, охорони праці в навчальних 

закладах [159]. 

Реформування освіти подолало черговий важливий рубіж. 20 травня 

2015 року в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти 

відбулися слухання «Про підготовку проекту Закону України «Про освіту»: 

концептуальні засади». В умовах гострого бюджетного дефіциту та 

економічної кризи актуальною є передача частки повноважень і 

відповідальності в сфері освіти громадськості, зокрема, органам 

самоврядування закладів освіти, асоціаціям роботодавців, громадським радам 

тощо. У проекті задекларовано (ст. 2.2) принцип забезпечення державно-

громадських форм управління у сфері освіти. Але у статтях, що стосуються 

управління освітою на різних рівнях, цей принцип не має системної 

реалізації. Наприклад, розділ 11 нового проекту закону України «Про освіту» 

замість створення державно-громадських форм управління ст. 11 фактично 

пропонує залишити дві паралельно існуючі системи – державного управління 

з реальними повноваженнями і громадського самоврядування, повноваження 

якої є переважно декларативними чи консультативними. З проекту взагалі 

зникло згадування про існування громадського нагляду в системі освіті, яке 

було передбачено попереднім варіантом структури Закону [106]. 

Звісно, що надання громадськості певних повноважень і 

відповідальності несе і ризики. І це теж виявилося під час обговорення. 

Навіть авторитетні фахівці не завжди розуміють логіку побудови 
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законодавства і дуже наполегливо вносять пропозиції, які нічого не 

змінюють з погляду реалізації прав громадян та закладів освіти, забезпечення 

якості освіти, підвищення ефективності управління тощо, але створюють 

правову плутанину і хаос. Прикладом може бути пропозиція щодо 

включення позашкільної освіти до переліку рівнів освіти. Але тоді треба було 

б вказати, де розташувати цей рівень – нижче середньої, вище середньої, між 

рівнями середньої освіти чи ще десь. Насправді у проекті передбачається 

окремий розділ, присвячений позашкільній освіті, в якому можна виписати 

всі потрібні для її захисту норми. Але ж декому високий статус рівня освіти 

набагато важливіший за зміст конкретних норм. Іншим прикладом є 

пропозиція виключити із проекту розділ про освіту дорослих і замінити його 

розділом про післядипломну освіту [106]. 

Таким чином, Закон України «Про освіту» виступає основоположним 

нормативно-правовим актом у сфері освіти, адже у ньому визначено загальні 

принципи освіти в Україні та принципи освітнього самоврядування, розкрито 

засади та суб’єкти управління у сфері освіти, до складу яких також входять і 

громадські об’єднання, та окреслено основоположні повноваження 

громадського самоврядування навчальних закладів для належної реалізації 

освітньої політики держави. 

Більше спеціалізованим Законом України «Про вищу освіту» від 1 

липня 2014 року № 1556-VII визначено суб’єктів управління у сфері вищої 

освіти, до яких відносяться: Кабінет Міністрів України; центральний орган 

виконавчої влади у сфері освіти і науки; галузеві державні органи, до сфери 

управління яких належать вищі навчальні заклади; органи влади Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, до сфери управління 

яких належать вищі навчальні заклади; Національна академія наук України 

та національні галузеві академії наук; засновники вищих навчальних 

закладів; органи громадського самоврядування у сфері вищої освіти і науки 

[141]. 
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Законом України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII 

визначено органи громадського самоврядування, зокрема Вищим 

колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального 

закладу є загальні збори (конференція) трудового колективу, включаючи 

виборних представників з числа студентів (курсантів). У вищому 

колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути 

представлені всі категорії учасників освітнього процесу вищого навчального 

закладу. Органом громадського самоврядування навчально-наукового 

інституту (факультету) є збори (конференція) трудового колективу 

навчально-наукового інституту (факультету), включаючи виборних 

представників з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі 

[141]. 

Діючий Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 

1556-VII передбачає, що у вищих навчальних закладах та їх структурних 

підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною 

громадського самоврядування відповідних навчальних закладів. Студентське 

самоврядування - це право і можливість студентів (курсантів, крім курсантів-

військовослужбовців) вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та 

інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним 

закладом. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів (курсантів, 

крім курсантів-військовослужбовців) відповідного вищого навчального 

закладу. Усі студенти (курсанти), які навчаються у вищому навчальному 

закладі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, 

дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування. У вищих 

навчальних закладах та їхніх структурних підрозділах діють наукові 

товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих 

вчених, які є частиною системи громадського самоврядування відповідних 

вищих навчальних закладів [141]. 

Законом України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII 

визначено, що громадський контроль у сфері вищої освіти є правом 
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суспільства та 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. Громадський контроль здійснюється громадськими 

об’єднаннями та окремими громадянами на принципах відкритості і 

прозорості [141]. 

Закон України «Про вищу освіту» займає важливе місце у площині 

нормативно-правового забезпечення громадських об’єднань у сфері освіти в 

Україні, зокрема в ньому закріплено засади контролю громадських об’єднань 

як основних суб’єктів управління у сфері вищої освіти, який здійснюється на 

принципах прозорості та доступності, крім того, визначено самостійний та 

незалежний публічний інститут громадського самоврядування. 

В свою чергу, Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10 

лютого 1998 року № 103/98-ВР визначив, що вищим колегіальним органом 

громадського самоврядування професійно-технічного навчального закладу є 

загальні збори (конференція) колективу навчального закладу, які вирішують 

у межах своїх повноважень питання навчально-виробничої, навчально-

виховної, навчально-методичної, економічної і фінансово-господарської 

діяльності навчального закладу, визначення та рекомендації щодо 

кандидатур на посаду директора професійно-технічного навчального закладу. 

Рішення загальних зборів (конференції) колективу навчального закладу 

мають дорадчий характер [161]. 

У професійно-технічних навчальних закладах можуть утворюватися й 

інші органи громадського самоврядування. Органи місцевого 

самоврядування можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців до 

місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами 
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місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з 

місцевих бюджетів [161]. 

Законом України «Про професійно-технічну освіту» розкрито засади 

діяльності громадських об’єднань, які у професійно-технічних закладає хоч і 

існують, проте їх діяльність має більш консультативний характер, але в 

певних сферах громадські об’єднання безпосередньо впливають на життя 

вихованців, зокрема можуть забезпечувати в передбаченому законом порядку 

певні пільги. 

В певній мірі особливим є Закон України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року № 848-VIII, в якому 

визначено, що суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності є наукові 

працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти і 

докторанти, інші вчені, наукові установи, університети, академії, інститути, 

музеї, інші юридичні особи незалежно від форми власності, що мають 

відповідні наукові підрозділи, та громадські наукові організації. Вчений є 

основним суб’єктом наукової і науково-технічної діяльності та має право 

об’єднуватися з іншими вченими в громадські організації, постійні або 

тимчасові наукові колективи для провадження спільної наукової, науково-

технічної та науково-педагогічної діяльності [155]. 

Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 

листопада 2015 року № 848-VIII визначено адміністративно-правовий статус 

громадський наукових організацій, як об’єднань вчених для 

цілеспрямованого розвитку відповідних напрямів науки, захисту фахових 

інтересів, координації науково-дослідної роботи, обміну досвідом. 

Вищевказаним Законом визначено, що громадські наукові організації 

підлягають реєстрації та діють відповідно до законодавства про громадські 

об’єднання. Громадські наукові організації для виконання статутних завдань 

можуть утворювати тимчасові наукові колективи, науково-дослідні, 

проектно-конструкторські, експертні, консалтингові, пошукові організації, 

співпрацювати з іноземними та міжнародними організаціями, бути 
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колективними членами міжнародних науково-фахових об’єднань, спілок, 

товариств відповідно до законодавства України. Громадські наукові 

організації можуть: вносити до органів державної влади пропозиції щодо 

реалізації та удосконалення державної політики у сфері наукової і науково-

технічної діяльності; пропонувати своїх представників до складу 

Ідентифікаційного комітету, консультативно-дорадчих та експертних органів, 

що утворюються при органах державної влади [155]. 

Крім того, органи державної влади можуть залучати громадські наукові 

організації та ради молодих вчених за їх згодою до участі у підготовці та 

виконанні рішень стосовно наукової і науково-технічної діяльності, наукової 

і науково-технічної експертизи, науково-технічних програм, проектів і 

розробок та у взаємодії з ними інформувати населення про безпеку, 

екологічну безпечність, економічну та соціальну значущість, екологічні та 

соціально-економічні наслідки реалізації відповідних програм, проектів і 

розробок [155]. 

Особливим є Закон України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», що визначає адміністративно-правовий статус громадський 

наукових організацій, як провідний інститут громадських об’єднань у сфері 

науки, розкриває статус вченого як провідного учасника громадських 

об’єднань та передбачає його вільне право на створення та участь в 

громадських наукових об’єднаннях, що позитивно впливає на загальний 

розвиток інститутів громадських об’єднань в суспільстві.  

У площині нормативно-правового забезпечення громадських об’єднань 

у сфері освіти в Україні варто розкрити не лише особливості законів України, 

потрібно також вказати і про підзаконні нормативно-правові акти, зокрема 

прийняті Кабінетом Міністрів України, Міністерством юстиції України та 

Міністерством освіти і науки України. До провідних актів, що визначають 

порядок та умови діяльності громадських об’єднань відносяться: постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку сприяння 

проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» від 
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5 листопада 2008 р. № 976 [152]; накази Міністерства юстиції України «Про 

затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної 

особи» від 9 лютого 2016 року № 359/5 [151], «Про затвердження форм заяв у 

сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань» від 18 листопада 2016 року № 3268/5 [153], «Про 

затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її 

відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу 

юридичної особи, крім організації профспілки» від 05.03.2012 року № 368/5 

[148]; накази МОН України "Про взаємодію з громадськістю" від 23.06.2017 

№ 927 [140], «Про затвердження Орієнтовного плану Міністерства освіти і 

науки України щодо проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік» 

від 02.12.2016 № 1458 [149], тощо. 

Таким чином, підзаконні нормативно-правові акти визначають порядок 

та умови діяльності громадських об’єднань у сфері освіти в Україні, основу 

яких складають акти центральних органів виконавчої влади, а саме 

Міністерства юстиції України та Міністерства освіти та науки України. 

Важливе місце у системі нормативно-правового забезпечення 

громадських об’єднань у сфері освіти в Україні займають відповідні правові 

доктрини, плани та стратегії, які хоч в романо-германській правовій сім’ї 

відіграють допоміжну роль, проте є регуляторами суспільних відносин, 

особливо у сфері освіти.  

Національною доктриною розвитку освіти, затвердженої указом 

Президента України від 17квітня 2002 року № 347/2002 визначено, що 

державна політика в галузі освіти спрямовується на посилення ролі органів 

місцевого самоврядування, активізацію участі батьків, піклувальних рад, 

меценатів, громадських організацій, фондів, засобів масової інформації у 

навчально-виховній, науково-методичній, економічній діяльності навчальних 

закладів, прогнозуванні їх розвитку, оцінці якості освітніх послуг. Держава 

разом із громадськістю сприяє збереженню здоров'я учасників навчально-
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виховного процесу, залученню їх до занять фізичною культурою і спортом, 

недопущенню будь-яких форм насильства в навчальних закладах, а також 

проведенню та впровадженню в практику результатів міжгалузевих наукових 

досліджень з проблем зміцнення здоров'я, організації медичної допомоги 

дітям, учням і студентам, якісному медичному обслуговуванню працівників 

освіти, пропаганді здорового способу життя та вихованню культури 

поведінки населення [156]. 

Доктриною передбачено, що якість освіти визначається на основі 

державних стандартів освіти та оцінки громадськістю освітніх послуг. 

Держава постійно здійснює моніторинг якості освіти, забезпечує його 

прозорість, сприяє розвитку громадського контролю. Сучасна система 

управління сферою освіти розвивається як державно-громадська. Вона має 

враховувати регіональні особливості, тенденції до зростання автономії 

навчальних закладів, конкурентоспроможності освітніх послуг. 

Першочерговими завданнями є налагодження високопрофесійного 

наукового, аналітичного, інформаційного супроводу управлінських рішень, 

подолання розрізненості адміністративних даних [156]. 

Нова модель системи управління сферою освіти має бути відкритою і 

демократичною. У ній передбачається забезпечення державного управління з 

урахуванням громадської думки, внаслідок чого змінюються навантаження, 

функції, структура і стиль центрального та регіонального управління 

освітою. Додатково Національна доктрина розвитку освіти визначає, що 

основними джерелами фінансового забезпечення освіти є також кошти 

юридичних і фізичних осіб, громадських організацій та фондів, у тому числі 

благодійні внески і пожертвування [156]. 

Національна доктрина розвитку освіти визначає основні принципи 

громадськості у сфері освіти, які включають тісну взаємодію держави та 

громадськості і суб’єктів освіти та громадськості, розкриває відкритість 

контролю за освітою зі сторони громадськості та дозволяє залучення коштів 

у сфері освіти від громадськості. 
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Важливим документом є також Національна стратегія розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року, затверджена указом Президента України від 

25.06.2013 № 344/2013, в якій зазначено, що розбудова національної системи 

освіти в сучасних умовах з урахуванням кардинальних змін у всіх сферах 

суспільного життя, історичних викликів XXI століття вимагає критичного 

осмислення досягнутого і зосередження зусиль та ресурсів на розв'язанні 

найбільш гострих проблем, які стримують розвиток, не дають можливості 

забезпечити нову якість освіти, адекватну нинішній історичній епосі. Серед 

зазначених проблем актуальними є недостатній розвиток громадського 

самоврядування навчальних закладів, недосконалість механізмів залучення 

до управління освітою та її оновлення інституцій громадянського 

суспільства, громадськості [157]. 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 

модернізацію системи управління освітою через наступні заходи: управління 

освітою повинно здійснюватися на засадах інноваційних стратегій відповідно 

до принципів сталого розвитку, створення сучасних систем освітніх проектів 

та їх моніторингу; розвитку моделі державно-громадського управління у 

сфері освіти, в якій особистість, суспільство та держава стають 

рівноправними суб'єктами і партнерами; крім того, необхідно створити 

гнучку, цілеспрямовану, ефективну систему державно-громадського 

управління освітою, що забезпечуватиме інтенсивний розвиток та якість 

освіти, спрямованість її на задоволення потреб держави, запитів особистості; 

розвивати взаємодію органів управління освітою та органів громадського 

самоврядування навчальних закладів, забезпечення об'єктивного оцінювання 

якості освіти; розвивати взаємодію сім'ї, навчальних закладів та установ 

освіти, органів управління освітою, дитячих і молодіжних громадських 

організацій, представників бізнесу, широких верств суспільства у вихованні і 

соціалізації дітей та молоді [157]. Зусилля органів управління освітою, 

науково-методичних служб за підтримки всього суспільства та держави 

повинні бути зосереджені на реалізації стратегічних напрямів розвитку 
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освіти, подоланні наявних проблем, виконанні перспективних завдань, серед 

яких: оновлення цілей і змісту освіти на основі компетентнісного підходу та 

особистісної орієнтації, урахування світового досвіду та принципів сталого 

розвитку; забезпечення економічних і соціальних гарантій для реалізації 

конституційного права на освіту кожним громадянином України незалежно 

від місця проживання і форми здобуття освіти; перебудова навчально-

виховного процесу на засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє 

виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу (здібностей) у дітей, з 

урахуванням їх вікових та психологічних особливостей; забезпечення 

розвитку та функціонування української мови як державної, задоволення 

мовно-освітніх потреб національних меншин, створення умов для вивчення 

іноземних мов; побудова ефективної системи національного виховання на 

засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, 

забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, 

формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і 

світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності; 

забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, 

сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводження 

навчально-виховного процесу; посилення мовної, інформаційної, 

екологічної, економічної, правової підготовки учнів та студентів; створення 

безпечного освітнього середовища; забезпечення функціонування ефективної 

системи інклюзивної освіти; удосконалення системи підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-

педагогічних та керівних кадрів системи освіти, підвищення їх управлінської 

культури; підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей; 

забезпечення економічних та соціальних гарантій педагогічним, науково-

педагогічним, бібліотечним та іншим працівникам системи освіти, 

підвищення їх соціального статусу, престижу педагогічної професії, 

створення умов для професійного вдосконалення і творчості; створення 

сучасної матеріально-технічної бази для функціонування системи освіти; 
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забезпечення створення умов для розвитку індустрії сучасних засобів 

навчання (навчально-методичних, електронних, технічних, інформаційно-

комунікаційних тощо); розвиток взаємодії органів управління освітою та 

органів громадського самоврядування навчальних закладів, забезпечення 

об'єктивного оцінювання якості освіти; розроблення ефективного механізму 

фінансово-економічного забезпечення освіти, належної оплати праці 

педагогічних та науково-педагогічних працівників [157]. 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 

виявляє заходи модернізації у сфері освіти, розкриває основні проблеми у 

сфері освіти та окреслює провідні заходи їх усунення. 

Обов’язково потрібно вказати про особливості Державної національної 

програми "Освіта" ("Україна XXI століття"), затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 року № 896, 

проаналізувавши положення якої, варто зазначити основні її норми щодо 

регулювання діяльності громадських організацій у сфері освіти, а саме, 

основними шляхами реформування освіти є: органічна інтеграція освіти і 

науки, активне використання наукового потенціалу вищих навчальних 

закладів і науково-дослідних установ, новітніх теоретичних розроблень та 

здобутків педагогів-новаторів, громадських творчих об'єднань у навчально-

виховному процесі; об'єднання зусиль державних і громадських інституцій у 

вихованні молоді, сприяння діяльності дитячих та юнацьких організацій; 

підвищення ролі суспільних інституцій, батьків, громадськості у розвитку 

позашкільного навчання і виховання, забезпечення його престижу та 

державної підтримки; організація співпраці з громадськими, кооперативними 

та іншими навчальними закладами, що мають аналогічні функції, надання їм 

допомоги у питаннях забезпечення якості освіти на рівні державних вимог; 

створення сприятливих економічних і правових умов для участі 

громадськості у соціальній підтримці учасників навчально-виховного 

процесу; визначення повноважень в системі управління освітою центральних 

і місцевих органів, органів громадського самоврядування; створення системи 
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державно-громадської оцінки діяльності навчально-виховних закладів, якості 

загальноосвітньої та фахової підготовки спеціалістів через систему 

акредитації та атестації тощо; поступове збільшення у загальних витратах на 

освіту коштів державних і приватних підприємств, громадських організацій, 

різних фондів, благодійних організацій тощо; розширення прав місцевих 

органів державної влади та органів громадського самоврядування навчально-

виховних закладів у визначенні шляхів зміцнення навчально-матеріальної 

бази, вдосконаленні механізмів їх фінансово-господарської діяльності, тощо 

[143]. 

Стратегічні завдання реформування змісту освіти, відповідно до 

програми «Освіта» є: вироблення державних стандартів і відповідне 

формування системи й обсягу знань, умінь, навичок творчої діяльності, 

інших якостей особистості на різних освітніх та кваліфікаційних рівнях; 

відбір і структурування навчально-виховного матеріалу на засадах 

диференціації та інтеграції, забезпечення альтернативних можливостей для 

одержання освіти відповідно до індивідуальних потреб та здібностей; 

органічне поєднання у змісті освіти його загальноосвітньої та фахової 

складових відповідно до освітніх рівнів та особливостей регіонів України; 

вивчення української мови в усіх навчально-виховних закладах, утвердження 

її як основної мови функціонування загальноосвітньої, професійної та вищої 

школи; орієнтація на інтегральні курси, пошук нових підходів до 

структурування знань як засобу цілісного розуміння та пізнання світу; 

оптимальне поєднання гуманітарної і природничо-математичної складових 

освіти, теоретичних і практичних компонентів, класичної спадщини та 

сучасних досягнень наукової думки, органічний зв'язок з національною 

історією, культурою, традиціями; створення передумов для розвитку 

здібностей молоді, формування готовності і здатності до самоосвіти, широке 

застосування нових педагогічних, інформаційних технологій; сприяння 

фізичному, психічному здоров'ю молоді, врахування потреб індивідуальної 
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корекційно-компенсаційної спрямованості навчання і виховання дітей з 

вадами психофізичного розвитку [143]. 

Особливими є положення Державної національної програми "Освіта" 

("Україна XXI століття"), адже визначає основні форми взаємодії держави та 

громадських організацій та розкриває їх повноваження у сфері освіти. 

Усе вищевикладене дає підстави вважати, що: 

1. Конституція України закріпила основні права громадян України на 

громадські об’єднання та освіту, які гарантуються державою, є вільним 

волевиявленням та задовольняють освітні, культурні, політичні та інші 

інтереси громадян. 

2. Стандарти світового рівня, які стосуються громадських організацій у 

сфері освіти, є надзвичайно різноманітними. Деякі з них регламентують 

свободу асоціацій взагалі (Загальна декларація прав людини 1948 р., 

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р.), деякі – 

окремі аспекти свободи асоціацій і членства в громадських організаціях 

певних категорій осіб (Конвенція про права дитини 1989 р., Конвенція про 

права інвалідів 2006 р.), деякі регламентують особливості права особи на 

освіту (Міжнародний пакт про соціальні, економічні і культурні права від 16 

грудня 1966 р., Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в 

європейському регіоні від 11 квітня 1997 року та інші). 

3. Закон України «Про громадські об’єднання» є провідним 

спеціалізованим нормативно-правовим актом у площині нормативно-

правового забезпечення громадських об’єднань у сфері освіти в Україні та 

характеризується європейською спрямованістю, адже керується принципами 

свободи волевиявлення, вільного розвитку громадських об’єднань, належної 

легітимізації громадських об’єднань, та неприбутковість характеру.  

4. Закон України «Про освіту» виступає основоположним нормативно-

правовим актом у сфері освіти, адже у ньому визначено загальні принципи 

освіти в Україні та принципи освітнього самоврядування, розкрито засади та 

суб’єкти управління у сфері освіти, до складу яких також входять і 
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громадські об’єднання, та окреслено основоположні повноваження 

громадського самоврядування навчальних закладів для належної реалізації 

освітньої політики держави. 

5. Закон України «Про вищу освіту» займає важливе місце у площині 

нормативно-правового забезпечення громадських об’єднань у сфері освіти в 

Україні, зокрема в ньому закріплено засади контролю громадських об’єднань 

як основних суб’єктів управління у сфері вищої освіти, який здійснюється на 

принципах прозорості та доступності, крім того, визначено самостійний та 

незалежний публічний інститут громадського самоврядування. 

6. Законом України «Про професійно-технічну освіту» розкрито засади 

діяльності громадських об’єднань, які у професійно-технічних закладає хоч і 

існують, проте їх діяльність має більш консультативний характер, але в 

певних сферах громадські об’єднання безпосередньо впливають на життя 

вихованців, зокрема можуть забезпечувати в передбаченому законом порядку 

певні пільги. 

7. Особливим є Закон України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», що визначає адміністративно-правовий статус громадський 

наукових організацій, як провідний інститут громадських об’єднань у сфері 

науки, розкриває статус вченого як провідного учасника громадських 

об’єднань та передбачає його вільне право на створення та участь в 

громадських наукових об’єднаннях, що позитивно впливає на загальний 

розвиток інститутів громадських об’єднань в суспільстві.  

8. Підзаконні нормативно-правові акти визначають порядок та умови 

діяльності громадських об’єднань у сфері освіти в Україні, основу яких 

складають акти центральних органів виконавчої влади, а саме Міністерства 

юстиції України та Міністерства освіти та науки України. 

9. Важливе місце у системі нормативно-правового забезпечення 

громадських об’єднань у сфері освіти в Україні займають відповідні правові 

доктрини, плани та стратегії, які хоч в романо-германській правовій сім’ї 
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відіграють допоміжну роль, проте є регуляторами суспільних відносин, 

особливо у сфері освіти.  

10. Національна доктрина розвитку освіти визначає основні принципи 

громадськості у сфері освіти, які включають тісну взаємодію держави та 

громадськості і суб’єктів освіти та громадськості, розкриває відкритість 

контролю за освітою зі сторони громадськості та дозволяє залучення коштів 

у сфері освіти від громадськості. 

11. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року виявляє заходи модернізації у сфері освіти, розкриває основні проблеми 

у сфері освіти та окреслює провідні заходи їх усунення. Особливими є 

положення Державної національної програми "Освіта" ("Україна XXI 

століття"), адже визначає основні форми взаємодії держави та громадських 

організацій та розкриває їх повноваження у сфері освіти. 

Отже, нормативно-правове забезпечення громадських об’єднань у 

сфері освіти в Україні – це сукупність основоположних нормативно-правових 

актів, нормативного, регуляторного та дорадчого характеру, які визначають 

форми взаємодії громадських об’єднань з державою, громадських об’єднань 

та суб’єктів освіти, громадських об’єднань та суб’єктів управління освітою, 

розкриває шляхи реформування та модернізації освіти через систему 

прозорих, відкритих, незалежних та доступних інституцій з метою належного 

розвитку якісно нових, прогресуючих відносини у сфері освіти. 

 

2.2 Адміністративні обов'язки громадських об'єднань в сфері 

освіти в Україні 

 

Сучасні політичні та соціально-економічні перетворення в Україні 

ставлять нові завдання перед системою освіти. Саме тому наша держава 

визначила нову стратегію реформування освіти, яка орієнтована на систему 

державно-громадського управління освітою, з огляду на це адміністративно-

правовий статус громадських об'єднань у сфері освіти набуває якісно нового 
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значення. Слід зазначити, що в нашій державі відмічається динаміка 

зростання кількості зареєстрованих громадських об’єднань, що свідчить про 

позитивний вплив на інституційний розвиток громадянського суспільства в 

Україні. 

На думку провідних вчених у галузі адміністративного права, 

громадські організації є невід’ємним елементом будь-якого демократичного 

суспільства. Їх соціально-політичне призначення і роль полягають, 

насамперед, у тому, що вони допомагають людям у повсякденному житті. 

Звільняють особистість від необхідності самостійно вирішувати безліч 

соціальних проблем та відкривають широкі можливості для суспільно-

політичної ініціативи народу для здійснення ними самоврядування. 

Внаслідок цієї спільної роботи її результатом має стати реальне 

впровадження у щоденну діяльність демократичних інститутів влади, 

дотримання принципів демократії та верховенства права [76, с. 229] 

Розглядаючи освіту як об’єкт адміністративно-правового регулювання 

А.О. Ярош слушно зазначає, що в регулюванні сфери освіти вагоме місце 

посідають норми адміністративного права, оскільки адміністративне право – 

це галузь права, за допомогою якої громадяни здійснюють задоволення своїх 

потреб практично в усіх сферах суспільного життя [212, с. 229]. 

Адміністративне право характеризується досить великою кількістю 

суб’єктів, серед яких окремо можна виділити громадські об'єднання в сфері 

освіти. Галунько В.В. вважає, що суб’єктами адміністративного права 

можуть бути індивідуальні та колективні суб’єкти (серед яких він виділяє 

також і громадські об’єднання) [36, с. 121]. 

Визначення громадського об'єднання міститься у Законі України «Про 

громадські об’єднання», згідно з частиною 1 статті 1 Закону, громадське 

об'єднання – це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб 

приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення 

суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та 

інших інтересів [142]. 
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Тобто, із наведеного визначення випливає, що основні адміністративні 

обов’язки громадського об’єднання будуть слугувати досягненню цілей щодо 

здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема 

економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. 

Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян – це сукупність 

прав, обов’язків, які реалізуються в адміністративних правовідносинах, що 

виникають між об’єднаннями громадян і державними органами, органами 

місцевого самоврядування [73, с. 75]. 

Виходячи з предмету дослідження, слід окремо зауважити, що 

адміністративно-правовий статус громадського об'єднання у сфері освіти 

тісно пов'язаний із його адміністративною правосуб’єктністю, під якою у 

юридичній науці розуміється здатність мати права і обов'язки у сфері 

публічного управління, а також здатність надані права реалізовувати і 

виконувати покладені обов'язки [195, с.30].  

На підтвердження цієї думки, Т. Коломоєць та П. Лютіков, вказують, 

що адміністративна правосуб’єктність є основним, базовим елементом 

адміністративно-правового статусу особи. Саме вона зумовлює можливість 

юридичної особи бути учасником адміністративних правовідносин та 

визначає обсяг її прав та обов’язків [75, с.385]. 

Разом з тим, наводячи авторську дефініцію «адміністративної 

правосуб’єктності юридичних осіб», вчені вказують на здатність юридичної 

особи мати закріплені адміністративно-правовими нормами суб’єктивні 

права та суб’єктивні обов’язки, а також здатність своїми діяннями набувати 

та реалізовувати права, створювати для себе або інших суб’єктів обов’язки та 

здатність юридичної особи нести за порушення адміністративно-правових 

норм адміністративну відповідальність, які (здатності) можуть змінюватись 

під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів і умов[75, с. 385]. 

Таким чином, можемо визначити, що поряд із правами, окремим 

елементом адміністративно-правового статусу громадських об'єднань у сфері 

освіти є їх адміністративні обов’язки. Саме адміністративні обов’язки, які не 
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існують відокремлено, а кореспондують з іншими елементами 

адміністративного статусу, такими як права і відповідальність є предметом 

нашого аналізу. 

Вважаємо, що обов'язки громадських об'єднань поділяються на 

загальноправові та спеціальні, які в свою чергу залежать від того чи має 

громадське об'єднання статус юридичної особи чи функціонує без такого 

статусу. Крім цього на перелік обов’язків громадських об'єднань впливає їх 

належність до певної сфери, а також наявність цілей, передбачених у 

статутних документах, які визначають характер їх діяльності. 

Щодо адміністративних обов’язків громадського об'єднання, в тому 

числі і у сфері освіти, то головним із них є обов’язок їх державної реєстрації 

в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", 

протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів [144]. Тобто обов’язок 

державної реєстрації, передбачений частиною 8 статтею 8 Закону України 

«Про громадські об’єднання» [142] є імперативною нормою, оскільки його 

порушення має наслідком ситуацію, коли громадське об’єднання не 

вважається утвореним. 

Обов'язок легалізації громадського об'єднання випливає також із статті 

186-5 КУпАП «Порушення законодавства про об'єднання громадян», яка 

передбачає відповідальність у формі штрафу від двадцяти п'яти до ста 

тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за керівництво 

об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом 

порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке примусово розпущено за 

рішенням суду, але продовжує діяти, а так само за участь у діяльності таких 

об'єднань. [70] 

При цьому, слід зазначити, що сама процедура державної реєстрації 

громадських об'єднань на сьогоднішньому етапі є значно простішою і 

дешевшою, оскільки саме ці обставини були перепонами для активних груп 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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населення реєструвати громадські організації задля захисту своїх законних 

прав та інтересів. 

Про це вказують і незалежні експерти, до прийняття нового Закону до 

50 % ініціативних груп громадян відмовлялися від створення громадських 

організацій через складну процедуру реєстрації або після першої відмови в 

реєстрації [57].  

Крім того, як свідчать результати дослідження «Оцінка стану розвитку 

громадянського суспільства та суспільної активності громадян України», 

проведеного Українським Фондом Демократії «Спочатку Люди» у червні 

2013 року, громадяни України мають значний потенціал громадської 

самоорганізації: кожен четвертий опитаний бере участь у реалізації хоча б 

одного виду соціально-корисної громадської діяльності, половина опитаних 

громадян України виявила готовність брати участь у покращенні становища в 

своїх громадах [61]. 

Реєстрація громадських об'єднань є процедурою їх легалізації. Як 

зазначає М. Лациба у громадських об’єднань є свої засновники, керівні 

органи, найменування. Щорічно у значній кількості об’єднань відбуваються 

структурні чи кадрові зміни: змінюється назва, керівні органи, символіка, 

місцезнаходження. Одні організації створюються, інші припиняють свою 

діяльність. Законодавець об’єднує усю цю інформацію в єдину базу даних – 

Реєстр громадських об’єднань. [90, с. 15]. 

Згідно п. 2 Порядку ведення реєстру громадських об'єднань, реєстр – це 

єдина електронна база даних, яка створюється та ведеться з метою обліку 

громадських об’єднань та забезпечення доступу до інформації про 

громадські об’єднання [133]. 

Головною метою Реєстру є облік громадських об’єднань та 

забезпечення загального доступу до інформації про них. В той же час М. 

Чаплига відмічає, що наявні функції Реєстру не дозволяють громадським 

об’єднанням ефективно шукати партнерські інституції, знайомитись з 

результатами діяльності інших об’єднань, їх звітністю [197]. 
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Експерти Національного інституту стратегічних досліджень 

рекомендують, на основі здійснення аналізу та узагальнення пропозицій 

громадських об’єднань, розробити програму конкретних заходів щодо 

удосконалення функціонування Реєстру громадських об’єднань та усунення 

недоліків в його роботі [112]. 

У Реєстрі має міститися інформація відповідно до п. 8 Порядку ведення 

реєстру, зокрема інформація про повні найменування усіх громадських 

об’єднань, дати їх створення та припинення діяльності, відомості про 

засновників, про місцезнаходження, відокремлені підрозділи, зареєстровану 

символіку, позначки про здійснення підприємницької діяльності, номери та 

дати видачі свідоцтв про реєстрацію тощо [133].  

Таким чином, з наведеного вище, можемо зробити висновок про 

наявність обов’язку громадського об'єднання подавати вичерпні відомості як 

на етапі державної реєстрації так і в процесі здійснення ним своєї діяльності. 

Діяльність громадського об'єднання, відповідно до ч.7 статті 3 Закону 

«Про громадські об’єднання» ґрунтується на принципах прозорості, 

відкритості та публічності. Прозорість, відкритість передбачає право всіх 

членів (учасників) громадського об'єднання мати вільний доступ до 

інформації про його діяльність, у тому числі про прийняті громадським 

об'єднанням рішення та здійснені заходи, а також обов'язок громадського 

об'єднання забезпечувати такий доступ. Публічність означає, що громадські 

об'єднання інформують громадськість про свої мету (цілі) та діяльність [142]. 

Таким чином із вказаних вище принципів випливає обов’язок 

громадського об'єднання забезпечувати доступ до публічної інформації та 

інформувати громадськість про свою діяльність, про що зокрема вказується і 

у статті 34 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) 

в Україні», відповідно до якої кожен має право на оперативне одержання 

через друковані засоби масової інформації публічно поширюваної інформації 

про діяльність державних органів і організацій, об'єднань громадян та їх 
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посадових осіб, а також інших відомостей, необхідних для реалізації ними 

своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій [145]. 

Крім цього, основні відомості про громадські об'єднання, вміщені в 

Реєстрі громадських об'єднань, мають вільний доступ для ознайомлення та 

використання, що також свідчить про реалізацію принципу публічності в їх 

діяльності [133]. 

У статті 23 Закону України «Про громадські об’єднання» окреслено 

перелік обов’язків громадського об’єднання, до яких віднесені: зобов'язання 

подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання коштів 

відповідно до закону; зобов'язання вести бухгалтерський облік, фінансову та 

статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і зборів та 

сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону; 

зобов’язання зберігати правоустановчі документи, документи, в яких 

міститься інформація про діяльність, яка здійснена відповідно до мети 

(цілей) та завдань; зобов’язання зберігати і регулярно оновлювати 

інформацію, достатню для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих 

бенефіціарних власників (контролерів) громадського об’єднання, а також 

надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених 

законом; зобов’язання готувати річні фінансові звіти із зазначенням 

детального аналізу доходів і витрат; зобов’язання здійснювати заходи 

контролю, щоб забезпечити зарахування і витрачання повністю всіх коштів у 

спосіб, що узгоджується з цілями та завданнями заявленої діяльності 

громадського об’єднання; зобов’язання забезпечити ведення обліку та 

зберігання не менше п’яти років усіх необхідних облікових документів 

стосовно внутрішніх та міжнародних операцій, а також інформації, про 

державну фінансову підтримку, і надавати її компетентним державним 

органам на відповідний запит, а також в інших випадках, передбачених 

законодавством [142]. 

Таким чином із всього масиву обов’язків, ми вважаємо за доцільне 

дослідити загальноправові та спеціальні. На нашу думку, загальноправовим 
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обов’язком є зобов’язання громадських об'єднань використовувати своє 

майно для досягнення статутних цілей, а також для оплати праці та 

соціальних заходів. Крім цього, на громадські об’єднання поширюються 

загальноправові обов’язки, пов’язані з: оплатою та охороною праці; сплатою 

податків, єдиного соціального внеску; захистом права власності та інших 

речових прав; відновленням платоспроможності і банкрутства; фінансовим і 

валютним регулюванням. 

Спеціальні обов’язки, на нашу думку виникають в тому випадку, коли 

громадські об'єднання різняться за статусом, за сферою діяльності, а також за 

статутними цілями. Отже, громадські об’єднання, в т.ч. ті, які не мають 

статусу юридичних осіб, зобов’язані: додержуватися обмежень щодо мети 

(цілей) і дій, встановлених Конституцією [80] і статтею 4 Закону «Про 

громадські об’єднання»; інформувати громадськість про свою мету (цілі) та 

діяльність; надавати своїм учасникам вільний доступ до інформації про свою 

діяльність та звітів; повідомляти органи реєстрації про зміну мети (цілей) та 

складу керівних органів [142]. 

В той час як, громадські об’єднання зі статусом юридичної особи 

зобов’язані, зокрема: вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну 

звітність; оприлюднювати дані про державну фінансову підтримку та її 

цільове використання; підтверджувати всеукраїнський статус (як правило, з 

метою одержання державної фінансової підтримки); передавати свої активи у 

випадку ліквідації іншим громадським об’єднанням або в доход бюджету. 

Щодо обов’язків громадських об'єднань у сфері освіти, то вони 

здебільшого випливають із статутних цілей таких об'єднань та забезпечують 

виконання завдань громадського об'єднання. Як правило в статутах 

громадських об'єднань передбачені загальні обов’язки організації та 

обов’язки членів такої організації. Відповідно до п.3.2 Статуту Харківської 

обласної громадської організації «Мультікультіуа», громадська організація 

зобов’язана: надавати всім членам ГО право користуватися результатами її 

діяльності; інформувати членів ГО про результати своєї діяльності; 



115 
 

дотримуватися чинного законодавства України, загальновизнаних принципів 

і норм; вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, 

зареєструватись в органах державної податкової інспекції, вносити до 

бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством, 

подавати фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати. 

Пунктом 5.3 Статуту визначені обов’язки членів громадської організації, а 

саме: дотримуватися організаційної дисципліни; виконувати вимоги Статуту 

та рішення керівних органів організації; сприяти укріпленню авторитету ГО; 

брати посильну активну участь у діяльності ГО; не допускати дій, що 

перешкоджають реалізації рішень ГО; своєчасно сплачувати членські внески 

[181].  

Відповідно до п.4.2 Статуту благодійної організації «Благодійний фонд 

«Мій університет», фонд має такі обов’язки: забезпечення виконання своїх 

статутних завдань; забезпечення вільного доступу до своїх звітів, документів 

про господарську та фінансову діяльність у порядку, передбаченому чинним 

законодавством України; інші обов’язки, передбачені чинним 

законодавством України. Пунктом 5.15 Статуту закріплені обов’язки 

учасників фонду, такі як: дотримуватися положень Статуту; брати 

безпосередню участь у діяльності Фонду у формах, передбачених Статутом 

та рішеннями статутних органів Фонду, реалізації його статутних цілей та 

завдань; брати участь у заходах, що проводяться Фондом; виконувати 

доручення, покладені на них Фондом; сприяти розширенню зв'язків та 

розповсюдженню інформації про діяльність Фонду; пропагувати цілі та мету 

діяльності Фонду серед потенційних благодійників з метою залучення 

фінансових засобів; надавати Фонду інформацію, необхідну для його 

діяльності; сплачувати вступні та членські внески, розмір і порядок сплати 

яких визначаються за рішенням Загальних зборів; виконувати інші обов’язки, 

передбачені Статутом [175]. 

Деякі Статути громадських об'єднань не містять окремо визначених 

обов’язків для самої організації, а визначають лише обов’язки її членів. 
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Деякою мірою це можливо, оскільки завдяки виконанням обов’язків членами 

організації і досягається виконання його статутних завдань і цілей. Хоча це 

положення не може бути стовідсотково вірним, так як на практиці існують 

обов’язки, які від імені організації здійснюють виключно її керівні органи. 

Прикладом закріплення лише обов’язків членів громадського 

об'єднання може бути п. 4.7. Статуту Громадської організації «Українська 

асоціація дослідників освіти», де визначено, що члени Асоціації зобов'язані: 

виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з 

виконанням статутних завдань Асоціації; сприяти виконанню статутних 

завдань Асоціації; пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність 

Асоціації; виконувати вимоги керівних органів Асоціації щодо порядку та 

умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є 

конфіденційною; дотримуватись етичних принципів, прийнятих Асоціацією; 

сплачувати членські внески у розмірі та формі, що встановлюються 

Правлінням Асоціації [180]. 

У п.3.5 Статуту Всеукраїнської громадської організації «Відкрита 

освіта» визначені загальні обов’язки членів організації, не конкретизуючи 

статутні цілі: дотримуватися вимог Статуту організації; брати активну участь 

в діяльності організації; виконувати рішення Загальних зборів та Правління 

організації; сприяти підвищенню авторитету організації; виконувати інші 

обов'язки, передбачені чинним законодавством та внутрішніми документами 

організації [176]. 

У п. 3.2 Статуту громадської організації «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права» визначені наступні обов’язки: дотримуватися 

законодавства України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного 

права, що стосуються сфери дії Громадської організації; забезпечити 

виконання своїх статутних завдань; забезпечити вільний доступ до своїх 

звітів, інформації про склад керівництва, відомостей про джерела 

фінансування та витрати у порядку, визначеному чинним законодавством 
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України; виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством 

України [178] 

Цікавим, з погляду нашого дослідження є Статут Громадської 

організації «Ліга професорів права, докторів юридичних наук та докторів 

філософії у сфері права», відповідно до якого Ліга є Громадським 

об’єднанням, що створюється з ініціативи вчених у сфері (галузі знань) права 

та об’єднує на добровільних засадах фахівців, які здійснюють свою 

професійну діяльність у сфері (галузі знань) права чи інших суміжних сферах 

(галузях знань) [179]. 

Серед статутних завдань Ліги найвизначнішими, виходячи з предмету 

нашого дослідження є такі: розвиток правової науки, юридичної освіти та 

практики; організація, координація та проведення науково-дослідної роботи 

у сфері права і суміжних сферах; координація, організація та проведення 

круглих столів, семінарів, конференцій та інших форм наукових та/або 

практичних заходів (зібрань) з актуальних проблем нормотворення і 

правозастосування у сфері права та суміжних сферах; реалізація проектів та 

окремих акцій, спрямованих на становлення і розвиток права; сприяння 

членам Ліги у здійсненні своєї наукової діяльності у сфері права, 

оприлюдненні її результатів; розвиток методики викладання права у 

юридичних вищих навчальних закладах (на юридичних факультетах), 

впровадження сучасних форм та інструментів якісного практично 

орієнтованого навчання праву, зокрема і юридичної клінічної освіти; 

заохочення студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів юридичних вищих 

навчальних закладів (юридичних факультетів), молодих вчених до активної 

наукової діяльності у сфері права; участь у здійсненні дієвого та відкритого 

громадського контролю у сфері вищої освіти, науки, діяльності центрального 

органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, Національної ради України з питань 

розвитку науки і технологій, вищих навчальних закладів, наукових установ 

тощо; здійснення громадського спостереження та контролю за проведенням 
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зовнішнього незалежного оцінювання; здійснення громадського 

спостереження та контролю за дотриманням науковцями етичного кодексу 

вченого при здійсненні наукової та науково-технічної діяльності, підготовки 

наукових досліджень, зокрема і шляхом протидії плагіату; сприяння 

зміцненню зв’язків між юридичною наукою, освітою і практикою у сфері 

права; вивчення досвіду зарубіжних країн в галузі права, пропаганда за 

кордоном досягнень вітчизняної юридичної науки і освіти та ін [179]. 

На виконання цих завдань та досягнення статутної мети спрямовані 

обов’язки Ліги, які відповідно до п. 3.2. Статуту, передбачають дотримання 

законодавства України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного 

права, що стосуються сфери дії Ліги; забезпечення виконання мети та 

завдань Ліги; інформування членів Ліги про свою діяльність і надання всім 

членам Ліги можливість користуватися результатами цієї діяльності на 

рівних умовах; оприлюднення необхідної інформації щодо своєї діяльності в 

порядку, визначеному законом; виконання інших обов’язків, покладених на 

Лігу відповідно до чинного законодавства та Статуту [179]. 

Таким чином, аналізуючи статутні документи освітніх громадських 

об'єднань, ми доходимо висновку, що в основному їх статутні цілі пов’язані 

із сприянням розвитку освіти і науки в Україні, задоволенням та захистом 

спільних інтересів членів громадських об'єднань, створенням освітнього 

простору для формування культури прав людини та толерантності, 

взаємодією навчальних закладів та організацій громадянського суспільства 

задля розвитку освіти і науки тощо.  

Дослідивши, статутні обов’язки членів громадських об'єднань, робимо 

висновок, що в основному вони зводяться до обов’язків щодо виконання 

вимог статуту, виконання завдань діяльності громадського об'єднання; 

виконання дисциплінарних та етичних вимог; своєчасної сплати членських 

внесків. 

Цікавим, на наш погляд є включення до статутних документів 

громадських організацій в сфері освіти положення щодо здійснення 
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громадського спостереження та контролю. Виходячи із того, що суб’єкти 

адміністративного права у сфері освіти мають повноваження щодо нагляду і 

контролю, то за аналогією існують і адміністративні обов’язки, які 

кореспондують із вказаними повноваженнями. 

Так, беззаперечним є факт, що раніше контрольно-наглядові 

повноваження у сфері освіти були прерогативою лише державних органів, а 

саме: Міністерства освіти і науки України, Державної інспекції навчальних 

закладів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади, які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади, а також 

органів управління освітою на місцях. Відповідно до цих повноважень, 

вказані суб’єкти несли адміністративні контрольно-наглядові обов’язки в 

межах визначених законодавством (наприклад, відповідно до вимог 

процедури ліцензійної та акредитаційної експертизи).  

Сьогодні стаття 78 Закону України "Про вищу освіту" прямо 

передбачає здійснення громадського контролю у сфері вищої освіти як 

громадськими об’єднаннями, так і окремими громадянами на принципах 

відкритості і прозорості [141].  

В якості прикладу адміністративних контрольних обов’язків можемо 

навести обов’язки, які покладаються на громадських спостерігачів за 

проведенням зовнішнього незалежного оцінювання: ознайомитися із 

вимогами щодо проведення процедур зовнішнього незалежного оцінювання; 

подати посвідчення громадського спостерігача за проведенням зовнішнього 

незалежного оцінювання та документ, що посвідчує особу; засвідчити 

особистим підписом наявність чи відсутність родинних або інших зв'язків із 

будь-якою особою з числа учасників зовнішнього незалежного оцінювання 

чи тих, хто проводить зовнішнє незалежне оцінювання; повідомляти 

відповідальній особі про виявлені порушення і недоліки [150]. 

Тобто, з вищенаведеного ми можемо зробити висновок, що держава 

делегує громадським об’єднанням функцію громадського контролю. І хоча у 

частині 1 статті 78 Закону України «Про вищу освіту» зазначається, що 
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громадський контроль у сфері вищої освіти є правом, а не обов’язком, 

вважаємо за потрібне акцентувати увагу на тому, що у випадку включення 

громадського контролю до статутних цілей громадського об'єднання, 

принципово змінюється і механізм досягнення вказаних цілей, тобто 

виникають адміністративні обов’язки щодо їх здійснення.  

Отже, усе вищевикладене дає підстави вважати, що : 

1. Адміністративні обов’язки громадських об'єднань у сфері освіти є 

невід’ємним елементом їх адміністративної правосуб’єктності, яка в свою 

чергу, є основним елементом адміністративно-правового статусу 

громадських об’єднань у сфері освіти. 

2. Адміністративні обов’язки не існують відокремлено, а 

кореспондують з іншими елементами адміністративного статусу громадських 

об’єднань в у сфері освіти, зокрема з такими як права і відповідальність. 

3. Визначальним адміністративним обов’язком громадського 

об’єднання, в тому числі і в сфері освіти є обов’язок його державної 

реєстрації, який є імперативною нормою, оскільки його порушення має 

наслідком ситуацію, коли громадське об’єднання не вважається утвореним. 

4. Обов'язки громадських об'єднань поділяються на загальноправові та 

спеціальні, які в свою чергу залежать від того чи має громадське об'єднання 

статус юридичної особи чи функціонує без такого статусу. Перелік 

обов’язків громадських об'єднань також залежить від їх статусу: за 

територіальним принципом – міжнародні, всеукраїнські, місцеві; за 

належністю до певної сфери діяльності – освітні, екологічні, правозахисні 

тощо; за статутними цілями – які вказані в установчих документах та 

визначають характер діяльності громадського об’єднання.  

5. Поряд із загальними і спеціальними обов’язками громадських 

об’єднань, передбачених законодавством, вважаємо, що формулювання 

статутних цілей громадського об'єднання у сфері освіти, впливає на механізм 

досягнення вказаних цілей, тобто виникають адміністративні обов’язки щодо 

їх здійснення.  
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6. Відповідно до концепції державно-громадського нагляду (контролю) 

у системі освіти, поряд із державними органами також і громадські 

об’єднання у сфері освіти мають контрольно-наглядові повноваження в цій 

галузі, що передбачає наявність кореспондуючих їм адміністративних 

контрольно-наглядових обов’язків.  

Таким чином, можемо констатувати, що адміністративні обов’язки 

громадських об’єднань у сфері освіти визначаються законодавством, а також 

статутними (програмними) документами цих об’єднань. Серед 

адміністративних обов’язків громадських об’єднань можемо виділити 

імперативні, невиконання яких має наслідком неутворення громадського 

об’єднання; загальноправові та спеціальні, які передбачені нормами 

законодавства як для громадських об’єднань зі статусом юридичної особи, 

так і без такого статусу; статутні, тобто такі, що передбачені установчими 

документами і кореспондують із цілями громадського об’єднання та 

повноваженнями щодо досягнення таких цілей. 

Наразі існує принципово інша система державно-громадського нагляду 

(контролю) у сфері освіти, а тому виникає необхідність перегляду статутних 

цілей освітніх громадських організацій, з метою закріплення конкретних 

адміністративних обов’язків щодо нагляду (контролю).  

 

2.3 Адміністративні права громадських об’єднань у сфері освіти в 

Україні 

 

На сьогоднішній день участь громадських об’єднань не тільки у сфері 

освіти, але й в будь-якій іншій сфері, відіграє важливу роль в 

демократичному становленні нашої держави. Національна доктрина розвитку 

освіти [156], свідчить про те, що сучасна система управління сферою освіти 

розвивається як державно-громадська. Вона має враховувати регіональні 

особливості, тенденції до зростання автономії навчальних закладів, 

конкурентоспроможності освітніх послуг. 
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Сучасні політичні та соціально-економічні зміни в Україні створюють 

нові цілі та завдання перед системою освіти. Тому наша держава визначила 

нову стратегію реформування освіти, яка орієнтована на систему державно-

громадського управління освітою, з огляду на це адміністративно-правовий 

статус громадських об'єднань у сфері освіти набуває якісно нового значення.  

Тому, розвиток освіти не може розвиватися, без участі громадських 

об’єднань, які безпосередньо функціонують для того щоб забезпечити рівні 

права на освіту та зробити її більш доступною для всіх громадян. Таким 

чином, дані речі й зумовлюють актуальність дослідження адміністративних 

прав громадських об’єднань у сфері освіти в Україні. 

Конституція України встановила, що громадяни мають право на 

свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для 

здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, 

економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком 

обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та 

громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод 

інших людей. Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке 

об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність 

до політичних партій або громадських організацій. Конституція гарантує 

рівність перед законом усіх об'єднань громадян [76]. 

Під державно-громадським управлінням освітою найчастіше 

розуміється процес поєднання різноспрямованої діяльності державних та 

суспільних суб’єктів управління в інтересах людини, соціуму, влади, а 

предметом його взаємоузгодження та спрямування дій різних за природою і 

напрямом сил на розвиток освітньої системи. Головною перевагою цього 

типу управління вважається оптимальне задоволення потреб та інтересів 

учасників освітнього процесу в процесі зваженої взаємодії громадськості і 

владних структур. Важливо наголосити саме на гармонійному поєднанні у 

державно-громадському управлінні загальнодержавних регулювань та 

індивідуальних суспільних ініціатив і визначальній ролі останніх як фактора, 
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що сприяє децентралізації управління освітою й автономізації діяльності 

навчальних закладів. Тому, як слушно зазначає І.Лікарчук, у державі має 

бути "створена, як це і належить демократичному суспільству, не державно-

громадська, а громадсько-державна система управління" [91; 184]. 

В адміністративному праві існує достатня кількість суб’єктів, які 

можна віднести до громадських об'єднань в сфері освіти. На думку, Галунька 

В.В., суб’єктами адміністративного права можуть бути індивідуальні та 

колективні суб’єкти (серед яких він виділяє також і громадські об’єднання). 

[36, с. 121]. 

Громадські об’єднання характеризує компетенція, оскільки в ній 

виражаються правосуб’єктність і правовий статус, що дає змогу брати участь 

у публічно-правових відносинах і набувати в них права та обов’язки, а в разі 

вступу у процесуальні правовідносини – набувати додаткові процесуально-

правові характеристики, не втрачаючи початкових якостей. Діяльність 

громадського об’єднання, як вид суспільно-юридичної діяльності, 

характеризується цілеспрямованістю, тому постановка чітких, конкретних, 

реально досяжних цілей робить правозастосування ефективним, забезпечує 

стабільний нормативний орієнтир як суб’єкта публічно-правових відносин та 

стійку діяльність у межах компетенції [173]. 

На момент прийняття Закону України «Про об’єднання громадян» одні 

й ті самі питання, пов’язані з реалізацією права на об’єднання, були 

врегульовані, як правило, одночасно декількома законодавчими актами. При 

цьому підходи до правового регулювання одного й того самого питання в 

різних актах були різними, що створювало ґрунт для численних колізій. При 

всьому різноманітті наявних правових актів, що регулювали діяльність 

об’єднань громадян, вони не утворювали єдиної системи. Необхідно було 

створити модель законодавства про громадські об’єднання з чітким 

ієрархічним і функціональним поділом правових актів [173; 142]. 

Наразі, чинне законодавство, містить положення, щодо громадського 

управління освітою, зокрема воно регулюється: Конституцією України, 
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Законом України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-

технічну освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про 

громадські об’єднання», Національною доктриною розвитку освіти, 

Програмою «Освіта XXI століття». 

Зміст правового статусу об’єднання громадян з проведенням 

конституційної реформи та прийняттям Конституції України значно 

видозмінився й розширився, завдяки і економічному забезпеченню прав і 

свобод людини та громадянина, і міжнародному гарантуванню прав, свобод, 

зокрема правових механізмів забезпечення інтересів громадських об’єднань 

на міжнародному та європейському рівнях. Кожному надана можливість у 

випадках, передбачених міжнародними договорами України, звертатися в 

міждержавні органи щодо захисту прав і свобод людини, якщо вичерпано всі 

наявні внутрішньодержавні засоби правового захисту. Зокрема, громадяни 

України мають право звертатися до Європейського суду з прав людини, який 

утворений відповідно до протоколу № 11 до Конвенції про захист прав 

людини та основних свобод [173; 164]. Це право можна реалізувати 

громадськими об’єднаннями у сфері освіти.  

Спроба закріплення на нормативно-правовому рівні системи 

безперервної освіти впродовж життя була здійснена у Національній стратегії 

розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки. У ній визначено мету такої 

освіти, а саме: «забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її 

індивідуальними задатками, здібностями, потребами на основі навчання 

упродовж життя та забезпечення доступності і неперервності освіти 

впродовж життя» [156; 183]. 

На думку С. Сохи, форму громадських об’єднань на сьогодні має 

більшість новостворених некомерційних організацій, що реалізують, 

захищають і задовольняють чималий обсяг прав, свобод і законних інтересів 

громадян. Саме громадські об’єднання беруть участь у виборах (політичні 

партії), представляють наші інтереси у взаємовідносинах з роботодавцями 

(професійні спілки), захищають права споживачів, виховують і навчають 
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молодь і дітей (молодіжні та дитячі громадські об’єднання), вирішують 

національне питання (національно-культурні автономії), охороняють 

громадський порядок і державний кордон (громадські формування з охорони 

громадського порядку та державного кордону), вирішують проблеми 

громадян за місцем проживання (органи громадської самодіяльності) тощо 

[173]. 

Відповідно до загальноприйнятої світової практики громадські 

об’єднання (недержавні некомерційні організації) є насамперед виразниками 

волі громадянського суспільства, його рушійною силою. Рівень реалізації 

прав та інтересів членів суспільства безпосередньо залежить від ступеня 

взаємодії громадських об’єднань з державою і світом бізнесу. Ця взаємодія в 

сучасній соціології визначається поняттям «соціальне партнерство», 

розвиток якого розглядають як пріоритетну умову становлення 

громадянського суспільства [221, с. 7]. 

Г. Тодосова, вважає що наразі в Україні співпраця між державними 

установами й організаціями громадянського суспільства в системі освіти 

проводиться скоріше на засадах паралельного співіснування, ніж на основі 

взаємодопомоги. Основні завдання державних установ, що здійснюють 

управління освітою на всіх рівнях (Міністерство освіти і науки України, 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, міські, районні 

управління освіти при державних адміністраціях міст та ін.), полягають у: 

реалізації стандартів державної політики в галузі освіти; зміцненні 

матеріальної бази навчальних закладів; створенні умов для реалізації 

гарантованого Конституцією України права громадян на отримання освіти 

відповідно до потреб особистості та її індивідуальних здібностей, 

можливостей; здійсненні часткового управління навчальними закладами; 

організації навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних 

закладів; контролі за дотриманням актів законодавства з питань освіти і 

науки державного стандарту; проведенні атестації закладів освіти [184]. 
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На думку, Д. Титаренка дослідження стану нормативно-правової бази 

громадського управління освітою дорослих переконує у необхідності її 

вдосконалення у частині надання прав громадській спільноті впливати на 

освітні процеси, висловлювати свої наміри та покращити механізми 

управління освітою дорослих. Крім того, він вважає, що даний інститут є 

важливою та невід’ємною ланкою розвитку освіти дорослих на території 

України, адже є агентом змін у державній політиці, регулюючи освіту 

дорослих і навчання протягом усього життя, створює умови для спілкування 

між організаціями та іншими зацікавленими сторонами у сфері освіти 

дорослих. Пріоритетним та головним напрямом роботи представництва є 

підвищення рівня методологічних і дидактичних знань організацій, що 

надають послуги у цій сфері, та їх організаційного потенціалу, а також 

підвищення самодостатності груп населення, що мають обмежений доступ до 

ринку праці (наприклад: жінки, молодь, ув’язнені, пенсіонери), надання 

інноваційних послуг освіти дорослих сільському та безробітному населенню 

в регіонах країни [183]. 

Наразі важливо із залученням громадськості створити в державі 

інноваційну державно-громадську систему управління, покликану 

вирішувати стратегічні завдання підвищення життєвого рівня населення на 

основі принципово нових методологічних підходів. Держава повинна 

забезпечити можливість громадянам спільно здійснювати свою власну 

ініціативу. Для того щоб оптимізувати процес формування громадянського 

управління освітою дорослих в Україні, необхідно максимально спрямувати 

розвиток і вдосконалити роботу громадських організацій у сфері освіти 

дорослих та сприяти законодавчому і правовому закріпленню порядку їх 

створення та діяльності. Усіма засобами потрібно сприяти тому, щоб 

громадські організації у сфері освіти дорослих зайняли визначене, належне 

їм місце між державним сектором і суспільством, а також розповсюдженню 

серед населення інформації щодо ролі таких організацій у суспільстві [183]. 
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На думку, Т. Коломоєць адміністративна правосуб’єктність є основним, 

базовим елементом адміністративно-правового статусу особи. Тому, саме 

вона зумовлює можливість юридичної особи бути учасником 

адміністративних правовідносин та визначає обсяг її прав та обов’язків. Крім 

того, юридична особа має закріплені адміністративно-правовими нормами 

суб’єктивні права та обов’язки, а також здатність своїми діяннями набувати 

та реалізовувати права, створювати для себе або інших суб’єктів обов’язки та 

здатність юридичної особи нести за порушення адміністративно-правових 

норм адміністративну відповідальність, які (здатності) можуть змінюватись 

під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів і умов [75, с.385]. 

К. Постол вважає, що громадське управління освітою, які розглядається 

як загальна група суб’єктів державно-громадських правовідносин, так як 

вони реалізовують взаємовідносини інститутів громадянського суспільства та 

держави як в освітній сфері, так і в інших сферах суспільства. В цьому 

випадку специфічним є тільки напрямок діяльності інститутів 

громадянського суспільства, які захищають і реалізовують інтереси своїх 

членів, які стосуються освіти. Характер правовідношень між ними та 

державою порівняно з такими ж інститутами громадянського суспільства, 

котрі захищають інтереси своїх членів в іншій суспільній сфері, відрізняється 

тільки об’єктом цих правовідношень. Така група суб’єктів складає більшість 

суб’єктного складу громадського управління освітою і переважає як в своєму 

кількісному показнику, так і в об’єму правового статусу. До цієї групи ми, 

перш за все, відносимо: діяльність громадських об’єднань в сфері освіти, 

діяльність профспілкових організацій, які захищають інтереси працівників 

освітньої сфери та інших учасників навчального процесута діяльність 

громадських рад при органах виконавчої влади [134]. 

Так розділ другий Закону України “Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності” містить доволі вагомий перелік прав профспілок та їх 

об’єднань, які можуть використовуватись профспілками в процесі захисту 

трудових, соціально-економічних та інших прав й інтересів їх членів та 
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окремих працівників освіти, а також визначає деякі організаційно-правові 

механізми взаємодії профспілок і держави, в особі уповноважених нею 

органів, відповідальних за сферу трудового та соціального забезпечення 

населення в освітній сфері. Положення статей Закону стосуються права 

профспілок вносити пропозиції суб’єктам законодавчої ініціативи і 

відповідним органам законодавчої влади про прийняття або внесення змін до 

законів та інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально- 

трудової сфери, що робить ці суб’єкти повноцінними представниками 

громадян щодо захисту трудових та соціально-економічних прав в процесі їх 

освітньої діяльності [160; 134]. 

Відповідно до вищесказаного, можемо визначити, що поряд із 

адміністративними обов’язками, окремим елементом правового статусу 

громадських об'єднань у сфері освіти є їх адміністративні права. Саме 

адміністративні права, які не існують відокремлено, а є пов’язаними з 

іншими елементами адміністративного статусу, такими як обов’язки і 

відповідальність є предметом нашого дослідження. 

Отже, ми визначили, що громадські об’єднання в тому числі й ті, які 

функціонують у сфері освіти, можуть здійснювати будь-яку діяльність яка не 

заборонена чинним законодавством. Зокрема, вони не повинні порушувати 

основний закон України – Конституцію та інші закони, що регулюють 

правила поведінки громадян нашої держави. 

Новітньою нормою Закону України «Про громадські об’єднання» є те, 

що для них стало доступним право на здійснення підприємницької діяльності 

для досягнення статутних цілей. Раніше дохід громадських об’єднань був від 

членських внесків, однак зазвичай вони були не великими, тому 

законодавець пішов на зустріч європейським цінностям, та на законодавчому 

рівні дозволив їм займатися підприємницькою діяльністю задля досягнення 

статутних цілей. 

В ст.1 Закону України «Про громадські об’єднання» вказано, що 

громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або 
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юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, 

задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, 

екологічних, та інших інтересів [142]. 

Що стосується загальних прав громадських об’єднань, то відповідно до 

ст. 21 Закону України «Про громадські об’єднання» вони мають право: 

вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету 

(цілі); звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної 

влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями 

(зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами; одержувати у порядку, 

визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні 

суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації; 

брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів 

нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, 

органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та 

важливих питань державного і суспільного життя; проводити мирні зібрання; 

здійснювати інші права, не заборонені законом [142]. 

Стаття 78 «Про вищу освіту», регламентує положення, щодо прав 

громадських об’єднань. Зокрема, громадський контроль у сфері вищої освіти 

є правом суспільства та 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. Громадський контроль здійснюється громадськими 

об’єднаннями та окремими громадянами на принципах відкритості і 

прозорості [141]. 
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В тому числі громадські спостерігачі, мають право здійснювати 

контроль за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання: 

ознайомитися із вимогами щодо проведення процедур зовнішнього 

незалежного оцінювання; подати посвідчення громадського спостерігача за 

проведенням зовнішнього незалежного оцінювання та документ, що 

посвідчує особу; засвідчити особистим підписом наявність чи відсутність 

родинних або інших зв'язків із будь-якою особою з числа учасників 

зовнішнього незалежного оцінювання чи тих, хто проводить зовнішнє 

незалежне оцінювання; повідомляти відповідальній особі про виявлені 

порушення і недоліки [131]. 

Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи має право: - бути 

учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права 

відповідно до законодавства; - здійснювати підприємницьку діяльність, якщо 

це передбачено статутом, або через створені в порядку, передбаченому 

законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність 

відповідає меті громадського об’єднання та сприяє її досягненню; - 

засновувати для досягнення статутної мети засоби масової інформації; - 

брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно 96 до 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» [147]. - брати участь у роботі консультативних, 

дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами 

державної влади та місцевого самоврядування для проведення консультацій з 

громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що 

стосуються сфери їхньої діяльності. Громадське об’єднання зі статусом 

юридичної особи, створена ним юридична особа (товариство, підприємство) 

можуть виконувати державне замовлення відповідно до закону [142]. 

Загалом, як ми вже зазначали раніше перелік обов’язків громадських 

об'єднань, безпосередньо впливає на їх належність до певної сфери, а також 

наявність цілей, передбачених у статутній документації. Так, яскравим 

прикладом діяльності громадських організацій у сфері освіти є статут 
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Всеукраїнської громадської організації під назвою «Відкрита освіта». 

Змістовний аналіз даного статуту, дає можливість визначити права, вказаної 

організації, відповідно такими є: - право від свого імені набувати майно, 

майнові або особисті немайнові права, нести обов'язки, виступати від свого 

імені позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському 

судах; - організація має право від свого імені укладати угоди, що не 

заборонені законами; - організація має право здійснювати операції, необхідні 

для реалізації статутних цілей та предмета діяльності у порядку, який 

встановлено чинним законодавством України; організація має право 

засновувати підприємства в установленому порядку; - організація має право 

відкривати рахунки в установах банків за своїм вибором, згідно з чинним 

законодавством України; організація має право на своє найменування, круглу 

печатку та інші печатки, зразки яких затверджуються Правлінням Організації 

та реєструються у порядку, встановленому чинним законодавством України 

[176]. 

Тобто для реалізації поставлених цілей та мети громадська організація 

має адміністративні права у сфері освіти, однак переліком прав статутний 

документ не закінчується. З цього випливають, ще й відповідні обов’язки, які 

організація повинна виконувати у своїй діяльності. 

Організація для виконання завдань має право в установленому порядку: 

- використовувати для розміщення та розповсюдження інформації мережу 

Інтернет та інші засоби масової інформації; - засновувати засоби масової 

інформації; - розповсюджувати інформацію, пропагувати свої ідеї та цілі; - 

створювати спеціалізовані бази даних; - сприяти проведенню наукових 

досліджень; - надавати фінансову та матеріально-технічну допомогу 

громадянам та об'єднанням громадян, які беруть участь у реалізації спільних 

з Організацією програм та проектів; - Організація може бути членом інших 

об'єднань громадян; - укладати договори та інші цивільні правочини 

відповідно до законодавства України; - брати участь у вітчизняних та 

міжнародних заходах, якщо це передбачено законодавством України, або 
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сприяти їх проведенню; - представляти і захищати права та законні інтереси 

Організації та її членів у державних і недержавних органах; - вносити 

пропозиції до органів державної влади і місцевого самоврядування; - сприяти 

організації, координації та фінансуванню заходів, спрямованих на 

досягнення мети Організації; - з метою виконання статутних завдань і цілей 

Організація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну 

діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із 

статутом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, 

встановленому законодавством; - організація має право володіти, 

користуватися, розпоряджатися належним їй на праві власності рухомим і 

нерухомим майном, мати майнові права, кошти в національній та іноземній 

валюті, нематеріальні активи, придбані на законних підставах; - організація 

має право здійснювати щодо майна і коштів, які перебувають у її власності, 

будь-які повноваження, що не суперечать законодавству України та Статуту 

Організації [176]. 

Ефективність діяльності громадського об’єднання з реалізації мети та 

завдань, визначених статутом, пов’язана із встановленням та обґрунтуванням 

зв’язків між об’єктивними і суб’єктивними аспектами правової реальності, 

які створюють основу для розуміння правових явищ, що залежать від 

динаміки форм і методів діяльності її тенденції та перспективи розвитку, 

обумовлених єдністю соціальних зв’язків і функцій публічного характеру 

[173]. 

Також, чинне законодавство, яке унормовує діяльність громадських 

організацій, не позбавлене ряду недоліків. Загалом же проаналізовані закони 

та законопроекти України щодо діяльності громадських організацій, їх 

статути свідчать, що за своєю правовою природою вони є тими інституціями, 

які слугують задоволенню законних інтересів своїх членів, здійсненню та 

захисту прав і свобод людини в певній галузі соціального життя. Здійснюючи 

статутну діяльність у таких сферах, як соціальна, економічна, культурна, 

громадські організації цим самим гарантують захист права на освіту, 
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оскільки останнє в системі прав людини належить до всіх означених видів. У 

випадку створення громадських організацій для задоволення законних 

інтересів та захисту прав і свобод певної категорії населення право на освіту 

теж підлягає захисту як невід’ємне від людини, незалежно від соціального 

статусу члена – учень, студент, науковець, інвалід, чорнобилець тощо [95]. 

Загалом, слід розуміти, щоб уникнути повторних помилок минулих 

років, зберегти ті достоїнства, яких вдалося досягти за період незалежності 

України, потрібно знати та застосовувати на практиці не лише міжнародні 

стандарти, а й вітчизняний історичний досвід розвитку ідеї прав і свобод 

людини та громадянина у сфері діяльності громадських об’єднань у сфері 

освіти, а також враховувати ту обставину, що реформування 

адміністративних прав громадських об’єднань вимагає врахування ще й 

соціального досвіду, оскільки сфера права відображає не тільки закони 

формальної логіки, а й історичний досвід і факти [173].  

Крім того, права громадських об'єднань в сфері освіти, здебільшого є 

висвітленими в їхніх статутах. Відповідно права громадських об’єднань є 

тісно пов’язаними із їхніми визначеними в статуті метою та завданнями. 

Також в статуті є окремо визначений перелік обов’язків, що випливають з їх 

прав. Загалом практика діяльності громадських об’єднань у сфері освіти, 

зазвичай діє тільки на благо громадян нашої держави та дозволяє забезпечити 

рівне право на освіту, зробити її доступною та більш якісною.  

Це підтверджується статутом Всеукраїнської громадської організації 

«Відкрита освіта», її метою діяльності є сприяння розвитку освіти в Україні, 

задоволення та захист спільних інтересів своїх членів. Для досягнення своєї 

мети організація спрямовує свою діяльність на вирішення наступних завдань: 

- сприяння розвитку освіти;- сприяння розробці і впровадженню сучасних 

освітніх, соціально-правових та інформаційних технологій, методів і форм 

вирішення проблем забезпечення доступу до освіти та професійного 

навчання різних верств населення в Україні; - сприяння формуванню 

механізмів конструктивної взаємодії між об'єднаннями громадян і органами 
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державної влади; - сприяння впровадженню нових інформаційних та 

комунікаційних технологій у розвиток освіти, науки та культури та 

створення суспільства знань; - сприяння експериментальній діяльності, 

новаторству та розповсюдженню інформації, знань та передової практики, а 

також розвитку діалогу з питань політики в галузі освіти; - сприяння процесу 

реформування системи освіти в Україні та запровадженню нових форм в 

управління освітніми закладами; - активна участь в удосконаленні 

законодавства України з питань освіти і т.д. [176]. 

Таким чином, аналіз статутів громадських організацій доводить нам, 

що вони своїми завданнями визначають захист прав своїх членів. Також вони 

займаються й іншими напрямками діяльності, що стосується соціальних, 

екологічних, наукових, правових, культурних та інших питань. Наприклад, 

зміст статуту Української студентської спілки – дає нам можливість 

з’ясувати, що її завданнями є захист законних інтересів студентів у 

державних органах, громадських об'єднаннях, навчальних закладах; 

проведення незалежних соціологічних опитувань з питань, значимих для 

молоді; організація наукової, освітньої діяльності, зустрічей з видатними 

вченими, державними діячами, фахівцями в тій чи іншій сфері та інше [177]. 

Відповідно, права громадських об'єднань в сфері освіти, здебільшого є 

висвітленими в їхніх статутах. До прикладу, аналізуючи статутні документи 

освітніх громадських об'єднань, ми доходимо висновку, що в основному такі 

цілі пов’язані із сприянням розвитку освіти в Україні, захистом суспільних 

інтересів та всіх інших завдань, які стоять перед громадськими 

об’єднаннями, що діють на благо громадян нашої держави в сфері освіти. 

Також, слід зазначити, що захист права на освіту, також здійснюється 

громадськими організаціями. Загалом аналіз їх статутної діяльності дає нам 

зрозуміти, що як правило, останні чітко визначають сфери, в яких вони 

гарантують своїм членам захист їхніх законних інтересів, прав і свобод. 

Переважно це соціальна, економічна, духовна, спортивна та інші сфери. В 

такому разі право на освіту, яке в системі прав належить до культурних, 
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соціальних і економічних, повинно підлягати захисту громадськими 

організаціями, незалежно від того, хто є їхніми членами – студенти, 

чорнобильці, інваліди чи інші особи. Не важливо, має людина певний 

соціальний статус чи ні, будучи членом громадської організації; остання 

покликана захищати її право на освіту [95]. 

На сьогоднішній день, найсучаснішим провайдером освіти дорослих в 

Україні та потужною громадською організацією в реалізації 

адміністративних прав громадських об’єднань у сфері освіти є DVV 

International «Представництво німецької (неурядової) організації Німецьке 

об’єднання народних університетів» (DVV International). В Україні DVV 

International розпочало свою діяльність з червня 2010 року. Головним 

завданням інституту є розвиток освіти дорослих за допомогою створення 

умов для спілкування між організаціями та іншими зацікавленими сторонами 

у сфері освіти дорослих відповідно до європейської стратегії навчання 

протягом життя. Сьогодні DVV International діє в усьому світі, співпрацюючи 

з більш ніж 200-ми партнерами в 40 країнах, підтримує обмін інформацією та 

досвідом у галузі освіти дорослих та розвиток в Європі і в усьому світі, 

сприяє в створенні і розвитку освітніх структур для молодих і дорослих в 

країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою, надає 

інформацію та підтримку для забезпечення загальної, міжкультурної освіти 

та ознайомлення з політикою Європейського Союзу [183]. 

Загалом О. Мельничук зазначає, що захист права людини на освіту, 

який здійснюється громадськими організаціями, не можна ігнорувати та 

виключати з можливих його форм. Оскільки саме життя підтверджує, що 

діяльність цих громадських формувань у сфері захисту є хоча й не 

вирішальною, але вагомою. Іноді без допомоги цих суб’єктів захист права 

людини на освіту може й не досягти свого результату або не бути таким 

ефективним. У випадку порушення права на освіту або існування реальної 

загрози його порушення, завдяки активній позиції громадських організацій 
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владні структури часто поступаються власними інтересами на користь 

забезпечення прав людини [95]. 

С. Соха, вважає, що процес формування правового статусу 

громадського об’єднання в Україні наразі ще не завершений і подальше його 

реформування та удосконалення передбачають розширення його змісту 

(завдяки введенню нових прав та обов’язків, а також наповненню додатковим 

сенсом вже проголошених і закріплених чинним законодавством прав й 

обов’язків), що повинно здійснюватися гармонійно відповідно до змін у 

суспільстві, головна мета якого – створити належні умови для ефективного 

розвитку особистості в умовах входження України в економічний, 

соціальний та гуманітарний простір Європейського Союзу [173]. 

Таким чином, ми визначили, що адміністративними правами у сфері 

громадських об’єднань в Україні є:  

- вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати 

свою мету (цілі);  

- звертатися, до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями, заявами, 

скаргами;  

- одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, 

що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації; - брати участь у розробленні проектів 

нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності 

громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного 

життя; проводити мирні зібрання [142]; 

 - здійснювати громадський контроль у сфері вищої освіти мають право 

окремі громадяни, працівники у сфері вищої освіти, для осіб, які навчаються, 

органів громадського самоврядування, професійних спілок, організацій 

роботодавців та їх об’єднань, громадських організацій, а також отримувати у 

встановленому законодавством порядку доступ до інформації на всіх етапах 
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прийняття рішень у сфері вищої освіти і науки, вносити пропозиції та 

зауваження до них, погоджувати прийняття визначених законом рішень. 

здійснювати інші права, не заборонені законом. 

Аналізуючи адміністративні права громадських об’єднань, можемо 

зробити висновок, що громадські об’єднання здійснюють значні кроки у 

втіленні європейських тенденцій розвитку освіти України. Однак, існуюча 

нормативна база з питань управління освітою є не достатньо високою, тому 

потребує значного доопрацювання. 

Отже, адміністративні права у сфері громадських об’єднань в Україні - 

це сукупність функціональних правил поведінки за допомогою яких вони, 

створюють сприятливі умови для розвитку освіти в Україні, здійснюють 

контроль за додержанням законодавства у сфері освіти, забезпечують рівні 

права на освіту, в тому числі спілкуються між іншими організаціями та 

іншими зацікавленими сторонами у сфері освіти, а також виконують 

покладені на них обов’язки. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Конституція України закріпила основні права громадян України на 

громадські об’єднання та освіту, які гарантуються державою, є вільним 

волевиявленням та задовольняють освітні, культурні, політичні та інші 

інтереси громадян. 

2. Закон України «Про громадські об’єднання» є провідним 

спеціалізованим нормативно-правовим актом у площині нормативно-

правового забезпечення громадських об’єднань у сфері освіти в Україні та 

характеризується європейською спрямованістю, адже керується принципами 

свободи волевиявлення, вільного розвитку громадських об’єднань, належної 

легітимізації громадських об’єднань, та неприбутковість характеру.  

3. Закон України «Про освіту» виступає основоположним нормативно-

правовим актом у сфері освіти, адже у ньому визначено загальні принципи 
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освіти в Україні та принципи освітнього самоврядування, розкрито засади та 

суб’єкти управління у сфері освіти, до складу яких також входять і 

громадські об’єднання, та окреслено основоположні повноваження 

громадського самоврядування навчальних закладів для належної реалізації 

освітньої політики держави. 

4.Закон України «Про вищу освіту» займає важливе місце у площині 

нормативно-правового забезпечення громадських об’єднань у сфері освіти в 

Україні, зокрема в ньому закріплено засади контролю громадських об’єднань 

як основних суб’єктів управління у сфері вищої освіти, який здійснюється на 

принципах прозорості та доступності, крім того, визначено самостійний та 

незалежний публічний інститут громадського самоврядування. 

5. Законом України «Про професійно-технічну освіту» розкрито засади 

діяльності громадських об’єднань, які у професійно-технічних закладає хоч і 

існують, проте їх діяльність має більш консультативний характер, але в 

певних сферах громадські об’єднання безпосередньо впливають на життя 

вихованців, зокрема можуть забезпечувати в передбаченому законом порядку 

певні пільги. 

6. Особливим є Закон України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», що визначає адміністративно-правовий статус громадський 

наукових організацій, як провідний інститут громадських об’єднань у сфері 

науки, розкриває статус вченого як провідного учасника громадських 

об’єднань та передбачає його вільне право на створення та участь в 

громадських наукових об’єднаннях, що позитивно впливає на загальний 

розвиток інститутів громадських об’єднань в суспільстві.  

7. Підзаконні нормативно-правові акти визначають порядок та умови 

діяльності громадських об’єднань у сфері освіти в Україні, основу яких 

складають акти центральних органів виконавчої влади, а саме Міністерства 

юстиції України та Міністерства освіти та науки України. 

8. Важливе місце у системі нормативно-правового забезпечення 

громадських об’єднань у сфері освіти в Україні займають відповідні правові 
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доктрини, плани та стратегії, які хоч в романо-германській правовій сім’ї 

відіграють допоміжну роль, проте є регуляторами суспільних відносин, 

особливо у сфері освіти.  

9. Національна доктрина розвитку освіти визначає основні принципи 

громадськості у сфері освіти, які включають тісну взаємодію держави та 

громадськості і суб’єктів освіти та громадськості, розкриває відкритість 

контролю за освітою зі сторони громадськості та дозволяє залучення коштів 

у сфері освіти від громадськості. 

10. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року виявляє заходи модернізації у сфері освіти, розкриває основні проблеми 

у сфері освіти та окреслює провідні заходи їх усунення. Особливими є 

положення Державної національної програми "Освіта" ("Україна XXI 

століття"), адже визначає основні форми взаємодії держави та громадських 

організацій та розкриває їх повноваження у сфері освіти. 

11. Адміністративні обов’язки громадських об'єднань у сфері освіти є 

невід’ємним елементом їх адміністративної правосуб’єктності, яка в свою 

чергу, є основним елементом адміністративно-правового статусу 

громадських об’єднань у сфері освіти. 

12. Визначальним адміністративним обов’язком громадського 

об’єднання, в тому числі і в сфері освіти є обов’язок його державної 

реєстрації, який є імперативною нормою, оскільки його порушення має 

наслідком ситуацію, коли громадське об’єднання не вважається утвореним. 

13. Обов'язки громадських об'єднань поділяються на загальноправові та 

спеціальні, які в свою чергу залежать від того чи має громадське об'єднання 

статус юридичної особи чи функціонує без такого статусу. Перелік 

обов’язків громадських об'єднань також залежить від їх статусу: за 

територіальним принципом – міжнародні, всеукраїнські, місцеві; за 

належністю до певної сфери діяльності – освітні, екологічні, правозахисні 

тощо; за статутними цілями – які вказані в установчих документах та 

визначають характер діяльності громадського об’єднання.  
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14. Поряд із загальними і спеціальними обов’язками громадських 

об’єднань, передбачених законодавством, вважаємо, що формулювання 

статутних цілей громадського об'єднання у сфері освіти, впливає на механізм 

досягнення вказаних цілей, тобто виникають адміністративні обов’язки щодо 

їх здійснення.  

15. Відповідно до концепції державно-громадського нагляду 

(контролю) у системі освіти, поряд із державними органами також і 

громадські об’єднання у сфері освіти мають контрольно-наглядові 

повноваження в цій галузі, що передбачає наявність кореспондуючих їм 

адміністративних контрольно-наглядових обов’язків.  

16. Здійснювати громадський контроль у сфері вищої освіти мають 

право окремі громадяни, працівники у сфері вищої освіти, для осіб, які 

навчаються, органів громадського самоврядування, професійних спілок, 

організацій роботодавців та їх об’єднань, громадських організацій, а також 

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. здійснювати інші права, не заборонені законом. 
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

СТАТУСУ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ У СФЕРІ ОСВІТИ 

 

3.1 Зарубіжний досвід визначення адміністративно-правового 

статусу громадських об’єднань у сфері освіти 

 

Освіта є невід’ємною складовою сталого та динамічного розвитку 

громадянського суспільства. Різні за сферами впливу освітні програми 

дозволяють сформувати незаангажовану думку про соціальні процеси, які 

відбуваються у державі та суспільстві в цілому, а також дають можливість 

спрогнозувати негативні явища та навіть попередити їх. 

Докорінна реформа всієї освіти, а не лише вищої, стала одним із 

першочергових до виконання пунктів президентської Стратегії сталого 

розвитку «Україна-2020», опублікованої в січні 2015 року. Освітяни 

випередили події на кілька місяців. Наприкінці жовтня 2014 року МОН 

презентувало проект Концепції розвитку освіти на період 2015–2025 років, 

підготований стратегічною дорадчою групою при МОН, до якої входять 

представники Коаліції неурядових організацій «За освітню реформу». 

Технічну та фінансову підтримку Стратегічної дорадчої групи фінансово 

забезпечує Міжнародний фонд «Відродження». Цей документ після 

завершення фази громадського обговорення буде подано на розгляд уряду. 

Автори згаданої Концепції наголошують, що Україні потрібна системна 

реформа освіти, яка має бути предметом суспільного консенсусу, розуміння 

того, що педагогічний процес є одним із основних важелів цивілізаційного 

поступу та економічного розвитку. Впродовж 23 років незалежності України 

в її освітньому секторі накопичувалися численні проблеми системного 

характеру, основними з яких є занепад матеріально-технічної бази, старіння 

професійних кадрів, мала заробітна плата, зниження соціального статусу 

працівників галузі. Окрім того, проблемами системи є неефективна, надміру 
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централізована й застаріла система управління та фінансування, дедалі 

більша нерівність у доступі до якісних знань, надмірна комерціалізація 

освітніх послуг, корупція та «дипломна хвороба», зниження якості освіти й 

падіння рівня підготовки вихованців, моральне старіння методів і методики 

навчання тощо [168]. 

Процес об'єднання Європи, його поширення на схід і на прибалтійські 

країни супроводжується формуванням спільного освітнього і наукового 

простору та розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері в масштабах 

усього континенту. Всесвітнє визнання нашої освіти та висока якість 

навчання – це досягнення попередньої епохи, попередньої системи влади, 

попереднього покоління [18]. 

Нині можна з жалем констатувати, що незважаючи на природні 

досягнення освіти, які забезпечує нова соціополітична система 

(демократичність, гнучкість, незаідеологізованість), в масовому вимірі освіта 

стала менш якісною, а переважна більшість випускників вищих навчальних 

закладів (особливо нових) не конкурентоспроможна на європейському ринку 

праці. Це зобов'язує менше говорити про власні досягнення, а все більше 

аналізувати світові та європейські тенденції реформування освіти і 

відповідно до цього напружено і послідовно вдосконалювати нашу 

професійну сферу діяльності [18]. 

Водночас участь системи вищої освіти України в болонських 

перетвореннях має бути спрямована лише на її розвиток і набуття нових 

якісних ознак, а не на втрату кращих традицій, зниження національних 

стандартів її якості. Орієнтація на Болонський процес не має призводити до 

надмірної перебудови вітчизняної системи освіти. Навпаки, її стан треба 

глибоко осмислити, порівнявши з європейськими критеріями і стандартами, 

та визначити можливості її вдосконалення на новому етапі. При цьому 

еволюцію системи освіти не слід відокремлювати від інших сфер суспільства. 

Вона має розвиватися в гармонійному взаємозв'язку з суспільством в цілому, 

беручи на себе роль його провідника [18]. 
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Велике значення у сфері освіти мають громадські об’єднання, які тим 

чи іншим чином впливають на освітні процеси та дозволяють оперативно 

реагувати на виклики сьогодення. Окрім того, громадські об’єднання – 

своєрідні показники внутрішньо здорового громадянського суспільства. 

Нові дослідження з порушених питань повинні базуватися на 

теоретичних та практичних результатах досліджень як вітчизняних, так і 

іноземних провідних вчених. Підґрунтям для нашого дослідження стали 

роботи наступних науковців: Р. Гурак, В.В. Хасанова, К.М. Петренко, 

М.А. Міненко, С.В. Ващенко, Л.Р. Грицаєнко, О.В. Клим, І.А. Черниш та 

інші. Однак, незважаючи на значний внесок вище вказаних вчених у 

дослідженні даних наукових проблем, дані науковці не розкривали 

зарубіжний досвід визначення адміністративно-правового статусу 

громадських об’єднань у сфері освіти, а досліджували більш широкі, 

спеціальні або суміжні актуальні питання. 

У рамках нашого дослідження необхідно звернути увагу на особливості 

адміністративно-правового статусу громадських об’єднань у сфері освіти у 

Європейському Союзі. 

Європейський Союз визнає, що освіта та професійне навчання є 

життєво важливими для розвитку сучасного суспільства і економіки.  

Стратегія розвитку Європейського Союзу наголошує на необхідності 

налагодження співпраці між усіма країнами в цьому напрямку, а також 

обміну знаннями між ними. Освіта є пріоритетним напрямом для урядів усіх 

країн – членів ЄС, втім, системи освіти в цих країнах різняться. На  

європейському рівні освіта не регулюється «єдиною європейською  

політикою»: відповідальність за зміст та організацію навчального процесу 

несуть самі країни – члени ЄС, а Європейська Комісія відіграє лише 

допоміжну роль: надання освіті загальноєвропейського масштабу, сприяння 

підвищенню якості освіти і розвиткові системи безперервного навчання [53]. 

Як бачимо, у Європейському Союзі проводиться політика 

ненав’язування власних освітніх стандартів. Розробляються певні орієнтири 
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та відправні точки задля подальшого їх розвитку та поширення в освітніх 

програмах країн-членів Європейського Союзу. Тим самим держави самі 

можуть вирішувати, на що саме необхідно звернути увагу та які освтіні 

програми потрібно впроваджувати.  

25 травня 1998 р. міністри освіти Франції, Італії, Великої Британії та 

Німеччини підписали Сорбонську декларацію «Про гармонізацію 

європейської системи вищої освіти», завдання якої – створення відкритого 

європейського простору вищої освіти, який має стати більш 

конкурентоспроможним на світовому ринку освітніх послуг. Основна ідея 

цих документів – двоступенева структура вищої освіти, використання 

системи накопичення та трансферу кредитів (ECTS), міжнародне визнання 

бакалавра фахівцем з вищою освітою, що надає особі кваліфікацію і право 

продовжувати навчання за програмами магістра. Болонський процес є 

загальноєвропейською стратегією реформування вищої освіти, яка 

зосереджується на трьох елементах: 1) переході європейських вищих 

навчальних закладів на триступеневу структуру (бакалавр – магістр – 

доктор); 2) забезпеченні якості вищої освіти, зокрема створенні незалежних 

агенцій, що слідкують за якістю вищої освіти в країнах-учасницях, і 

3) визнанні кваліфікацій та періодів навчання, здобутих студентами в різних 

вищих навчальних закладах Європи [53]. 

Як бачимо, Європейським Союзом поставлена мета створення 

світового глобального освітнього простору задля усунення незручностей у 

сфері освіти та рівному доступі всіх і кожного до знань. 

Україна все ще відчуває деякі складнощі. Наприклад, в галузі освіти 

помітні нерівний доступ громадян до отримання освіти, погіршення її якості, 

а також низька ефективність у використанні ресурсів. Вилучення застарілих 

спеціальностей та залучення приватного сектору залишаються завданнями 

України у реформуванні професійно – технічній освіті. Проекти 

транскордонного співробітництва в рамках програми TACIS на 2004-2006 

роки безпосередньо віддзеркалювали цілі Європейської політики сусідства: 
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надати можливість співпрацювати обом сторонам кордону Європейського 

Союзу для подолання спільних викликів, таких як соціально-економічний 

розвиток прикордонних територій, охорона навколишнього середовища та 

боротьба з інфекційними захворюваннями, нелегальна міграція та торгівля 

людьми, ефективне управління кордонами та між людські контакти [54]. 

Зрозуміло, що органи публічної адміністрації у сфері освіти 

наполегливо працюють задля усунення та вирішення вище вказаних проблем. 

Однак, політика держави має бути націлена на забезпечення рівного та 

вільного доступу кожного до отримання освітніх послуг. 

Рада Європи 1951 року визнала важливість громадських організацій, а 

право громадян на зібрання та об’єднання гарантовано низкою конвенцій. 

Важливим кроком у визнанні ролі громадянського суспільства стало 

затвердження Радою Європи «Рекомендацій щодо розвитку та посилення 

громадських організацій у Європі» 1998 року та «Основоположних 

принципів статусу громадських організацій у Європі» 2002 [42]. 

У Берлінському комюніке (2003 р.) міністри освіти європейських країн 

дійшли згоди, що національні системи гарантії якості освіти мають 

включати: визначення відповідальності всіх органів та інституцій, залучених 

до процесу забезпечення гарантії якості освіти; оцінювання програм або 

діяльності навчальних закладів, які включають внутрішню оцінку та 

контроль якості, зовнішній огляд та перегляд програм, участь студентів у 

цьому процесі; систему акредитації, сертифікації, ліцензування навчальних 

закладів, програм тощо або співвідносних національних процедур; 

міжнародну участь, співробітництво та роботу в мережах, спрямовані на 

забезпечення якості освіти [45]. 

Як бачимо, уповноваженими органами Європейського Союзу були 

визначені основоположні напрямки діяльності країн-членів щодо 

покращення якості освіти та залучення громадян до отримання освітніх 

послуг. 
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Важливим елементом функціонування громадянського суспільства в 

Європейському Союзі і його взаємодії з ним є розвиток механізмів публічних 

консультацій між вищими органами Європейського Союзу та громадськими 

інституціями. Посиленню ролі громадського сектору сприяє те, що 

громадські організації стають дедалі впливовішими акторами не лише як 

виразники інтересів професійних об’єднань чи роботодавців, а й завдяки 

праці в соціальній сфері. Особливо помітною в загальноєвропейському 

контексті є участь громадського сектору у боротьбі з бідністю та соціальною 

несправедливістю. Завдяки сформованим механізмам публічних 

консультацій ОГС і їхні об’єднання беруть участь у консультаціях з 

національними й загальноєвропейськими владними структурами щодо 

забезпечення продуктивнішої імплементації ініціатив і політики 

Європейського Союзу у їхніх країнах [42]. 

Зрозуміло, що громадські об’єднання набувають все більшого 

поширення у різних сферах суспільного буття та допомагають вирішити 

насущні проблеми сьогодення. Очевидно, що освітня сфера не виключення і 

все більше з’являється різного роду громадських об’єднань, які націлені 

вирішити проблеми: усунення застарілих програм, впровадження новітніх 

стандартів освіти, покращення навчально-матеріальної бази, впровадження 

процедур сертифікації освітніх програм, залучення провідних та досвідчених 

фахівців в освітній процес. 

Стратегія розвитку «Європа2020 за інтелектуальне, стійке й 

інклюзивне зростання» започаткувала нове партнерство між структурами 

Європейського Союзу, національними й регіональними владами, а також 

європейськими заінтересованими сторонами. Європейською комісією 

поставлено завдання посилити такі партнерські зв’язки на рівні всієї 

спільноти [217]. 

У рамках цього партнерства відбувається взаємодія Європейського 

Союзу та громадянського суспільства на базі Європейської платформи проти 

бідності й соціальної несправедливості із залученням:1) організацій 
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громадянського суспільства й соціальних партнерів у сфері зайнятості та 

соціальних відносин; 2) представників інституцій Європейського Союзу та 

інших міжнародних організацій; 3) представників національних, 

регіональних та місцевих влад; 4) дослідницьких центрів та фундацій у 

справах, що стосуються соціального діалогу  [42]. 

Under the Internal Revenue Code, to be exempt, an organization must be set 

up exclusively for one or more of the following purposes: charitable, religious, 

educational, scientific, literary, testing for public safety, fostering amateur national 

or international sports competition, or the prevention of cruelty to children or 

animals (Internal Revenue Service [IRS], 2003b). An entity meets this 

organizational test if its articles of incorporation limit its function to one or more 

exempt purposes (e.g., educational) and do not expressly allow the organization to 

engage, other than insubstantially, in activities that are not consistent with those 

purposes. ETS’s exempt purpose is “educational,” and its organizing documents 

specify the activities it can pursue in keeping with that purpose. Paraphrasing the 

2005 revision of the organization’s Charter and Bylaws (Educational Testing 

Service [ETS], 2005), those activities are as follows: 1) conduct educational testing 

services;2)  counsel test users on measurement; 3)  serve as a clearinghouse about 

research in testing;4)  determine the need for, encourage, and carry on research in 

major areas of assessment; 5) promote understanding of scientific educational 

measurement and the maintenance of the highest standards in testing; 6) provide 

teachers, parents, and students (including adults) with products and services to 

improve learning and decisions about opportunities; 7) enhance educational 

opportunities for minority and educationally disadvantaged students; and 8)  

engage in other advisory services and activities in testing and measurement from 

time to time [219]. (Відповідно до Податкового кодексу громадське 

об’єднання може бути створене для таких цілей: благодійність, релігійні 

переконання, освітні цілі, наукові, літературні, сприяння національним або 

міжнародним спортивним змаганням любителів, або запобігання жорстокому 

поводженню з дітьми або тваринами (Служба внутрішніх доходів (IRS), 
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2003b). Громадське об’єднання відповідає  даним вимогам, якщо в його статі 

визначена одна або кілька вище вказаних цілей. Більше того, забороняється 

займатися діяльністю, не передбаченою законодавством та статуніими 

цілями. Тобто мета діяльності громадського об’єднання може бути 

«освітньою», а її організаційні документи визначають діяльність, яку вона 

може виконувати відповідно до цієї мети. Відповідно до статуту Служби 

освітніх випробувань (ETS), 2005 р. громадські об’єднання у сфері освіти 

можуть займатися наступною діяльністю: 1) проводять освітні послуги щодо 

тестування; 2) служать інформаційним центром перевірки та дослідження 

результатів тестування; 3) визначають пріоритетні напрямки дослідження та 

оцінки певних освітніх фактів; 4) сприяють розумінню науково-освітнього 

дослідження та підтримання найвищих освітніх стандартів; 6) надають 

вчителям, батькам та студентам продукцію та послуги для покращення 

навчання; 7) покращують доступ до освітніх послуг школярів з етнічних 

меншин; 8) займаються іншими консультативними послугами). 

Organizations set up for educational purposes have several additional 

requirements (IRS, 2003b). First, the «positions» they take must be educational. 

According to the IRS, “... advocacy of a particular position ... may be educational 

if there is a sufficiently full and fair exposition of pertinent facts to permit an 

individual or the public to form an independent opinion or conclusion” (IRS, 

2003b). Also, the method used by an organization to develop and present its views 

is a factor in determining if the organization is «educational». What constitutes an 

«educational» method? The IRS says that the method is not educational when: 

1) the presentation of viewpoints unsupported by facts is a significant part of the 

organization’s communications; 2) the facts that purport to support the viewpoints 

are distorted; or 3) the organization’s presentations express conclusions more on 

the basis of emotion than objective evaluation [219]. (Організації, створені для 

освітніх цілей, мають кілька додаткових вимог (IRS, 2003b). По-перше, 

«цілі»", які вони переслідують, повинні бути освітніми. Згідно з Службою 

внутрішніх доходів (IRS): «Пропаганда певних поглядів може бути 
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освітньою, якщо є достатньо повний і справедливий виклад відповідних 

фактів, що дозволяє особі або громадськості формувати незалежну думку чи 

висновок» (IRS, 2003b). Крім того, метод, який використовує громадська 

організація для розробки та демонстрації власних поглядів, є визначальним 

фактором освітньої громадської організації. Що таке «освітній метод»? 

Служба внутрішніх доходів (IRS) заявляє, що метод не є освітнім, коли: 

1) певні погляди не підтверджені фактами; 2) факти спотворюються задля 

підтримання певних поглядів; Або 3) громадська організація демонструє 

погляди, які ґрунтується більше на емоціях, ніж на конструктивних фактах). 

Таким чином, у Європейському Союзі є чіткі вимоги щодо громадських 

організацій у сфері освіти, дотримання яких є обов’язковим задля отримання 

статусу громадської організації та владо лої її подальшої роботи.  

У рамках нашого дослідження необхідно також звернути увагу 

громадські організації у сфері освіти у Польщі. 

Польський сектор громадських організацій дуже добре розвинений – в 

Польщі діє приблизно 30 000 зареєстрованих громадських організацій. Це 

політичні групи та аналітичні центри з питань державної політики; 

профспілки; професійні асоціації; соціальні, екологічні, релігійні, молодіжні, 

освітні, культурні, гуманітарні та благодійні організації. З юридичної точки 

зору в Польщі існує два типи громадських організацій – асоціації і 

фундації [132]. 

Місія та завдання польських громадських організацій сформовані 

сучасною історією Центрально-Східної Європи. Починаючи з польської 

демократичної опозиції та руху Солідарності («Відкритий лист робітників 

Східної Європ», прийнятий на першому конгресі Солідарності в 1981р.), 

вони започаткували велику кількість «підпільних» контактів з 

демократичною опозицією в комуністичних країнах, в т.ч. в Чехословаччині 

та Угорщині [132]. 

До сьогоднішнього дня, польські громадські організації намагаються 

поширювати міжнародну солідарність, пам’ятаючи про гуманітарну 
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допомогу, надану західними країнами польській громаді підчас військового 

стану. Вони вважають, що історичні конфлікти необхідно долати, тому що 

лише майбутнє є більш важливим і дійсно щось означає для розвитку 

співпраці та взаємоповаги [132]. 

The term «voluntary organization» does not exist in Poland. Relevant 

organizations are referred to as non-governmental organizations (NGOs), the non-

profit sector /organizations and social organizations. While the first two terms have 

been recently „imported from abroad, the latter term was used in Poland prior to 

1989. Its use has dramatically declined due to its negative connotation with the 

communist era, but recently the term has started losing its pejorative meaning and 

it refers predominantly to public benefit [216]. (У Польщі відсутній термін 

«добровільна організація». Однак, існують терміни: неурядові організації, 

неприбуткові організації та громадськими організаціями. Хоча перші два 

терміни були нещодавно запозичені, останній термін був використаний у 

Польщі 1989 року. Використання термінів неурядові організації та 

неприбуткові організації різко знизилося через їх негативну конотацію з 

комуністичною епохою. Однак, на даному етапі ці терміни часто  

вживаються і це зумовлено суспільною користю). 

From a legal point of view, a non-governmental organization (NGO) was 

first defined on 23 April 2003 when the new Act on Public Benefit Activity and 

Volunteerism was adopted. Article 3.2 of this law defines NGOs as «legal entities 

or entities with no legal personality created on the basis of provisions of laws, 

including foundations and associations» [222]. (У стаття 3.2 Закону «Про 

державну вигоду та добровільність» уперше було визначено недержавну 

організацію як юридичні або фізичні особи, які об’єдналися на добровільній 

законній основі і можуть існувати у формі фондів або об'єднань). 

Nongovernmental organizations are not bodies of the sector of public 

finances in the understanding of regulations governing public finances, and operate 

on a not-for-profit basis. The legal definition is broad in that NGOs include 

associations and foundations, as well as all corporate and non-corporate entities not 
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forming part of the public finances sector, not operating for profit, and formed 

against separate legal provisions. At the same time, provisions of the Act do not 

apply to: political parties, trade unions or employers‟ organizations. This also 

applies to foundations formed by political parties, State Treasury or local authority 

associations, except for foundations engaged in academic research or scientific 

work  [214]. (Неурядові організації не беруть участі у розпер діленні 

державних фінансів, а існують виключно на некомерційній основі. 

Законодавче визначення неурядових організацій досить широке і включає 

асоціації та фонди, а також всі корпоративні та неконтрольні об'єднання, які 

не є частиною сектору державних фінансів, які не працюють з метою 

отримання прибутку, і формуються відповідно до закону. Однак, положення 

Закону не поширюються на: політичні партії, профспілки або організації 

роботодавців. Це також стосується фондів, сформованих політичними 

партіями, державними казначействами або органами місцевого 

самоврядування, за винятком фондів, які займаються науковими 

дослідженнями або науковою роботою). 

Non-governmental Organizations (NGOs) involved in Global Education 

have shown excellent initiative in attracting additional funding for this work – 

from European Union (EU) and other international sources of funding, and from 

funds dedicated to development education, and those with broader aims that can be 

applied to development education [220]. (Неурядові організації, які проводять 

свою діяльність у сфері глобальної освіти, продемонстрували відмінні 

ініціативи щодо залучення додаткового фінансування у даному секторі. 

Особливо від Європейського Союзу та інших міжнародних джерел 

фінансування, а також від фондів, призначених для розвитку освіти). 

Протягом 15 років польські громадські організації займаються: 

1) наданням допомоги на розвиток (за фінансової підтримки, наприклад, ЄС, 

Ноу-Хау, Фонду Сороса та USAID); 2) Сприянням демократії (за підтримки, 

наприклад, ЄС, Know How Fund, Фонду Сороса та USAID); 

3) розповсюдженням досвіду трансформації (за підтримки USAID, 
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Вишеградського фонду, коштів польського уряду тощо); 4) подоланням 

упереджень та стереотипів (за підтримки польського уряду, регіональних та 

муніципальних фондів); 5) міжнародною співпрацею в галузі культури та 

освіти (за підтримки ЄС  Вишеградського фонду, польського уряду, 

регіональних та муніципальних фондів) [132]. 

Найбільш популярними формами діяльності громадських організацій є: 

навчальні програми; учбові візити; стажування/програми обміну; стипендії 

для студентів і науковців; конференції і семінари; культурні події та 

фестивалі; технічна допомога; надання грантів [132].  

Вони реалізували свої програми завдяки фінансовій підтримці та/або 

партнерським угодам з багатьма національними та міжнародними  

партнерами, такими як іноземні фундації, USAID, Know How Fund, Фундація 

Сороса, Гельсінська Фундація з прав людини, посольства та іноземні 

організації, місцевий уряд, церкви, школи та спортклуби [132]. 

Таким чином, у нормативно-правових актах Польщі наголошується на 

некомерційній спрямованості громадських організацій у сфері освіти. Вони 

можуть співпрацювати з польськими державними підприємствами, 

організаціями, громадськими об’єднаннями, налагоджувати контакт з 

іноземними партнерами, однак ця діяльність повинна мати на меті 

просування освітніх програм, але аж ніяк не отримання прибутку чи 

фінансової вигоди. Громадські організації у сфері освіти можуть бути двох 

видів: об’єднання та фонди, які проводять свою діяльність у різних формах: 

освітні програми, прогнаним стипендій для студентів та викладачів, освітні 

гранти для студентів та науковців, програми обміну та стажування, майстер-

класи, семінари, вебінари та інше. 

У рамках нашого дослідження необхідно визначити особливості 

адміністративно-правового статусу громадських об’єднань у сфері освіти у 

Федеративній республіці Німеччини. 

Особливо заслуговує на увагу практика Німеччини щодо 

збалансування інтересів, через механізм функціонування громадських 
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формувань, основоутворювачів національної економіки: виробника 

(власника), споживача, науки (освіти), торгівлі та державних інституцій. 

Досвід реального врахування ресурсів і очікувань зазначених регуляторів 

через процедуру розподілу регулятивних функцій в ефективно-об’єктивній 

пропорції, дає можливість прогресувати економіці країни, яка пройшла 

достатньо непростий історичний шлях свого розвитку й залишається лідером 

як європейського, так і міжнародного рівня [100]. 

Закони країн світу по-різному сьогодні визначають сутність 

громадських об’єднань та дозволені рамки їх діяльності, які часто залежать 

від офіційного статусу та різновиду, до якого належить організація. Сьогодні 

у світі існують дві основні організаційно правові форми громадських 

об’єднань: об’єднання і фонди. Об’єднання – це засновані на членстві 

організації, чиї члени або їх виборні представники становлять вищий 

керівний орган організації. Вони можуть бути сформовані в суспільно-

корисних цілях або в загальних інтересах своїх членів. Фонди традиційно 

засновуються на базі майна, призначеного для конкретних цілей, і 

управляються незмінною радою директорів (наприклад, рада директорів сама 

призначає наступників членів, які пішли у відставку). В деяких країнах 

фонди можуть створюватися в приватних інтересах, хоча в багатьох інших 

вони повинні служити на благо суспільства. І об’єднання, і фонди прямо або 

непрямо пов’язані «забороною на розподіл прибутків». В деяких 

юрисдикціях застосовується позитивне формулювання, тобто громадські 

об’єднання зобов’язані використовувати свій прибуток і майно в цілях, 

передбачених статутом організації. В інших країнах застосовується 

негативне формулювання – законодавство забороняє громадським 

об’єднанням розподіляти чисті прибутки між будь-ким. Незалежно від 

конкретного формулювання, заборона на розподіл прибутків є тою загальною 

ознакою, яка відрізняє громадські об’єднання від комерційних 

компаній [114].  
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У країнах так званого цивільного права (романо-германська правова 

група, до якої відносять Німеччину, Францію, Бельгію, Швейцарію тощо) 

слідують більш ліберальному підходу до регулювання політичної діяльності 

громадських об’єднань. Як правило, немає конкретних положень, що 

стосуються політичної діяльності громадських об’єднань в цивільних 

кодексах. Країни, включаючи Францію, Бельгію, Голландію, Фінляндію, 

Італію, Іспанію, Німеччину, Данію не встановлюють обмежень на діяльність 

громадських об’єднань в сфері державної політики. Деякі країни з цивільним 

правом навіть активно заохочують політичну діяльність інститутів 

громадянського суспільства. В Бельгії, наприклад, існує явне «право 

слідувати критиці» (право критикувати), яке можуть використовувати 

об’єднання для захисту інтересів та ідеї організації. Політичні партії в 

Німеччині створюють законні фонди з метою спрямування ресурсів у 

громадський сектор. А в Швейцарії однією з офіційних функцію громадських 

об’єднань є мобілізація та представлення інтересів громадян у прийнятті 

політичних рішень [114]. 

В Німеччині законодавчо закріплено три форми громадських 

об’єднань: асоціації, фундації та товариства з обмеженою відповідальністю. 

Звільнення від широких категорій оподаткування доступні для тих 

громадських об’єднань, незалежно від їх правової форми, які безпосередньо 

здійснюють громадську користь, благодійну діяльність та церковну 

діяльність. Громадські об’єднання в Німеччині, як правило, дозволяється 

брати участь у політичній діяльності. Обмеження, пов’язані з політичною 

діяльністю, застосовуються переважно до об’єднань, звільнених від 

оподаткування [114]. 

Таким чином, громадські організації у сфері освіти у Федеративній 

республіці Німеччини відграють важливу роль у збалансування інтересів 

різних верст населення, відображають реальну потребу в наданні певного 

виду освітніх послуг, тим самим покращують рівень наукової та науково-

дослідної роботи в країні. На відміну від Польщі, у Німеччині існує три 
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форми громадських об’єднань: асоціації, фундації та товариства з 

обмеженою відповідальністю. У законодавстві даної країні, як і в 

законодавстві Польщі, наголошується нас суспільній значущості та 

корисності даних громадських утворень та їх некомерційну спрямованість.  

Отже, з вище викладеного можна зробити наступні висновки: 

1) у Європейському Союзі проводиться політика не нав’язування 

власних освітніх стандартів. Розробляються певні орієнтири та відправні 

точки задля подальшого їх розвитку та поширення в освітніх програмах 

країн-членів Європейського Союзу. Тим самим держави самі можуть 

вирішувати, на що саме необхідно звернути увагу та які освітні програми 

потрібно впроваджувати; 

2) Європейським Союзом поставлена мета створення світового 

глобального освітнього простору задля усунення незручностей у сфері освіти 

та рівному доступі всіх і кожного до знань; 

3) органи публічної адміністрації у сфері освіти наполегливо працюють 

задля усунення та вирішення вище вказаних проблем. Однак, політика 

держави має бути націлена на забезпечення рівного та вільного доступу 

кожного до отримання освітніх послуг; 

4) уповноваженими органами Європейського Союзу були визначені 

основоположні напрямки діяльності країн-членів щодо покращення якості 

освіти та залучення громадян до отримання освітніх послуг; 

5) громадські об’єднання набувають все більшого поширення у різних 

сферах суспільного буття та допомагають вирішити насущні проблеми 

сьогодення. Очевидно, що освітня сфера не виключення і все більше 

з’являється різного роду громадських об’єднань, які націлені вирішити 

проблеми: усунення застарілих програм, впровадження новітніх стандартів 

освіти, покращення навчально-матеріальної бази, впровадження процедур 

сертифікації освітніх програм, залучення провідних та досвідчених фахівців 

в освітній процес; 
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6) у Європейському Союзі є чіткі вимоги щодо громадських 

організацій у сфері освіти, дотримання яких є обов’язковим задля отримання 

статусу громадської організації та владолої її подальшої роботи; 

7) у нормативно-правових актах Польщі наголошується на 

некомерційній спрямованості громадських організацій у сфері освіти. Вони 

можуть співпрацювати з польськими державними підприємствами, 

організаціями, громадськими об’єднаннями, налагоджувати контакт з 

іноземними партнерами, однак ця діяльність повинна мати на меті 

просування освітніх програм, але аж ніяк не отримання прибутку чи 

фінансової вигоди. Громадські організації у сфері освіти можуть бути двох 

видів: об’єднання та фонди, які проводять свою діяльність у різних формах: 

освітні програми, прогнаним стипендій для студентів та викладачів, освітні 

гранти для студентів та науковців, програми обміну та стажування, майстер-

класи, семінари, вебінари та інше; 

8) громадські організації у сфері освіти у Федеративній республіці 

Німеччини відграють важливу роль у збалансування інтересів різних верст 

населення, відображають реальну потребу в наданні певного виду освітніх 

послуг, тим самим покращують рівень наукової та науково-дослідної роботи 

в країні. На відміну від Польщі, у Німеччині існує три форми громадських 

об’єднань: асоціації, фундації та товариства з обмеженою відповідальністю. 

У законодавстві даної країні, як і в законодавстві Польщі, наголошується нас 

суспільній значущості та корисності даних громадських утворень та їх 

некомерційну спрямованість.  

Таким чином, громадські об’єднання у сфері освіти є тією рушійною 

силою, яка оперативно реагує на потреби суспільства в освітніх послугах. 

Більше того, задовольняє громадські інтереси шляхом надання високої якості 

освітніх програм. Важливо, що закордонні громадські організації можуть 

бути різних видів за організаційною структурою, а здійснювати реалізацію 

власної діяльності за допомогою різних форм: стажування студентів, надання 

грантів, проведення майстер-класів та семінарів. В нормативно-правових 



157 
 

актах іноземних держав закріплена основна ознака громадських організацій – 

це їх неприбутковість. 

 

3.2 Удосконалення законодавства у сфері адміністративно-

правового статусу громадських об’єднань у сфері освіти в Україні 

 

Як основа соціального, політичного, економічного, духовного та 

культурного розвитку суспільства, освіта проголошена державним 

пріоритетом країни. І це є закономірним, адже інвестування в освіту є 

важливим чинником економічного і соціального прогресу, найефективнішим 

засобом соціальних змін без зламу структури економічного фундаменту. 

Сучасний стан реформування системи освіти України характеризується 

змінами в усіх її підсистемах, ланках тощо [163, с. 3]. 

При цьому зміст реформ, що запроваджуються в освіті, зумовлений не 

лише об’єктивними вимогами часу, а й станом самої системи освіти. 

Інтеграція вітчизняної системи освіти в глобальний світовий, зокрема 

європейський, освітній простір, адаптація системи освіти до нових соціально-

економічних відносин, необхідність забезпечення конкурентоспроможності 

освіти в інформаційному суспільстві, переорієнтація освітнього процесу на 

розвиток особистості тощо вимагають модернізації системи управління 

освітою [163, с. 3]. 

Як державний і громадський інститут, освіта передбачає 

відповідальність держави і суспільства за стан її функціонування. Тому саме 

зміна підходів до державного управління освітою є передумовою 

ефективного реформування національної системи освіти. На необхідності 

реформування системи освіти України вже багато років наголошують 

провідні науковці, громадські діячі, політики, учителі та ін. Потребують 

вирішення нормативно-правові, організаційні, кадрові питання 

реформування системи освіти, нерозв’язаними залишаються фінансові 

проблеми освіти [163, с. 3]. 
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Таким чином, проблема реформування освіти в України була досить 

давно обговорена науковцями. Органи державної влади впроваджують 

реформаторські заходи у освітню систему, характерною ознакою яких є тісна 

взаємодія освіти із громадськістю, саме тому проблема удосконалення 

законодавства України у площині адміністративно-правового статусу 

громадських об’єднань у сфері освіти є надзвичайно актуальною. 

Ґрунтовною є позиція В. Боделана, який вважає, що доречною є зміна 

парадигми побудови взаємовідносин держави і суспільства, яка ґрунтується 

на зміні стратегії розвитку державно-громадського партнерства і перенесення 

її у площину громадсько-державного партнерства, у якому головну роль і 

місце займуть громадські організації, здатні стати ініціативними учасниками 

процесу залучення і стимулювання додаткових інвестицій [170, с. 25]. 

Підтримуючи вищевказану точку зору, Н. Устинова розкриває, що 

основним механізмом ефективної реалізації державно-громадського 

управління освітою в умовах розбудови громадянського суспільства в 

Україні є організація її діяльності на основі нового організаційно-

управлінського алгоритму, що містить у собі аналіз особливостей освітнього 

середовища відповідно до завдань і перспектив регіональної політики; 

визначення концептуальної бази управління на основі співпраці, 

можливостей теоретичного підходу із завданнями розвитку регіональної 

освіти; перегляду функцій управління і визначення механізмів їх реалізації 

відповідними структурами конкретного органу управління [189]. 

В свою чергу, Г. Міллєр розкрив проблеми нормативно-правового 

забезпечення громадсько спрямованого управління освітою, та визначив, що 

в Україні за роки незалежності створилися досить сприятливі умови для 

реформування системи освіти та форм її управління, але особливості 

національної ментальності та тривалий досвід тоталітарного устрою 

суспільства становлять певні перешкоди в переході до децентралізації влади 

в галузі освіти. Прийнята за цей час нормативна база має завдання 

урегулювати та прискорити цей процес, проте проведений аналіз стану 
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нормативно-правового забезпечення сфери освіти стосовно впровадження 

державно-громадського управління дає змогу констатувати, що: більшість 

положень щодо державно-громадського управління освітою лише повсякчас 

декларуються та переписуються із постанови до постанови, не реформуючи 

дійсну законодавчу базу; процес упровадження прийнятих положень на 

практиці просувається досить повільно; відсутність законодавчо закріплених 

механізмів співпраці державних і громадських організацій; недостатність 

нормативно-правової бази самоврядування, яка б чітко окреслювала 

повноваження й обов’язки учасників державно-громадського управління; 

відсутність нормативного урегулювання діяльності керівника навчального 

закладу за умов державно-громадського управління гальмує цей процес [99, 

с. 323]. 

Як влучно зазначила Г. Тодосова, Україна значною мірою засвоїла 

міжнародні здобутки у галузі державно-громадського управління освітою, 

зокрема у питанні спрямування діяльності державних установ на залучення 

інтелектуального та фінансового потенціалу неурядових інституцій 

громадянського суспільства до управління освітою, посилення у цьому плані 

їх координуючої ролі. Проте особливості національної ментальності та 

наявність попереднього тоталітарного досвіду зумовило певні особливості 

українського переведення управління освітою на державно-громадські 

засади: недостатня кількість теоретичних розробок із проблеми взаємодії 

державних і громадських організацій, урегулювання їх відносин іноді 

призводить до їх протиставлення (громадські організації та об’єднання 

опиняються в опозиції, звинувачуючи керівників державних установ у 

відсталості, вузькості мислення, прагненні до монополізму та корупції); 

корумпованість окремих галузей освіти зумовлює підвищену увагу 

громадськості саме до питання контролю загальної доступності освіти та 

оцінювання; створення нормативно-правової бази учнівського 

самоврядування (розроблення Положення про учнівське самоврядування); 

недостатня поінформованість про діяльність органів управління освітою 
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спричиняє пасивність значної частини громадськості; скрутне фінансово-

економічне становище в країні змушує зосереджуватися здебільшого на 

зміцненні матеріально-технічної бази освіти [184]. 

Отже, як вважає Г. Тодосова, основні зусилля органів управління 

освітою та організацій громадянського суспільства у галузі реформування 

освіти повинні бути спрямовані на: підвищення якості української освіти 

відповідно до європейських стандартів, де національні інтереси повинні 

гармонійно поєднуватися із міжнародними та зміцнювати одне одного 

(Сорбонська декларація 1989); створення сприятливих умов для ефективної 

роботи закладів освіти та посилення суспільного контролю за виконанням 

чинного законодавства у системі сучасної освіти; внесення нових пропозицій 

відносно реформування підходів та методів у роботі її структур [184]. 

Таким чином, в Україні інститут державно-громадського управління 

освітою набув нових якісних ознак, зокрема активно запроваджується 

ефективна взаємодія між громадськістю та державою, проте громадські 

інституції не завжди повною мірою володіють інформацією щодо діяльності 

навчальних закладів, це свідчить про те, що освітні заклади у своїй діяльності 

не завжди дотримуються принципів публічності та відкритості (зокрема в 

питаннях призначення керівного складу, оголошення про проведення 

конкурсів на заміщення вакантних посад). 

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (Ст. 42) 

визначає порядок обрання, призначення та звільнення з посади керівника 

вищого навчального закладу. Зокрема, Законом встановлені вимоги до 

кандидата, так, кандидат на посаду керівника вищого навчального закладу 

повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий 

ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 

10 років. Кандидат на посаду керівника вищого навчального закладу державної 

чи комунальної форми власності має бути громадянином України. Одна і та 

сама особа не може бути керівником відповідного вищого навчального закладу 

більше ніж два строки. Не може бути обрана, призначена (у тому числі 
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виконувачем обов’язків) на посаду керівника вищого навчального закладу 

особа, яка: за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої 

обмежена; має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не 

погашена або не знята в установленому законом порядку; відповідно до вироку 

суду позбавлена права обіймати відповідні посади; за рішенням суду була 

визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з 

дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; піддавалася 

адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з 

дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; голосувала за 

диктаторські закони 16 січня 2014 року [141]. 

Керівник вищого навчального закладу обирається шляхом таємного 

голосування строком на п’ять років у порядку, передбаченому цим Законом і 

статутом вищого навчального закладу. Брати участь у виборах керівника 

вищого навчального закладу мають право: кожен науковий, науково-

педагогічний та педагогічний штатний працівник вищого навчального закладу; 

представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними 

працівниками шляхом прямих таємних виборів; виборні представники з числа 

студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих 

таємних виборів [141]. 

Керівник вищого навчального закладу може бути звільнений з посади 

засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою), 

а також у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання вищим 

колегіальним органом громадського самоврядування, який його обрав на 

посаду з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення статуту 

вищого навчального закладу та умов контракту. Подання про відкликання 

керівника може бути внесено до вищого колегіального органу громадського 

самоврядування вищого навчального закладу не менш як половиною статутного 

складу наглядової або вченої ради вищого навчального закладу. Рішення про 

відкликання керівника вищого навчального закладу приймається більшістю 

голосів за умови присутності не менш як двох третин статутного складу вищого 
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колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального 

закладу [141]. 

В свою чергу, Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 

1556-VII (Ст. 43) визначено також аналогічний порядок обрання на посаду та 

звільнення з посади керівника факультету (навчально-наукового інституту) 

вищого навчального закладу державної (комунальної) форми власності [141].  

Чинним законодавством хоч і визначений прозорий та відкритий 

порядок обрання керівного складу вищого навчального закладу, проте, на 

практиці, бувають випадки коли цей порядок можуть порушувати, так, у 

Технічному Коледжі ЛНТУ нещодавно звільнили директора, відтак, 

призначили вибори нового керівника навчального закладу. На посаду 

претендували п’ятеро кандидатів. Була запланована конференція трудового 

колективу коледжу, на якому мали відбутися вибори нового директора 

коледжу. Проте, окремі представники навчального закладу саботували захід, 

погрожуючи студентам та викладачам неправомірними заходами. Про це 

повідомили представники ініціативної групи в прес-релізі. Відтак, явка на 

конференцію була меншою, ніж 2/3 заявлених делегатів.  Група прибічників 

колишнього ректора прийшли на збори, але відмовилися реєструватися. Як 

вважають очевидці ситуації, колишній директор закликав працівників 

коледжу не йти на конференцію трудового колективу і не брати участь в 

голосуванні. Залякування студентів та працівників навчального закладу дуже 

обурило делегатів конференції трудового колективу та спостерігачів. З 

огляду на це, вони вирішили вживати різноманітних заходів для подолання 

свавілля клану. Ще одне підтвердження того, що коїться в Технічному 

коледжі, знаходиться у дописі ще одного спостерігача від ЛНТУ, викладача, 

який зазначив, що: «Сьогодні була неприємно вражена ситуацією зриву 

конференції трудового колективу Технічного коледжу Луцького НТУ. Не 

могла повірити, що в 21 столітті можуть залякувати викладачів та студентів, 

оскільки бачила на власні очі студентку, яка плакала, що не зможе взяти 
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участь у голосуванні і дуже боїться йти на екзамен завтра, бо студентам 

забороняли виявляти громадянську позицію» [163]. 

Аналогічні ситуації з таким маніпулюванням часто виникають і під час 

обрання керівного складу вищого навчального закладу, для припинення таких 

дій вкрай необхідно накласти адміністративну відповідальність на так званих 

«кандидатів-маніпуляторів».  

Отже, з метою дотримання принципу прозорості та відкритості виборів 

керівного складу вищого навчального закладу, пропонується доповнити 

КУпАП статтею 172-4-1 та викласти її в такій редакції: «Стаття 172-4-1. 

Порушення встановленого законом порядку обрання, призначення та 

звільнення з посади керівника вищого навчального закладу, керівника 

факультету (навчально-наукового інституту) вищого навчального закладу, 

керівника філії вищого навчального закладу або коледжу, що є структурними 

підрозділами вищого навчального закладу: Призначення керівника вищого 

навчального закладу,  керівника факультету (навчально-наукового інституту) 

вищого навчального закладу, незалежно від форми власності, керівника філії 

вищого навчального закладу або коледжу, що є структурними підрозділами 

вищого навчального закладу за квотами або поза конкурсом, встановленим 

законодавством - тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до восьмисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік».  

Крім того, необхідно надати повноваження вищому колегіальному органу 

громадського самоврядування вищого навчального закладу щодо складання 

адміністративних протоколів в разі порушення порядку призначення керівного 

складу вищого навчального закладу та доповнити пунктом 4 частини 9 статті 

255 КУпАП і викласти її в такій редакції: «Стаття 255. У справах про 

адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в 

статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право 

складати: 9) представники громадських організацій або органів громадської 
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самодіяльності: вищого колегіального органу громадського самоврядування 

вищого навчального закладу або коледжу (стаття 212-22)». 

Діяльність громадських об’єднань у сфері освіти постійно 

розширюється, проте у сфері вищої освіти недостатньо громадських 

об’єднань, які б ефективно здійснювали громадський контроль та 

спостереження, що значно підняло б якість освітніх послуг, наданих вищими 

навчальними закладами. 

В сфері освіти є ефективно діючі громадські організації, однією з яких 

є Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська освіта", що 

створюється згідно із Законом України "Про об'єднання громадян", 

Цивільним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами 

України, а також діє відповідно до статуту. Організація створюється та діє на 

основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності 

та гласності. Метою діяльності Організації є сприяння розвитку освіти в 

Україні, задоволення та захист спільних інтересів своїх членів. Організація 

не має на меті одержання прибутку. Для досягнення своєї мети Всеукраїнська 

громадська організація "Всеукраїнська освіта" спрямовує свою діяльність на 

вирішення наступних завдань:  сприяння розвитку освіти у якості одного з 

основних прав у відповідності до Загальної декларації прав людини; 

сприяння розробці і впровадженню сучасних освітніх, соціально-правових та 

інформаційних технологій, методів і форм вирішення проблем забезпечення 

доступу до освіти та професійного навчання різних верств населення в 

Україні; сприяння формуванню механізмів конструктивної взаємодії між 

об'єднаннями громадян і органами державної влади; забезпечення всебічного 

доступу людини до освіти, науки, культури та інформації, здійснення 

допомоги у зберіганні, збільшенні та розповсюдженні знань, поліпшення 

стану інформування суспільства з освітніх, соціальних, екологічних, 

наукових, правових, культурних та інших питань; сприяння впровадженню 

нових інформаційних та комунікаційних технологій у розвиток освіти, науки 

та культури та створення суспільства знань;  сприяння експериментальній 
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діяльності, новаторству та розповсюдженню інформації, знань та передової 

практики, а також розвитку діалогу з питань політики в галузі освіти; 

сприяння процесу реформування системи освіти в Україні та запровадженню 

нових форм в управління освітніми закладами; сприяння організації заходів 

та кампаній щодо розвитку освіти, науки, мистецтва; організація та 

проведення пошукових робіт, які спроможні покращити та збільшити знання 

людини та збагатити людську думку в цілому [30]. 

У сфері вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, є 

професійна Всеукраїнська громадська організація „Асоціація працівників 

вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації”, яка успішно функціонує, 

так, наприклад, нещодавно відбулась нарада-семінар з керівниками вищих 

навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, організаторами якої були 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту і Всеукраїнська громадська 

організація „Асоціація працівників вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів 

акредитації”. Голова Всеукраїнської громадської організації „Асоціація 

працівників вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації” доповіла про 

здобутки і досягнення громадської організації за п’ять років свого існування 

та презентувала нове періодичне видання – кольорову газету „Фахівець”, на 

сторінках якої буде висвітлюватися досвід роботи викладачів коледжів та 

технікумів. Під час проведення наради-семінару керівники навчальних 

закладів ознайомились з виставкою кращих методичних розробок 

працівників технікумів та коледжів з питань організації навчально-виховного 

процесу. Нарада пройшла в діловій атмосфері і стала показником 

злагодженої роботи Міністерства та Асоціації працівників вищих навчальних 

закладів І–ІІ рівнів акредитації [24]. 

Крім того, 22 березня 2017 року в Києві відбулася розширена 

конференція Всеукраїнської громадської організації "Асоціація працівників 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації". В роботі конференції 

взяли участь 229 делегатів. За підсумками зібрання народного депутата 

України свободівця Олександра Марченка одностайно обрано головою Ради 
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організації. У процесі роботи конференції було розглянуто питання 

перспектив і напрямів діяльності асоціації, а також затверджено за основу 

проект Концепції державної політики щодо підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст", який підготувала робочою 

групою. Цей проект перебуває на громадському обговоренні в колективах 

коледжів, технікумів і прирівняних до них училищ. До робочої групи 

надходять пропозиції щодо змін та доповнення до проекту Концепції [109]. 

Всеукраїнська громадська організація „Асоціація працівників вищих 

навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації” довела ефективність своєї 

діяльності, адже успішно взаємодіє як з вищими навчальними закладами, так 

і з Міністерством освіти і науки України. 

Таким чином, у зв’язку з тим, що діяльність громадських об’єднань у 

сфері освіти постійно розвивається, виникає необхідність у створенні 

Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників вищих 

навчальних закладів III-IV рівнів акредитації», яка б ефективно функціонувала і 

створювала більш прозорий механізм діяльності вищих навчальних закладів. 

Метою діяльності Всеукраїнської громадської організації «Асоціація 

працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації» має стати 

вдосконалення, розвиток і зміцнення системи вищої освіти України. 

Громадські об’єднання у сфері освіти постійно впливають на освітній 

процес, зокрема, громадськість пропонує об’єднати ДПА і ЗНО Процес 

проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного 

оцінювання необхідно об’єднати. На цьому наголосила голова Громадської 

ради при Міністерстві освіти і науки під час проведення експертної зустрічі, 

присвяченій підсумкам вступної кампанії, в якій взяли участь перший 

заступник міністра та представники навчальних закладів Одеської, Львівської, 

Дніпропетровської та Харківської областей. Голова Громадської ради при МОН 

звернула увагу на невтішні результати зовнішнього незалежного оцінювання з 

кількох базових дисциплін: "Це поглибило і виклики, і потребу в 

переосмисленні процедурних аспектів вступної кампанії". За її словами існують 



167 
 

аспекти, які слід врахувати у наступних кампаніях. Це, зокрема, зміст і форма 

ЗНО, які показали паралельність шкільного навчання і підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання, а також невідповідність результатів 

навчання в школі та результатів складання ЗНО. На думку експерта, вирішити 

цю проблему можна поєднавши державну підсумкову атестацію та зовнішнє 

незалежне оцінювання. При цьому необхідно поділити клас на фахові групи, 

надавши можливість вчителю якісно виконувати підготовку до тестів та 

переходити на форми індивідуальної роботи з учнями [41]. 

Таким чином, діяльність громадських об’єднань у сфері освіти є 

прозорою, а їх пропозиції є надважливими у освітньому процесі. 

На шляху розвитку в Україні демократичної, соціальної, правової 

держави громадський контроль є не тільки невід'ємною складовою державного 

управління та місцевого самоврядування, але й найважливішим чинником 

розвитку громадянського суспільства. Він потрібен перш за все самій публічній 

владі, щоб підвищити ефективність своєї діяльності та забезпечити додаткові 

заходи її захисту від захоплення впливовими політичними й економічними 

групами. Крім того, для свого успішного функціонування і розвитку влада 

гостро потребує постійного узгодження своїх дій із суспільними потребами та 

інтересами, які виражаються населенням як безпосередньо, так і через інститути 

громадянського суспільства. І громадський контроль є одним з основних 

засобів такого узгодження. Громадський контроль є потужним фактором 

залучення індивідуумів до демократичних групових процесів, що дозволяє їм 

набувати цінного досвіду та навичок артикуляції і реалізації власних інтересів у 

поєднанні з інтересами громади [96]. 

З метою посилення суспільної значущості громадського сектора як 

одного з інститутів публічної влади, суб'єкти громадського контролю мають 

бути уповноваженими звертатися для представлення та захисту прав громади 

до Конституційного Суду, Президента, органів виконавчої влади вищого рівня 

про визнання тих чи інших актів органів влади незаконними, неефективними, 

недоцільними та їх скасування. Не реагування або неналежне реагування 
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органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових 

осіб на такі звернення суб'єктів громадського контролю має передбачати 

відповідні санкції [96]. 

В оновленому Законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-

VII встановлено низку нових інституцій, які успішно функціонують в країнах-

учасницях ЄС, так Ст. 78 вищесказаного Закону передбачає громадський 

контроль у сфері вищої освіти, та визначає, що громадський контроль у сфері 

вищої освіти є правом суспільства та 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. Громадський контроль здійснюється громадськими 

об’єднаннями та окремими громадянами на принципах відкритості і прозорості 

[141]. 

Що ж таке громадський контроль? Він є одним із видів контролю за 

діяльністю органів державного управління і місцевого. Громадський контроль – 

один з видів соціального контролю, який здійснюється об’єднаннями громадян 

та самими громадянами. Він є важливою формою реалізації демократії і 

способом залучення населення до управління суспільством та державою [208]. 

Згідно зі статтею 38 Конституції України «громадяни мають право брати участь 

в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих 

референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування». Така конституційна норма передбачає як у 

теоретичному, так і в практичному контексті громадський контроль за органами 

державного управління і місцевого самоврядування [208; 80]. 

Суб’єктами громадського контролю є громадські об’єднання і політичні 

партії, професійні спілки, молодіжні та інші громадські організації, органи 

самоорганізації населення, трудові колективи, збори громадян за місцем 
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проживання, а також окремі громадяни. Громадський контроль як засіб 

забезпечення законності в діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування суттєво відрізняється від інших видів контролю. Ця 

відмінність полягає насамперед у тому, що всі суб’єкти громадського контролю 

виступають від імені громадськості, а не держави. їх контрольні повноваження 

зазвичай не мають юридично владного змісту, а рішення за результатами 

перевірок мають, як правило, рекомендаційний характер. Характерною рисою 

громадського контролю є запобігання порушенням у сфері державного 

управління за допомогою засобів суспільного впливу. Об’єктом громадського 

контролю є діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій, а також поведінка окремих 

громадян [208]. 

Громадський контроль може здійснюватись ідеологічними, 

релігійними, соціокультурними, морально-психологічними та іншими 

методами залежно від конкретних умов і поставлених цілей. У якості 

критеріїв для здійснення громадського контролю обирають правові (писані) 

та етичні (неписані) норми і суспільні цінності, які використовуються в 

якості еталонів при оцінці діяльності об'єктів контролю та її результатів. 

Суспільними наслідками громадського контролю можуть бути громадський 

осуд або громадське схвалення. За терміном здійснення громадський 

контроль буває попереднім, поточним та заключним. Попередній 

громадський контроль здійснюється напередодні певної події або рішення 

шляхом відстеження планів та намірів об'єкту контролю, зокрема проектів 

актів, що готуються до прийняття [96]. 

Потрібно зазначити, що науковці визначають, що напрямками 

подальшого дослідження у сфері вдосконалення механізмів здійснення 

громадського контролю має бути розширення його форм і методів, 

відпрацювання правових та організаційних механізмів відповідальності 

підконтрольних об'єктів громадського контролю за допущені порушення, що 

були виявлені, а також забезпечення громадської легітимності суб'єктів 
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громадського контролю, підвищення професійного рівня, спеціалізації 

громадських контролерів у відповідних сферах здійснення контролю та 

запровадження певних механізмів запобігання корупції в їхньому середовищі 

[96]. 

Також Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII 

розкриває, що відкритість зовнішнього незалежного оцінювання забезпечується 

шляхом повного і своєчасного інформування осіб, які бажають здобути вищу 

освіту, про програми, строки та порядок проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання, а також здійснення державного контролю та громадського 

спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання. 

Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього 

незалежного оцінювання затверджується центральним органом виконавчої 

влади у сфері освіти і науки [141]. 

Таким чином, Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-

VII містить норми, які поєднані, зокрема норми щодо громадського контролю 

та спостереження, проте, припис (Ст. 78 вищевказаного Закону), що визначає 

особливості громадського контролю не вказує про інститут громадського 

спостереження. 

Отже, у зв’язку з тим, що громадські об’єднання у сфері освіти 

здійснюють не лише громадський контроль, а й громадське спостереження, 

пропонується внести зміни до статті 78 Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 р. № 1556-VII та викласти її в такій редакції: «Стаття 78. 

Громадський контроль та громадське спостереження у сфері вищої освіти. 1. 

Громадський контроль та громадське спостереження у сфері вищої освіти є 

правом суспільства та 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. 2. 
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Громадський контроль та громадське спостереження здійснюється 

громадськими об’єднаннями та окремими громадянами на принципах 

відкритості і прозорості». 

Усе вищевикладене дає підстави зробити наступні висновки: 

– в Україні інститут державно-громадського управління освітою набув 

нових якісних ознак, зокрема активно запроваджується ефективна взаємодія 

між громадськістю та державою, проте громадські інституції не завжди повною 

мірою володіють інформацією щодо діяльності навчальних закладів, це 

свідчить про те, що освітні заклади у своїй діяльності не завжди дотримуються 

принципів публічності та відкритості. (зокрема в питаннях призначення 

керівного складу, оголошення про проведення конкурсів на заміщення 

вакантних посад); 

– з метою дотримання принципу прозорості та відкритості виборів 

керівного складу вищого навчального закладу, пропонується доповнити 

КУпАП статтею 172-4-1 та викласти її в такій редакції: «Стаття 172-4-1. 

Порушення встановленого законом порядку обрання, призначення та 

звільнення з посади керівника вищого навчального закладу, керівника 

факультету (навчально-наукового інституту) вищого навчального закладу, 

керівника філії вищого навчального закладу або коледжу, що є структурними 

підрозділами вищого навчального закладу: Призначення керівника вищого 

навчального закладу, керівника факультету (навчально-наукового інституту) 

вищого навчального закладу, незалежно від форми власності, керівника філії 

вищого навчального закладу або коледжу, що є структурними підрозділами 

вищого навчального закладу за квотами або поза конкурсом, встановленим 

законодавством - тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до восьмисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік»; 

– необхідно надати повноваження вищому колегіальному органу 

громадського самоврядування вищого навчального закладу щодо складання 

адміністративних протоколів в разі порушення порядку призначення керівного 



172 
 

складу вищого навчального закладу та доповнити пунктом 4 частини 9 статті 

255 КУпАП і викласти її в такій редакції: «Стаття 255. У справах про 

адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в 

статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право 

складати: 9) представники громадських організацій або органів громадської 

самодіяльності: вищого колегіального органу громадського самоврядування 

вищого навчального закладу або коледжу (стаття 212-22)»; 

– у зв’язку з тим, що діяльність громадських об’єднань у сфері освіти 

постійно розвивається, виникає необхідність у створенні Всеукраїнської 

громадської організації «Асоціація працівників вищих навчальних закладів III-

IV рівнів акредитації», яка б ефективно функціонувала і створювала більш 

прозорий механізм діяльності вищих навчальних закладів. Метою діяльності 

Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників вищих 

навчальних закладів III-IV рівнів акредитації» має стати вдосконалення, 

розвиток і зміцнення системи вищої освіти України; 

– у зв’язку з тим, що громадські об’єднання у сфері освіти здійснюють не 

лише громадський контроль, а й громадське спостереження, пропонується 

внести зміни до статті 78 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 

№ 1556-VII та викласти її в такій редакції: «Стаття 78. Громадський контроль та 

громадське спостереження у сфері вищої освіти. 1. Громадський контроль та 

громадське спостереження у сфері вищої освіти є правом суспільства та 

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. 2. 

Громадський контроль та громадське спостереження здійснюється 

громадськими об’єднаннями та окремими громадянами на принципах 

відкритості і прозорості». 
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Отже, удосконалення законодавства у сфері адміністративно-правового 

статусу громадських об’єднань у сфері освіти повинно бути здійснено шляхом 

висунення чисельних змін і доповнень до законів України. Так, необхідно 

доповнити КУпАП статтею 172-4-1. «Порушення встановленого законом 

порядку обрання, призначення та звільнення з посади керівника вищого 

навчального закладу, керівника факультету (навчально-наукового інституту) 

вищого навчального закладу, керівника філії вищого навчального закладу або 

коледжу, що є структурними підрозділами вищого навчального закладу» з 

відповідними змінами і доповненнями до адміністративно-процедурних норм, 

посилити шляхом внесення змін і доповнень до Закону України «Про вищу 

освіту» до громадський контролю за дотримання адміністрацією ВНЗ прав 

науково-педагогічних працівників та студентів стосовно якості надання освітніх 

послуг та ін. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. У Європейському Союзі проводиться політика не нав’язування 

власних освітніх стандартів. Розробляються певні орієнтири та відправні 

точки задля подальшого їх розвитку та поширення в освітніх програмах 

країн-членів Європейського Союзу. Тим самим держави самі можуть 

вирішувати, на що саме необхідно звернути увагу та які освітні програми 

потрібно впроваджувати. 

2. Європейським Союзом поставлена мета створення світового 

глобального освітнього простору задля усунення незручностей у сфері освіти 

та рівному доступі всіх і кожного до знань. Органи публічної адміністрації у 

сфері освіти наполегливо працюють задля усунення та вирішення вище 

вказаних проблем. Однак, політика держави має бути націлена на 

забезпечення рівного та вільного доступу кожного до отримання освітніх 

послуг. 
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3. Громадські об’єднання набувають все більшого поширення у різних 

сферах суспільного буття та допомагають вирішити насущні проблеми 

сьогодення. Очевидно, що освітня сфера не виключення і все більше 

з’являється різного роду громадських об’єднань, які націлені вирішити 

проблеми: усунення застарілих програм, впровадження новітніх стандартів 

освіти, покращення навчально-матеріальної бази, впровадження процедур 

сертифікації освітніх програм, залучення провідних та досвідчених фахівців 

в освітній процес. 

4. У нормативно-правових актах Польщі наголошується на 

некомерційній спрямованості громадських організацій у сфері освіти. Вони 

можуть співпрацювати з польськими державними підприємствами, 

організаціями, громадськими об’єднаннями, налагоджувати контакт з 

іноземними партнерами, однак ця діяльність повинна мати на меті 

просування освітніх програм, але аж ніяк не отримання прибутку чи 

фінансової вигоди. Громадські організації у сфері освіти можуть бути двох 

видів: об’єднання та фонди, які проводять свою діяльність у різних формах: 

освітні програми, прогнаним стипендій для студентів та викладачів, освітні 

гранти для студентів та науковців, програми обміну та стажування, майстер-

класи, семінари, вебінари та інше. 

5. Громадські організації у сфері освіти у Федеративній республіці 

Німеччини відграють важливу роль у збалансування інтересів різних верст 

населення, відображають реальну потребу в наданні певного виду освітніх 

послуг, тим самим покращують рівень наукової та науково-дослідної роботи 

в країні. На відміну від Польщі, у Німеччині існує три форми громадських 

об’єднань: асоціації, фундації та товариства з обмеженою відповідальністю. 

У законодавстві даної країні, як і в законодавстві Польщі, наголошується нас 

суспільній значущості та корисності даних громадських утворень та їх 

некомерційну спрямованість.  

6. Громадські об’єднання у сфері освіти є тією рушійною силою, яка 

оперативно реагує на потреби суспільства в освітніх послугах. Більше того, 
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задовольняє громадські інтереси шляхом надання високої якості освітніх 

програм. Важливо, що закордонні громадські організації можуть бути різних 

видів за організаційною структурою, а здійснювати реалізацію власної 

діяльності за допомогою різних форм: стажування студентів, надання 

грантів, проведення майстер-класів та семінарів. В нормативно-правових 

актах іноземних держав закріплена основна ознака громадських організацій – 

це їх неприбутковість. 

7. В Україні інститут державно-громадського управління освітою набув 

нових якісних ознак, зокрема активно запроваджується ефективна взаємодія 

між громадськістю та державою, проте громадські інституції не завжди повною 

мірою володіють інформацією щодо діяльності навчальних закладів, це 

свідчить про те, що освітні заклади у своїй діяльності не завжди дотримуються 

принципів публічності та відкритості. (зокрема в питаннях признач керівного 

складу, оголошення про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад). 

8. З метою дотримання принципу прозорості та відкритості виборів 

керівного складу вищого навчального закладу, пропонується доповнити 

КУпАП статтею 172-4-1 та викласти її в такій редакції: «Стаття 172-4-1. 

Порушення встановленого законом порядку обрання, призначення та 

звільнення з посади керівника вищого навчального закладу, керівника 

факультету (навчально-наукового інституту) вищого навчального закладу, 

керівника філії вищого навчального закладу або коледжу, що є структурними 

підрозділами вищого навчального закладу: Призначення керівника вищого 

навчального закладу,  керівника факультету (навчально-наукового інституту) 

вищого навчального закладу, незалежно від форми власності, керівника філії 

вищого навчального закладу або коледжу, що є структурними підрозділами 

вищого навчального закладу за квотами або поза конкурсом, встановленим 

законодавством - тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до восьмисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік». 
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9. Необхідно надати повноваження вищому колегіальному органу 

громадського самоврядування вищого навчального закладу щодо складання 

адміністративних протоколів в разі порушення порядку призначення керівного 

складу вищого навчального закладу та доповнити пунктом 4 частини 9 статті 

255 КУпАП і викласти її в такій редакції: «Стаття 255. У справах про 

адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в 

статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право 

складати: 9) представники громадських організацій або органів громадської 

самодіяльності: вищого колегіального органу громадського самоврядування 

вищого навчального закладу або коледжу (стаття 212-22)». 

10. У зв’язку з тим, що діяльність громадських об’єднань у сфері освіти 

постійно розвивається, виникає необхідність у створенні Всеукраїнської 

громадської організації «Асоціація працівників вищих навчальних закладів III-

IV рівнів акредитації», яка б ефективно функціонувала і створювала більш 

прозорий механізм діяльності вищих навчальних закладів. Метою діяльності 

Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників вищих 

навчальних закладів III-IV рівнів акредитації» має стати вдосконалення, 

розвиток і зміцнення системи вищої освіти України. 

11. У зв’язку з тим, що громадські об’єднання у сфері освіти здійснюють 

не лише громадський контроль, а й громадське спостереження, пропонується 

внести зміни до статті 78 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 

№ 1556-VII та викласти її в такій редакції: «Стаття 78. Громадський контроль та 

громадське спостереження у сфері вищої освіти. 1. Громадський контроль та 

громадське спостереження у сфері вищої освіти є правом суспільства та 

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. 2. 
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Громадський контроль та громадське спостереження здійснюється 

громадськими об’єднаннями та окремими громадянами на принципах 

відкритості і прозорості». 
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках дисертації на основі теорії адміністративного права, 

законодавства наведено нове розв’язання наукового завдання щодо 

вдосконалення адміністративно-правового статусу громадських об’єднань у 

сфері освіти, викладені найбільш важливі наукові та практичні результати, 

визначені наукові проблеми, для розв’язання яких можуть бути застосовані 

результати дослідження. Основні з них такі: 

1. Доведено, що до елементів адміністративно-правового статусу 

громадських об'єднань у сфері освіти відноситься: порядок та підстави 

набуття адміністративної правосуб’єктності громадських об'єднань у сфері 

освіти, що розкриваються через етапи їх легалізації; адміністративна 

компетенція громадських об'єднань у сфері освіти, яка складається з прав та 

обов’язків; адміністративна відповідальність громадських об'єднань у сфері 

освіти при здійсненні ними своїх повноважень. 

2. Сформовано, що принципи діяльності громадських об’єднань у сфері 

освіти – це вихідні ідеї на найбільш важливі юридичні вимоги, що 

адресуються учасникам громадських об’єднань, іншим суб’єктам освітнього 

процесу, які направлені на захист і всебічний розвиток людини як 

особистості, розвитку її талантів, розумових і фізичних здібностей, 

виховання високих моральних якостей, формування здатності громадян до 

свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, 

творчого потенціалу країни через систему освіти. Тобто, принципами такої 

діяльності є те «зерно», що закладено в основу виконання поставлених цілей 

та завдань громадським об’єднанням та слугує імперативом під час їх 

реалізації. 

3. Визначено, що адміністративно-правові відносини щодо діяльності 

громадських об’єднань у сфері освіти умовно можна поділити на два 

різновиди: зовнішні, тобто такі, що стосуються процедурних аспектів 

легалізації кожного окремо створеного освітнього об'єднання громадян, 
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здійснення публічною адміністрацією контрольно-наглядових функцій щодо 

діяльності громадського об'єднання, а також відносини щодо притягнення до 

відповідальності у сфері діяльності громадських об’єднань у сфері освіти; 

внутрішні, тобто такі, що виникають під час вирішення організаційних 

питань реалізації конкретного завдання громадського об'єднання у сфері 

освіти. 

4. Виявлено, що нормативно-правове забезпечення громадських 

об’єднань у сфері освіти в Україні – це сукупність основоположних 

нормативно-правових актів регуляторного та дорадчого характеру, що 

визначають форми взаємодії громадських об’єднань з державою, суб’єктами 

освіти та суб’єктами управління освітою, розкривають шляхи реформування 

та модернізації освіти через систему прозорих, відкритих, незалежних та 

доступних інституцій з метою належного розвитку якісно нових, 

прогресуючих відносин у сфері освіти. 

5. Визначені адміністративні обов’язки громадських об’єднань у сфері 

освіти, які кореспондують з іншими елементами адміністративного статусу 

громадських об’єднань у сфері освіти та поділяються на імперативні 

(невиконання яких позбавляє правосуб’єктності громадське об’єднання), 

загальноправові та спеціальні (передбачені нормами законодавства як для 

громадських об’єднань зі статусом юридичної особи, так і без такого 

статусу), статутні (передбачені установчими документами і кореспондують із 

цілями громадського об’єднання та повноваженнями щодо досягнення таких 

цілей). 

6. Визначено, що адміністративні права у сфері громадських об’єднань 

в Україні – це сукупність правил поведінки за допомогою яких вони 

створюють сприятливі умови для розвитку освіти в Україні, здійснюють 

контроль за додержанням законодавства у сфері освіти, забезпечують рівні 

права на освіту, в тому числі взаємодіють з іншими організаціями та 

зацікавленими сторонами у сфері освіти. , а також виконують покладені на 

них обов’язки. 
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7. Проведено компаративістичну характеристику досвіду країн-

учасниць ЄС, в результаті чого визначено, що громадські об’єднання у сфері 

освіти є тією рушійною силою, яка ефективно реагує на потреби суспільства 

в освітніх послугах, задовольняє громадські інтереси шляхом надання 

високої якості освітніх програм. Визначено, що закордонні громадські 

організації можуть бути різних видів за організаційною структурою 

(об’єднання, фонди, асоціації, фундації тощо) та здійснюють реалізацію 

діяльності за допомогою різних форм (стажування студентів, надання 

грантів, проведення майстер-класів та семінарів тощо). 

8. Удосконалено законодавство у сфері адміністративно-правового 

статусу громадських об’єднань у сфері освіти шляхом подання пропозицій 

щодо внесення змін і доповнень до законів України. Запропоновано 

доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 

такого змісту: «Стаття 172-4-1. Порушення встановленого законом порядку 

обрання, призначення та звільнення з посади керівника вищого навчального 

закладу, керівника факультету (навчально-наукового інституту) вищого 

навчального закладу, керівника філії вищого навчального закладу або коледжу, 

що є структурними підрозділами вищого навчального закладу» з відповідними 

змінами і доповненнями до адміністративно-процедурних норм. Окрім того, 

запропоновано посилити громадський контроль шляхом внесення змін і 

доповнень до Закону України «Про вищу освіту» щодо належного 

дотримання через належне дотримання адміністрацією вищих навчальних 

закладів прав науково-педагогічних працівників та студентів стосовно якості 

надання освітніх послуг та ін. 
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Додаток Б 

БЛAНК  

сoцioлoгiчнoгo oпитувaння громадян щодо проблем 

у діяльності громадських об’єднань у сфері освіти 

 

Шaнoвний респoнденте! Вaшiй увaзi нaдaється блaнк 

сoцioлoгiчнoгo oпитувaння щoдo проблем у діяльності громадських 

об’єднань у сфері освіти. Oпитувaння є aнoнiмним, вiдпoвiднo прoсимo 

Вaс нaдaти прaвдивi вiдпoвiдi. Нa кoжне питaння требa нaдaти вiдпoвiдь 

– наприклад, «Тaк» aбo «Нi» у грaфi нaвпрoти шляxoм пoстaнoвлення 

пoзнaчки (нaприклaд, «+», aбo «V»). Результaти Вaшoї aктивнoї 

грoмaдянськoї пoзицiї буде викoристaно для рoзрoблення рекoмендaцiй 

щoдo покращення діяльності громадських об’єднань у сфері освіти в 

Україні.  

Дякуємo Вaм зa учaсть! 

Чи необхідно реформувати освітню сферу України? 

Так Ні 

  

Як ви оцінюєте діяльність громадських об’єднань, які опікуються захистом 

прав та законних інтересів учасників освітнього процесу? 

Позитивно Негативно 

  

Чи необхідно удосконалити повноваження громадських об’єднань у сфері 

освіти? 

Так Ні 

  

Чи ефективний громадський контроль у сфері освіти? 

Так Ні 

  

Чи варто впроваджувати європейські засади в діяльність громадських 

об’єднань у сфері освіти? 

Так Ні 
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РЕЗУЛЬТAТИ  

сoцioлoгiчнoгo oпитувaння громадян України щодо проблем  

у діяльності громадських об’єднань у сфері освіти 

 

Вибiркoвим aнкетувaнням булo oхопленo 468 респондентів. Чaс 

прoведення aнкетувaння – перше пiврiччя 2016 і перше півріччя 2017 

рoку. 12% респондентів відмовилися відповідати на питання з причин 

браку часу та роздратованості, викликаної складною ситуацією в 

державі. 

Чи необхідно реформувати освітню сферу України? 

Так Ні 

74% 26% 

Як ви оцінюєте діяльність громадських об’єднань, які опікуються захистом 

прав та законних інтересів учасників освітнього процесу? 

Позитивно Негативно 

27% 73% 

Чи необхідно удосконалити повноваження громадських об’єднань у сфері 

освіти? 

Так Ні 

56% 44% 

Чи ефективний громадський контроль у сфері освіти? 

Так Ні 

70% 30% 

Чи варто впроваджувати європейські засади в діяльність громадських 

об’єднань у сфері освіти? 

Так Ні 

84% 16% 
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Додаток В 

ПРОЕКТ 

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  

щодо порядку обрання, призначення та звільнення з посади керівного 

складу вищого навчального закладу 

_____________________________________________________ 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

 

I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до №51. – Ст.1122) такі 

зміни й доповнення: 

– доповнити статтею 172-4-1 «Порушення встановленого законом 

порядку обрання, призначення та звільнення з посади керівника вищого 

навчального закладу, керівника факультету (навчально-наукового інституту) 

вищого навчального закладу, керівника філії вищого навчального закладу або 

коледжу, що є структурними підрозділами вищого навчального закладу» та 

викласти її в такій редакції: «Призначення керівника вищого навчального 

закладу,  керівника факультету (навчально-наукового інституту) вищого 

навчального закладу, незалежно від форми власності, керівника філії вищого 

навчального закладу або коледжу, що є структурними підрозділами вищого 

навчального закладу за квотами або поза конкурсом, встановленим 

законодавством - тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до восьмисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік». 

– внести зміни до частини 9 статті 255 «Особи, які мають право 

складати протоколи про адміністративні правопорушення» та викласти її в 

такій редакції: «У справах про адміністративні правопорушення, що 

розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу, 

протоколи про правопорушення мають право складати: 9) представники 

громадських організацій або органів громадської самодіяльності: вищого 

колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального 

закладу або коледжу (стаття 212-22)» член громадського формування з 

охорони громадського порядку і державного кордону (статті 92, 148, 152, 

154, 160, 175-1, 179, 185-7, 186-2, 186-4); громадський інспектор 

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (стаття 92); 

громадський інспектор з охорони довкілля (частина четверта статті 85, статті 

88-1, 91)». 

ІІ. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування. 

 

Голова  

      Верховної Ради України                                                        А.В. ПАРУБІЙ 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо порядку обрання, призначення та звільнення з 

посади керівного складу вищого навчального закладу» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

З метою дотримання принципу прозорості та відкритості виборів 

керівного складу вищого навчального закладу необхідно внести зміни до 

порядку обрання, призначення та звільнення з посади керівного складу 

вищого навчального закладу для того, щоб удосконалити на практичному 

рівні порядок обрання, призначення та звільнення з посади керівного складу 

вищого навчального закладу. 

Законопроект позитивно вплине на порядку обрання, призначення та 

звільнення з посади керівного складу вищого навчального закладу та 

захистить таким чином права громадських об’єднань та суб’єктів освітньої 

діяльності. 

 

2. Цілі й завдання прийняття акта 

Провідним завданням проекту є накладення адміністративної 

відповідальності за порядку обрання, призначення та звільнення з посади 

керівного складу вищого навчального закладу. 

Так, цим проектом пропонуються такі зміни до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – 

додаток до №51. – Ст.1122): 1) доповнити статтею 172-4-1 «Порушення 

встановленого законом порядку обрання, призначення та звільнення з посади 

керівника вищого навчального закладу, керівника факультету (навчально-

наукового інституту) вищого навчального закладу, керівника філії вищого 

навчального закладу або коледжу, що є структурними підрозділами вищого 

навчального закладу» та викласти її в такій редакції: «Призначення керівника 

вищого навчального закладу,  керівника факультету (навчально-наукового 

інституту) вищого навчального закладу, незалежно від форми власності, 

керівника філії вищого навчального закладу або коледжу, що є структурними 

підрозділами вищого навчального закладу за квотами або поза конкурсом, 

встановленим законодавством - тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот 

до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один 

рік»; 2) внести зміни до частини 9 статті 255 «Особи, які мають право 

складати протоколи про адміністративні правопорушення» та викласти її в 

такій редакції: «У справах про адміністративні правопорушення, що 

розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу, 

протоколи про правопорушення мають право складати: 9) представники 

громадських організацій або органів громадської самодіяльності: вищого 

колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального 
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закладу або коледжу (стаття 212-22)» член громадського формування з 

охорони громадського порядку і державного кордону (статті 92, 148, 152, 

154, 160, 175-1, 179, 185-7, 186-2, 186-4); громадський інспектор 

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (стаття 92); 

громадський інспектор з охорони довкілля (частина четверта статті 85, статті 

88-1, 91)». 

 

3. Правові аспекти 

Проект Закону відповідає Конституції України та іншим актам вищої 

юридичної сили, узгоджується з актами такої самої юридичної сили, не 

належить до сфери правового регулювання Конвенції про захист прав 

людини й основоположних свобод, пріоритетних сфер адаптації 

законодавства України до acquіs communautaіre, не потребує проведення 

гендерно-правової експертизи. 

Нормативно-правовими актами в цій сфері правового регулювання є: 

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР; 

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005; 

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 

№ 8073-X; 

Закон Україну «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII; 

Закон Україну «Про громадські об'єднання» від 22.03.2012. № 4572-VI; 

Закон Україну «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999. № 651-

XIV; 

Закон Україну «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 

26.11.2015 № 848-VIII; 

Закон Україну «Про освіту» від 23.05.1991. № 1060-XII; 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державну національну 

програму «Освіта» («Україна XXI століття»)» від 03.11.1993 № 896; 

Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку 

освіти» від 17.04.2002 № 347/2002; 

Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти 

в Україні на період до 2021 року» від 25.06.2013 № 344/2013. 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових видатків державного 

бюджету. 

 

5. Регіональний аспект 

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-

територіальних одиниць. 

 

6. Запобігання дискримінації 

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 
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7. Запобігання корупції 

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень. 

 

8. Громадське обговорення 

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю. 

 

9. Оцінювання регуляторного впливу 

Проект Закону не є регуляторним актом. 

 

10. Вплив реалізації акта на ринок праці 

Реалізація проекту Закону не має впливу на ринок праці. 

 

11. Прогноз результатів 

Прийняття положень законопроекту попередить порушення порядку 

обрання, призначення та звільнення з посади керівного складу вищого 

навчального закладу, а також встановить інститут адміністративної 

відповідальності за таке правопорушення.. 

Окрім того цей проект Закону в загальному захистить права суб’єктів 

освітньої діяльності, розширить взаємодію працівників навчальних закладів 

та громадських об’єднань, посилить громадський контроль. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо порядку обрання, призначення та звільнення з 

посади керівного складу вищого навчального закладу» 

 

Зміст положення (норми) чинного 

акта законодавства 

Зміст положення (норми)  

проекту акта 

Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 

№ 8073-X 

відсутня Стаття 172-4-1. Порушення 

встановленого законом порядку 

обрання, призначення та 

звільнення з посади керівника 

вищого навчального закладу, 

керівника факультету (навчально-

наукового інституту) вищого 

навчального закладу, керівника 

філії вищого навчального закладу 

або коледжу, що є структурними 

підрозділами вищого навчального 

закладу. 

Призначення керівника вищого 

навчального закладу,  керівника 

факультету (навчально-наукового 

інституту) вищого навчального 

закладу, незалежно від форми 

власності, керівника філії вищого 

навчального закладу або коледжу, що 

є структурними підрозділами вищого 

навчального закладу за квотами або 

поза конкурсом, встановленим 

законодавством - тягне за собою 

накладення штрафу від п’ятисот до 

восьмисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з 

позбавленням права обіймати певні 

посади або займатися певною 

діяльністю строком на один рік 

 

Стаття 255. Особи, які мають 

право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення. 

У справах про адміністративні 

Стаття 255. Особи, які мають 

право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення. 

 У справах про адміністративні 
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правопорушення, що розглядаються 

органами, зазначеними в статтях 218 

-221 цього Кодексу, протоколи про 

правопорушення мають право 

складати:  

9) представники громадських 

організацій або органів громадської 

самодіяльності: член громадського 

формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону 

(статті 92, 148, 152, 154, 160, 175-1, 

179, 185-7, 186-2, 186-4); 

громадський інспектор Українського 

товариства охорони пам’яток історії 

та культури (стаття 92); громадський 

інспектор з охорони довкілля 

(частина четверта статті 85, статті 

88-1, 91); 

 

правопорушення, що розглядаються 

органами, зазначеними в статтях 218 - 

221 цього Кодексу, протоколи про 

правопорушення мають право 

складати:  

9) представники громадських 

організацій або органів громадської 

самодіяльності: вищого колегіального 

органу громадського самоврядування 

вищого навчального закладу або 

коледжу (стаття 212-22)»; член 

громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного 

кордону (статті 92, 148, 152, 154, 

160, 175-1, 179, 185-7, 186-2, 186-4); 

громадський інспектор Українського 

товариства охорони пам’яток історії 

та культури (стаття 92); громадський 

інспектор з охорони довкілля 

(частина четверта статті 85, статті 

88-1, 91); 
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Додаток Г 
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Додаток Ґ 
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Додаток Д 

 

 


