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'с- Пра~тика застосування оІфемих 
статей За"оиу УІфаїии 
<<Про виUJіУ освіту>> 

ХХІ століття оголошене ЮНЕСКО 
(<століттям освітtи [1] 

о 
сuіта, як зазначається у <·Наr ~ іо
нальній доктрині розвитку освітИ», 

затвердженій Указом Президента 

України від 17 квітня 2002 р. NQ 34 7 / 3002 [2), 
uідтnорює і 1 rарощує і І пе.пекгуа;Іьт Іий, духов

ІІий та економ ічний потенціал сусnільства. 

ПсреІІдсржавою, суспільсгвом посгавтrено зав

;~анtrя забезпечити пріоритетність розвитку 

освіти і 1 rауки , першочерговість розв'язання їх 

ІІагальІІИХ проблем. Як зазна чає В.Г. Крем сІ ІЬ, 

міІ ricrp освіти і tІауки України,- у ХХІ столітті 

найпріоритетІ Іішими сферами стають наука 

як сфера, що продукує нові знання, та освіта 

пк сфера, що олюднює знанІ-ш і, насамnеред, 

:3абезпечує ir щивідуальний розвитоклюДИІІИ [3). 
Модернізація упраміш-m освітою пере.дба

ЧСlЄ серед iJ rши.х заrщань прозорісгь розроблеш-rя, 

експертизи, апробації ·га затвердження норма

·півr ю-правовихдокумеІ Ітів у ссрері осві·rи. 

Закон України <•Про вищу освіту'>, який 

11 рий І штий Верховною радою України 17 січня 
2002 р., набрав чинності 5 березня 2002 р., 
СП рЯМОНаІ 1ИЙ На ЗаКріПЛеННЯ ПОЗИТИВІ ІИХ ЗМЇІ І 

управовому ре1утованні відносин, що виника~ 

ють у сфері вищої осніти. Він вносить суттєВі 
:Jл1і1 rІІ уnравове поле вищоїосві111 і вимагаєпри

ве;~еІ 11 ІЯ у uідповідІ rіегь з ним інrпих норматив

но-праrювих актів, а також розробки і прий

ІІЯТтя нових 1 юрмативно-правових актів [4, с.3] . 

У <·Заходах з реалізації НаціональІ юї докт
рини розвитку освіти па 2002- 2004 рОЮ1•>, 
нкі затверджені Пасгановою Кабінету MiJ rістрів 
України ві;~ 19 серпня 2002 р. N2 1223, нам іче-

14 

1-10 під1·отуnати проекти норматиnно-правових 
актіn, що випливають із Закону України <Л ро 

вищу освіту,>, до 1 nересня 2003 р. 
Закон створиn умоnи для становлення 

демократичної системи наnчання та вихова1 11m. 
Це прояВІmється в демократизації 1 юрядку фоt~~
мування контингенту СІудентів,t~смот<ратизаІ \11 
процедури приЗ І raчer пm керівників І ІавчальІІИХ 

закладів, їх атестації та системи управління 

освітою, яка має бути також відкритою і демок

ратl1чною. 

У Посланні до Верховної Ради України 

<•Європейський вибір. Концептуальні засади 

сгратегії економічного та соціа;rьJ юго розвит

ку України на 2002 - 201 1 [)ОКИ >> Президент 
лд. Кучма наголосив на тому, LЦО <•ОСІ ювним 

імперапшом сучасного циnілізаційІ юго про1 ·ре

с.у є всебічний розnитоклюдського потенцІ му. 

Це І'ОJІОВІ ra складова національr-юго багатства J 

рушійна сила суспільного поступу, визІ Іачаль

ний критерій оцінки його ріш-m. Світовою прак

тикою доведено, що інвесгиції в людський кап

італ -найефективніші. У Західній Європі цей 

компонент забезпечує близько 75% прироСІу 
національного багатства,> [5]. 

Закон є кроком впсред по адаптації зако

нодавства України у сфер і вищої освіти до 

законодавсша Європейського Союзу і реа;І ізацїі 

<•Стратегії інтеграціїУкраїни до Європейсько
го Союзу'>, затвердженої Указом Президента 
України від 11 червня 1998 р. N2 615-98 .~6] , та 
положень ~к0нцепцїі загальнодержат-Ю І про

грами адаптації за І<онодавства Украі·ни до 
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зако1 юдавсгва Європейського Союзу·> , схвале
ної Законом України від 21 листопада 2002 р. 
N9 228-ІУ [7]. 

з
акон запровадив обрання ректор іІЗ 
В І-ІЗ ПІ та ІУ ріІЗнів акредитації, виз
нав конкурсний порядок обрання 

науково-педагоt·ічних пр:щівниrdn основною 

формою заміщення цих посад, підняв авто
ритет і престиж органів громадського само
врядування , н::~даючи їм значних повноІЗа

жевь. Підвищено правовий статус деканін 
факультетів, які несуть всю відпаnідальн ість 

за їх роботу, головних бухгалтерів, дирек

торів бібліотек, які призначаються відтепер 
та звільняються з роботи наказом ректора за 
пропозицією Вченої ради. Закон позитивно 
вирішив цілий комп.лекс інших питань у сфері 
вищої осиіти, що дало авторам науково

nрактичного коментарюдо ЗаконуУкраїни 

<<Про вищу осв іту·> зробити висновок про 

формування в Україні нової галузі законод::~в
ства - освітнього законодавства України 

[4, с.12]. Цей nисновок обгрунтований тим, 

що в Україні склалася відносно-уособлена 

система нормативно-правових актів у сфері 

освіти , яка охоплює зна чну кількість і реІ·у

лює не тільки в ідносини, пов'язан~з навчан 

ням, а й управлінські , трудові, фінансові та 

іНШі ВЇДІ !ОСИНИ. 

Пройшов рік, як діє цей Закон. Накопи

чено певний досвід. Практика застосування 

підтвердила, що його норми створюють 

сприятливі умови для реалізації права 

громадян України на вищу осві1у. 

Стаття 4 Закону передбачає, що грома

дяни України мають право безоплатJІо 

здобувати вищу освіту в державних і кому

нальвих вищих навчальних закладах на 

конкурсній осІювів межах стандартів вищої 

освіти, якщо певний освітньо-кваліфікацій

ний рівень громадянин здобуває вперше. 

Іноземці та особи без громадянства мають 
право отримувати вищу освіту u Україні ІІа 
платній основі. 

У цьому напря:мі важливою слід визнати 

статтю 23 (п.4) Закону, яка встановила 
51-відсотковий набір на навчання за держав
ним замовленням у ВНЗ державної ·га кому

нальної форм ·власності. Ця статrя виноси
лась на обговорення навіть на третє читан 

ня, а тепер ї·~ слід виконувати, адже Закон 

<<Про щ1щу qcniтy·> ;-це результат політич

них та екон9мі чІ,ІИХ узгоджень [8]. Ч. 4 ст. 23 
Закону вирішила болюче питання і встано

вила сп і ввідношення у кількості студентів, 

які повию-І і навчатись за державним замов-

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІН НЯ 

лення:v~ і на контрактній основі. Кількість 

студентів, прийнятих на перший курс 

навча ння у ВНЗ державної і комунально·і 

форм влас н ост і , повинна ста новити не 

менше ніж 51 відсоток від загальної кількості 
студентів, прийнятих на перший курс. 

У такий засібдержава взяла на себе обов'я

зок профінансувати навчання переважної 

кількості студентів. Це положення набуває 

чинності ЗДІІЯ прийняття рішення про набір 

студенті в 2005 року. 

Проти І~ієї статті, як свідчить практика, 
виступають ректори провінційних ВНЗ, а 

підтримують ректори великихтрадиційних 

вищих навчальних закладів. 

У 2001 - 2002 навчальному році для 
вступу на перший курс ВНЗ ІІІ та ІУ рівня 

акредитації було подано 588 тис. з аяв, а 
прийнято 387 тис. студентів- з них 34 5 тис. 
у державні ВНЗ, 42 тис. у недержавні. Але за 
державні кошти у ВНЗ ІІІ та ІУ рівніu акре

дитац їі навчалось лише 143 тис. студентів, 
або 41 %. А новий закон ставить вимогу 
збільшення числа студентів, які навчатимугь

ся за державний кошт до 51 відсотка. Така 
вимога потребує збільшення коштів у бюд
жеті на ocni·ry, щоб не скоротити число воуп

ників до державних ВНЗ. 

Ця стаття створює гарантії для пріори

тетного забезпечення державних потреб і 

по·греб регіонів України у фахівцях певних 

спеr\іальностей і освітньо-кваліфікаційних 
рівніІЗ вищими навчальними закладами дер

жавної і комунальної власності. Саме у таких 
ВНЗ кількість студентів , прийнятих на пер

ший курс навчання за державним замовлен

ням, повинна ста новити не менше ніж 

51 %від загальної кількості стуТІентів, прий

нятих на навчання на перший курс [4,с. 90]. 
Закон надав значні повноваження орга

нам 1·ромадського самоnрядування ВНЗ та 

факультетів. Держава намагається демокра

тизувати систему унраnління освітою. Сучас

на система управління сферою освіти , -
зазн ачається в <·Нац іональн ій доктрин і 

розuитку освіти•>,- розвиnається як дсржаn

ІЮ-громадська. Нова модель системи управ

лію-Ія сферою освіти має бути в ідкритою і 

демократичною. Уній передбачається забез

печеr-шя державного управління з урахував

ням громадської думки, внаслідок чого зм і І ІЮ

ються навантаження, функції, структура і 

стиль центрального та регіонального управ

ління освітою (2]. 
Стаття 21 Закону надає право власнику 

(вла с никам) або уповноваженому ним 

(ними) органу делегувати свої повноважен-
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ня r<ерівникові ВНЗ або вищому колегіально

му орt·ану громадського самоврядування 

вищого навчального закладу. 

Відповідно до ст. 3 7 Закону <<Про вищу 
освіту ·> вищим колегіальним органом гро

мадського самоврядування ВНЗ Шабо ІУ 

рівня акредитації є загальні збори (конфе

ренція) трудового колективу. 

У вищому колегіальному органі громад,сь

кого самоврядування повинні бути представ

лені вс і групи працівників вищого І-Іавчаль

ного закладу. Не менше ніж 75 відсотків 
загальної чисельності делегатів (членів) 

виборного органу повинr-Іі становити педа

гогічні або науково-педагогічні працівники 
вищих навчальних закладів. 

увищих навчальних закладах 1. 'аким. 
органом найчастіше виступає конфе

ренція представників трудових 

колективів , а не збори, тому що навчальні 
заклади працюють, як правило, утри зміни, 

структурні підрозділи розташовані у різних 

місцях, і збори провести практично немож

ливо. Разом з тим, за :шачимо, що, коли збер

і га ється можливість проведення за г·альних 

зборів, то треба проводити загальні_збори, а 
ІІе конференції. Ректор зобов'язаний гармо

нізувати інтереси всіх працюючих: науково

го і ІІауково - педагогічного персо н алу, 

навчально-допоміжного і обслуговуючого 

персоналу, адмін і стративно-господарських 

п рацівників. При проведенні зборів дуже 

важко дотриматися зазначеної пропорції 

uідносно 11ауково-педагогічних та інших 

праr~івників ВНЗ, адже в зборах беруть участь 

вс і працюючі. Збори вважаються правомоч

ними , якщо у них беруть участь більше 50 
п ідсотків членів трудового колективу. А тому 

перед 1 ючатком проведепня загальних зборів 

треба пер е nіряти наяв ність наукових і 

на уково-педагогічних працівників. З метою 

забезпечеІ-ІІ-ІЯ законності вдіялr,носгі ор1 ·анів 

r · ром адсько1·о самоврядунання у трудових 

колективах ВНЗ сл ід проводити роз'ясню

вальну роботу з тим, щоб науково-педагогіч

І ІИЙ персонал брав активну участь у прове

денні загальних зборіu. 

у зв'я з ку з підвищенням престижу і 

значущості органів громадського самовряду

ваш-m Закон пере/\ бачає нового лідера у 

трудовому колективі - керівника оргзву 

громадського самоврядування. Мехзнізм його 
обра1н ІЯ Законом не передбачено, а значить 

йО І'О м ожна вирішити у статуті. Вищі 

навчальні заклади поки що не поспішають з 

обранням керівників органів громадського 
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самоврядування. Нам видається, що керівни

ка органу громадського самоврядування 

слід обирати па зборах (конференції) пред
ставників простою більшістю r·олосів. Бажа

но, щоб це був л редставник від наукоuо

педагогічного персоналу, адже виконання 

завдань, які поставлені державою перед 

вищою освітою, темпи і І·либина перетворень 

в основ1-юму залежать від науково-педагогіч

ного персоналу та керівників ВНЗ. Не сл ід 
обирати на цю посаду проректор ів. Хоча вони 

і призначаються на посаду ректором за 

подаr-п rям пропозиції з боку Вченої ради, але 

вони інтегровані у структуру управління , а 

тому вони представляють здебільшого інте

реси ректора як представника держави, а 1 1е 

найманих працівників. Можна обирати 

керівників органу громадського самовряду

вання на рік , а можна і на п'ять, а у націо

нальному ВНЗ - на сім років. Керівник орга

ну громадського самоврядування не конкурує 

з головою профспілкового комітету. Кожен з 

них має свої повноважеІ 11 lЯ і діє в межах пран, 

наданих законодавством і статутом. 

Керівники орган ів громадського самовряду

вання ВНЗ відповідно до ст. 3LJ Закону <.Про 
вищу освіту·> входять за посадами до Вченої 

ради ВНЗ, а керівники факультетських 

органів грома[\ського самоврядування ·- до 

вчених рад факультетін. 

Закон не встановлює ніяких гарантій при 

зміні умов їх пра1 ~і, притягненні ;~о дисцип

лінарної відповідальності , при припиненні 

трудових відносин :за іІІіціативою ректора. 

Свої функції керівник органу громадського 

самоврядування виконує па громадських 

засадах, не одержуючи за цю діяльність нія

кої винагороди. його функції в основному 
зводяться до підготовки і проведею-ш конфе

ренцій трудового колективу, бугиголовою на 

конференції. 

Н орми тцодо повноваження орган і в 

громадського самоврядування не є деклара

тивними. Це діюч і органи, які виконують 

важливі функції. Органи громадського само
uрядування перш за все обирають претеІJден

та на посаду ректора ВНЗ шляхом таємного 

голосуванІ-ш і подають свої пропозиції влас

Ітику (власникам) або уповноваженому ним 

(ними) органу (особі); щорічно заслухову

ють звіт ректора та оцінюють йогодіяльні сть; 

обирають комісію з трудових спорів відпо 

відно до Кодексу законів про працю України; 

затверджують правила внутрішнього розпо

рядку ВНЗ; за мотивованим поданням Нагля

дової ради або Вченої ради ВН3 розглядають 
питання про дострокове припинення повно-
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важень керівн ика ВНЗ; за поданням Вченої 

ради ВНЗ nри~мають статут ВНЗ, а також 

вносять зміни до нього. Вищий колегіальний 

орган громадського самоврядування розгля

дає і інші питю rня діяльності ВНЗ. 

Керівник ВНЗ Шабо ІУ р івня акредитації 

може бути зв ільнений з посади у з в'язку із 
прийJІЯ't·І·я м р ішення про його відкликання 

орІ ·а І юм , який його обрав на посаду. Клопо

тання І tро відюшкання керівника може бу1:и 

внесено l \0 вищого колегіальноr·о органу 

rромадсьІ<ОJ 'О самоврядування ННЗ не мент 

як половиною ста·rугного складу Вченої ра,І-\И 

ВНЗ. Рі 111ення про відкликання керівника ВНЗ 
ПІ або !У рівня акредитації приймається 
двома третИІ rами голосів за присутності не 

менш як двох третин статутноr·о складу 

вищого колегіального органу громадського 

самоврядування ВНЗ. 

Ми вважаємо, ІЦО це рішення ще не може 

бути підставою для звільнення ректора з 

роботи . ОрІ'аІІ управління може і не погоди

тися з рішенням органугромадськогоса.і.\1Овря

дування. Порядок звільнення з посади має 

відповідати загальним принципам регулюван

нп тру до вих відJ юсин, згідно з якими звільнити 

має пр:шо той орган , який призначає особу на 

посаду, а рішешш органу громадського само

nря;(ування слід врахоnувати при прий<шпі 

управл і І LС!>І<ИХ і кадрових рі rнень. 

У ЗакоІ ri чі·пю вирішено порядок прийнят

тя осіб 1 ta посаду завідуючого кафедрою. Вче
на рада таємним голосуванням обирає заві
дуючих кафедрами і професорів. Після об

рання із завідуючим кафедрою у:к.падається 

контракт на строк 5 років , у національному 

закладі на 7 років. У деяких ВНЗ ця 110рма 

поруІІІується. Ректори укладають контракти 

із завідуючими І«tфедрами на 2, 3 роки. 
Закон передбачає необхідн ість укладення 

контракті в на 5 (7) років , а не до ') або до 7 
років у національних закладах, і скорочувати 

цей термін неможливо. 

У зв'язку з прийняттям Закону України <•Про 

І rаукову і 1 rауково-техпічну ді.яльнісгь•> багато 

осіб, у томучисл і і завідуючі кафедрами,отри 

мую11, І tаукові пенсії. Відповідно до c r. 24 вище

І tазваноt·о Закону після призначення пенсії на

укові пеtrсіонери можуrь працювати за сгроко

вим трудовим договором (контрактом) ІІа 

під:приємсrnах, n установах, організаціях усіх 

фор.\1 ВJtacr юсrі та займатися підприємницькою 

діяльнісnо. Формально законодавсrво не забо
роняє наукоRим пенсіонерам займап1 поеми за

uідуючих кафедрами . 

Склалась ситуація , за якою зав ідуючі 

кафедрами можуть перебувати у двох пра -
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воuих статусах: одних, не пенсіонер і в, слід 

обирати на Вчених радах строком 1ra 5 (7), а 
інших- наукових пенсіонерів слід прийма

ти на ці посади шляхом укладення з ними 

строкового трудового договору (контраюу) 

без обговорення цього питаннянаВченій 

раді. Але ж такої альтернатиnи rцодо зам і 

щенlІя посад завідуючих кафедрами ст. 30 
Закону не передбачає. І І остає nитання про 
те, яким законом сл ід керуватися nри замі 

щенні посад завідуючих кафедрами. І Ja наmу 
думку, у таких ви падках слід керуватись 

Законом <·Про вищу осuіту,>, не зnажаючи на 

те, що претендент на посаду завідуючого 

кафедрою є наукоnий пенсіонер, nоготів що 

законодавство не встановлює ніяких вікових 

обмежень для заміщення посади завідуючо

го кафедрою. З врахуванням вищевикладе

ного слід зробити такий висновок якщо рек

тор має намір призначити 1 rаукового пенсіо

нера на посаду зав ідуючого кафедрою, то 

його слід обирати Вченою радою і укладати 
контракт на 5, а у національних ВНЗ- на 7 
років. При призначенні наукових пенсіонерів 

ІІа іюлі посади (наприклад, доцента, профе
сора) з ними можна укладати контракти або · 

строкові трудові договори н а будь-який 

строк , встановлений угодото сторін , без 

обговорення цього питання на ВчсІ tій ряді . 

Практика і ноді свідчить нро іttшс.Дея кі 

ректори призначають на посади завід)'ІО "lих 

кафедрами як наукових пенсіонерів, та к і 

не пс1 І сіонерів шляхом укладання кОІ rтракті в 

на 2, 3 роки без обговорення цього питання 
на Вченій раді, а не на 5, 7 років , як того 

вимагає Закон. 

У зв'язку з кол ізі я ми у зако ІІодавстnі 

бажано було б, щоб Міністерство осв іти та 

науки України висловило свою думку та вне

сло про позиції про внесення змін 110 ЗакОJ ry 
<.Про вищу освіту·> з метою уточнення поряд

ку призначення наукових пенс іонер і в на 

посади завіf\уючих кафедрами. 

с
таття 39 Закону <<Про вищу осnіту·> 
передбачає граничний в і к кандида 

та ІІ а посаду ректора ВНЗ. Він не 

може перевищувати 65 ро кіn. Положеr tня r (і єї 
ста'J-І 'і викликало одразу ж критичrtе і ІJс rа

тивнс ставлення . Перш за все зауважимо, що 

вимога щодо граничнОІ'О nіку стосується 

лише претендентів на посаду, тобто тих осіб, 

які вперше претендують на посаду ректора. 

Посада ректора найвідповідальніша t юсада у 

ВНЗ, адже мистецтво керувати людьми є 

найскладн іш им видом діяльІІості. Посат\а 

рет<тора не може бути тимчасовою. Яю r \О осо
ба вже працює на цій посаді , то вона може 
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прО/ІОвжувати виконання своїх обов'язків не

залежно від віку. Саме про це йдеться у при

кінцевих положеннях Закону. Так, у пункті 1 
розділу ХУ1 <.Прикінцеві положення,> перед

бачеІю, що положення абзаців першоr·о 
і другого ч. 1 та абзану 1 ч. 2 статті 39, 
абзаІ(і в L та 2 ч.l статті 40 Закону щодо 
вимог до кандидатур на посади керів11ика 

ВІ ІЗ та керівника факультету поширюються 
на ос і б, нкі буІ(ут ь обиратися на зазна<rені 
ІІ Оса;щ з дня набрання чинності Закону 

<.Про вищу освіту,> . 

П
РИІ Іагідно зазначимо також, що по
ложею ІЯ статті 39 Закону про те, що 
КОЖІ-Іі 5, 7 рОКіВ О ГОЛОШУЄТЬСЯ 

конкурс на зам іщення посади ректора, не 

відповідає принципу стабільності науково

І Іедагогічних кадрів, адже у Національній 

л.октрю ri йдеться про досягнення п рацівr ш
ками освіти високої працездатності та три

валої творчої активност і. На нашу думку, 
ко1 tкурс має оголошуватися лише на вакантні 

посади. 13 інитих випадках трудові відtюсини 
з ректором повш-ші продовжуватися на 

nідстапах переобрання, а не на конкурси их 

заса;(ах. Кожні 5 (7) років новий ректор -
;.~бсурд. Такий ВНЗ 11е зможе досягти з r-тач них 

уСІ Ііхіn в роботі. В історії залишились відоми
ми саме ті ректори, які займали ці посади про

тягом тривалого періоду. Зауважимо також, 

що позиція законодавсrва щодо вікових обме
жень не узгоджується з міжнародними нор

мами, ш<і 1 1е вередбачають вікоuих обмежень 
у регулюванні трудових відносин, на що вже 

:3uерталась увага у літератур і [9). Так, Б 
еекомсндацїіN2 166 МОП <Лро приnинення 
трудових від І юсин за ініціативою підприєм

l.J.Я >> передбаче1ю, що не можебугизаконною 

для зв ільнення така причина, як вік. 

У статт і 48 Закону (п. 3) передбачено, що 

І І а посали науково-педагогічних працівників 

обираютьсн :Ja конкурсом, як nравило, осо
би, що мають наукові ступені або вчені зnан

ІІЯ, а також випускники магістратури, 

асліраІпуритадокторантури. Статугом ВНЗ 

можуть бути ветановлеї додаткові вимоги до 

осіб, які пrиймаються на посади науково

педаІ'ОГіУІ Іих працівників. Порядок обрання 

:Ja коІІкурсомЗакон 11е визначає (за якихумов 
слід nроводити конкурс, на нкий строк 

обирати претендента на посаду, який ор1 ·ан 

має проводити конкурс тощо). Оскіm,ки 

т<Ікий порядок відсутн ій , слід керуватися 

Наказом Міні стерства освіти України від 

05.08.93 р., яким затверджено <•Положення 

про 110рядок наймання і звільнення педагоrі-
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чнихта науково-педаІ'ОГічних працівників 

закладів освіти, що є у державній власності,>. 

Відnовідно до цього положення конкурс 
оголошується лише при наявності вакантної 

посади, і це положення слід виз І І ати правиль
ним. При продовженні трудових відІ юсин за 

згодою сторін конкурс не оголошується . 

Разом з тим, поряд із Законом <.Про вищу 

освіту•> є чинною стаття 54 Закону України 
<•Про освіту,>, згідно з якою педагогічні та 
наукоnо-педагогічні працівники приймають

ся на роботу шляхом укладеІІня трудового 
договору, в тому числі за контрактом. Прий

няття на роботу зд і йснюють на основ і 

конкурсного відбору (10). А значить після 
конкурсного відбору з наукоnо-педагогічни

ми працівниками можна укладати контракт 
за згодою сторін. 

Закон встановив новий ло рядок форму
вання Вчених рад. Крім тих осіб, які і ра1 Ііше 

за посадам и входили до Вчен о ї р ади 

(проректори, декани, головний бухгалтер), 
тепер повинні входити і керівники органів 

громадського самоврядування ВНЗ , а до 

вчених рад факультетів- кері вники орган ів 

1·ромадського самовряІІування факультетів . 

.n:o складу Вченої ради пови І ІТІ і також 

uходити виборні працівники, які представлн

ють науково -педагогічних праців11иr<ів і 

обираються з числа завідуючих кафедрами, 

професорів, докторів наук Доценти, старші 

викладачі до Вченої ради не обираються. 

Але помітних зрушень у формуванні нового 

складу Вчених рад ще не спостер ігається. 

Стаття 49 Закону присвнчена робочому 
часу ІІ аукових та науково- педаrО І"ічних 

працівників. Підкреслено, що їх робочий час 

визначається Кодексом закон і в про працю 

України. Але у КЗпП України (ст. 5 l) йдеться 
лише про те, що для окремих категорій nрац

івню<ів (учителів, л ікарів та ішrrих) за законо

давством встановлюєтьсн скорочена три 

вал ість робочого часу. Про на уконо

педагогічних працівників у Кодексі навіть і не 

згадується. Питання правового регулювання 

іх робочого часу вирішується іншими норма
тивними актами. Але зазначена стаття упер

ше встановила, що максимальне навчальне 

навантаження науково-педагогічних праці

вників не може перевищувати 900 годиІ-І на 
навчальний рік, а час виконання усіх трудо

вих обов'язк ів (навчальних, методичІІих, 

наукових, організаційних та інших) у поточ

І-юмунавчальному році 1 re повине11 переnищу
вати річний робочий час . За умов шестиго

динІ-юго робочого дня річний 'іас складає у 

середньому 1548 астрономічних годин. Це 
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число змінюється залежно від кількості свят

кових днів, а також високосного або невисо

косІ юго року. Порядок визначення мінімаль

І-ЮГО навантаження у Законі не встановлений. 

Поряд і з Законом <·Про вищу освіту•> зали

шається чинним <•Положення про організа

цію навчального процесу, затверджене Нака

зом Міністерства осніти України 2 червня 
1993 ро ку NQ 16 1 •>. У цьому положенні 
передбачено, що види навчальних :Jанять, що 

входять в обов'язковий обсяг навчального 

нав<І І-паження викладача відповідно до його 

посади, встановлюється кафедрою. У вищих 

навчаль І rих закладах ІІІ і ІУ рівня акредитації 

обсяг навчального навантаження викладача 

в межах його робочого часу встановлює ВНЗ 

з урахуванням виконання ним інших обо

в'язків (методичних, наукових, організацій

них) і у порядку, передбаченому йОІ"О стату

том та колективним договором. А у п. 2 ст. 49 
Закону <·Про вищу освіту·> передбачено, що 

вили навчальних занять, що входіІТЬ до на

вчального наnантажсння педагогічного та 

науково-педаго1 ·ічІ-юго нрацівника відповідно 

до його посади, встановлюються вищим на

вчальним закладом в інливідуалІ.номуплані. 

Таким чином, розбіжност·ей між Законом <Л ро 

вищу осві1у·> і <Лоложешrям про організацію 

навчального прот~есу•> немає. Останній нор

матиrшо-правовий акт лише уточнює поря

док встановлення конкретного обсягу 

т Іавчального навантаження кожному праців

никові. Колективний договір вирішує багато і 

інших питань, пов'язаних з никонанннм тру

доюіх обов'язків викладачів. У ВНЗ дістає ши 

рокого розповсюдЖСІіИЯ практика соціального 

парт11ерства. У Галузевій угоді між Міністер

ством освіти і науки України та Центральним 

комітетом профспілки працівників освіти і 

науки України на 200 1 - 2002 роки є розділ 

<•Соціальне партнерство·>, у якому містяться 

положеІ п Ія про те, що сторони домовились 

сприяти у проведенні колективних перего

ворів, своєчасномуукладенню колективного 

договору. Таким чином, у колдоговорах ВНЗ з 

ме-гою соціального захисту викладачів можна 

вегановлювати механізм визначення обов'яз
КОІЮГО педаr·огічноr·о навантаження. У цьому 

акті уже давно сторони передбачають пільги 

длн матерів, ш<і мають малолітніх дітей, ско
рочують їм тривалість робочого тижня 

із збереженннм заробітної плати, врахоnують 
їх п обажа ння при складанні розкладу 

За І ІЯ1'ЬТОЩО. 

ОдІ-тим із болючих нитань, що хвилюють 

громадян , є питаю-І я про вартість шrатно1·о 

.наuчашт. Закон , як вже зазначалось, пере-
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вагу надає безплатній формі отримання 

вищої освіти у державних нанчальних закла

дах, але допускає і платне навчання. Зако
нодавством введено обмеження щодо підви

щення вартості навчання протягом періоду 

навчання і встановлено правило, в ідповідно 

до якого розмір плати за весь строк навчання 

встановлюється у договорі , що уІ<;Іадається 

між ВНЗ та особою, яка навчатиметься , або 

юридичною особою, яка оплачуuатиме 

навчання, і не може змінюватися. Це озна 

чає, якщо, наприклад, плата за перший курс 

умовно становить 1 ООО гривень, то студент 

навчатиметься за таку плату до кінця на

вчання, приміром 5 років , а студент, якщо 

став першокурсником на рік пізніше, коли 

офіційний рівень інфляції зріс на 6 відсотків, 
укладатиме договір на 1060 гривень, які і 
сплачуватиме протягом усього навчання, 

тобто оплата буде змінюватися лише для тих, 

хто тільки розпочав заняття [ 11] . 

к
рім цієї гара нтії стаття 65 Закону 
за боронила ВНЗ надавати платні 

послуги у І галуз і вищої освіти та 

пов 'язаних з нею інших галузях діяльності 

на заміну або в рамках освітньої діяльності , 

що фінансується за рахунок коштівдержав

І-юго та місцевого бюджетів. Л це означає, 

якщо, наприклад, держава профінансувала 

вивчення студентами української та інших 

мов, то надавати у цій сфері платні послуги 

заборонено. Платні послуги можна налава

ти студентам лише за умови їх бажаНІ-Ін от

римати долаткові поглиблен і знання, що 

виходять за межі навчальних програм. І не 

випадково у зв'язку з цимМіністерство освіти 

і науки України у Наказі від 1 О травня 2002 
року N\1 296 <·Про застосування Закону 
України <•Про вищу освіту•> запропонувало 

органам державної влади та органам місце

вого самоврядування привести у відповідність 

до ВИJ\ІОГ абзацу 3 ст. 65 Закону діяльність 
ВНЗ державної та комунальної форм влас

ності , виходячи з того , що ВНЗ не може 

надавати платні послуги у галуз і вищої осві

ти та гюв'язаних з нею інших галузях діяль

ності на заміну або в рамках освітньої діяль

ності , що фінансується за рахунок коштів 

дер:жавного та місцевого бюджетів. 

Сл :д мати на уваз і , що ст. 183 1 ювого 
Кримінального Кодексу України встановила 

кримінальну відповідальність за [Іезакониу 

вимогу оплати за навчання державних або 

комунальних навчальних закладів. 

Закон присвячує окрему статтю націо

нальвим вищим закладам (ст. 26). У ній 
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передбачається, що у своїй діяль1 юст і наuіо

ІІальні ВНЗ керуються Законом <· Про вищу 

освіту·>. Але ж не скасовано і Указ Президента 

України від 16 червня 1995 р. , яким затверд
жено ~положення про національний заклад 
(установу) України•>. Постає питання, чи слід 

у суча о rих умовах керуватись і цим Положен

ням? Абзац 2 п. 13, відповідно до якого тру
f(ОІЗі ві;х І юсиr rи з керівниками, науковими, твор

чими та іюJrими співробітниками національ

ного зa кJla,n;y (установи) встановлювалися 

виключно на підставі контракту (строкового 

тру,п;ового доІ·ооору) тривалістю від 1 до 7 
років, вилучеr юна підставі Указу Президента 

NQ 93 І 2000 від 1 серш-rя 2000 р. Положен
ням про національний заклад (установу) 

можва керуватися, оскільки воно не суnере

чить ЗакОІІУ <-Про вищу освіту•>. 

І статгя 26 Закону <·Про вищу освіту•>, і 
пункт 12 <· Положення про національний 

:Jакл~щ (установу) України•> nередбачаЮТІ>, що 

ВНЗ має право визначати та встанонлтовати 

власні форми морального та матеріального 

~Jаохочення працівників. У <•Положенні про 

національний заклад (установу) України•> 
йдеться про джерела таких; виплат : 

маються 1 1 а уваз і і кошти, виділсні] Держав

І юго бюджету України , і власні кошти ВНЗ. 
Закс))І <• І Jpo вищу освіту•> не розмежовує ці 

джерела, а зr ra чить національний заклм !vlOЖC 
встановлювати nідвищені посадові оклади, 

1 rа,п;бавки, стиnендії та інші заохочувальні 

виплати з будь-яких коштів. Принагідно зау

важимо, що відnовідно до Посганови Кабіr Іету 

Міністрів України від 11 лишнІ 2002р. Ng 992 
<·Про умови оплати праці працівників вищих 

1 rаочаль ІІИХ закладів, що мають статус націо

нальних ·>, керівникам цих ВНЗ на,п;ано право 
підвиІІ\увати порівняно з розмірами посадових 

ою1адів ( сгавок за робітної плати) відповідних 
категорій працівників ВНЗ, встановлених за

конод<tвством, посадові оклади науково-педа

І'О І 'ічлих і наукових працівників-- до 100 
відсотків, і ставки погодинної оплати праці 

до J ОО віЛсотків [ 12]. 
Деякі с1·атгі Закону сформульовані не чітт<о, 

і на практиці їх тлумачать nо-різному. Так, 
наприІ<Лад, n. 2 статті 23 Закону передбачає, 
що ВНЗ згідно із Законом може виступати зас
новІІИІ<ом, сnівзасновником інших юридич1 ІИХ 

осіб, що здій СІ по ють свою діяльність в~~пооідІ ю 

до напрямів 1 tавчально-науково-виробничої 

діяльності ВНЗ. На nідставі цього пункту деякі 

ВІ-ІЗ намагаються створити факультс;ти, філії 

з;.~ :v1ежами ІЗНЗ. Виникає пИтання, відповідно 
до ЯТ<ОІ'О закоІJу можна створювати інші юри:

ничні особи - Закону <·Про нищу освіту·> чи 
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якогось іншого закону? Мається ІІ а уваз і 
новий закон, якого ше не існує, а 1 1е Закон <Л ро 

вищу освіту·>. У зв'язку з вищевикладеним 

Міністерство освіти і науки України у згаJІано

му Наказі від 10 травня 2002 р. N2 296 <-Про 
застосування закону України <•Про вищу 

осв іту•> роз'яснило, що ВНЗ, засновані наІ\ер
жавній і коrvrунальній формах власності, відпо

відно до п. 2 етапі 2 3 Закону не можуть висту
пати засновниками (співзасновниками) інших 

юридичних осіб до nрийняття відн о 

відІ-юго закону, який би дозволяв таке nраво. 

Рішенням колегії Міністерства освіти і ІІауки 

України від 23 травня 2002 р. NQ 5/ 2 -І\ <Л ро 
роботу відокремлених струюурних підрозділів 
вищих навчальних закладів·>( 13] департамен

ту вищої освіти рекомендовано розробити 

!Іоложення про відокремлені структурні 

підрозділи вищих наnчальних закладів, але на 

цей час І.юно не розроблене. 

Такі основІ-Іі nисновки мож11а зробити 

щодо практики застосуванІ rя окремих ст:пей 

Закону <·Про вищу освіту·>. 
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