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НАЛЕІrІНЯ 

у статті анал і зуються деякі аспекти сучасного стану регулювання nла

тних nослуг у сферj освjти. Висловлені критичні зауваження та nроnозиції 
щодо йоrо вдосконалення . 

Ключові слова: вища освіта, перел jк 11латних послуг., держзамовлення., 
. . 
ІНОЗСМЦJ. 

У багатьох вітчизняних та міжнародних документах зазначається, що 

вища освіта має вирішальне значення для загальнокультурного і економіч
ного розвитку та створення такого маі1буrнього, у якому молоді покоління 
б} дуть оволодівати новими навиками, Jнаннями та ідеями . 

У <,Всесві1 ніИ Деклараціі 11ро ви1цу освіту для ХХІ століття : nідходи та 
практичн1 1асоби>> nідкреслено~ що вища освіта і наукові дослідженt-tя ви-. 
ступають у сучасних умовах як важлиІНІ.UJ компонен1и культурного, соцtа-

льно-економ1чного й екологічного сталого розвитку людини .. сnільноти і ... 
НЗЦJІ. 

Закон України <<flpo засади внуrріuJньої і зовнішвьо1 політики», прийн
ятий Верховноtо Радою України І липня 2010 року N~ 2411-Vl, серед осно
вних засад внутрішньої політики в гуманітарній сфері визнає необхідність 
підвищенЮІ ролі вищої освіти і науки JІК основ становлення в Україні 
«економіки знанЬ)). 

ДтІвтіленtu цих ідей У~q>аїна прийнма ряд законів і nідзаJ(онних нор
мативно-правових аІСТів, що сприJІють реальній реалізації права громадян 
на отриманНJІ вищої освіти. Тц ста11:4 3 Закону України «Про освіту>) від 
23 травна 1991 року .N! 1060-XJI (в ред. від 23.03.1996 р.) закріnила право 
І]JОМадан Украjни на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних 
18І0Іадах незапежно від crati, раси, нацJонапьносrі, соціального і майново
го стану, роду та характеру заНJІТІа, свtтоrлJІдннх переконань, належності 

llaJmA. СТ88.11Снu JJІJ реліnї, віросповаданНJІ, стану здоров'JІ, місWІ про
... ....,.. та ІНWІІХ обставин. ПорtІД з цим етап• 64 цього Закону nepeдбa
ЧJUta ...,. ... acn 1 nnaтнoro навчанн• на nідстав• укладених договорів за 
рахуноа IOpiU&JI них 8бо фізичних осіб тобто окремих громu-н. 
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JU18 отриМАІnа ..... ~if • ...,.~ OCinJI JIOIFJYІ:qla 'І ТІJІІІІ8 ---

І )КОІПІ про бу.nо ІUІОJІОТ8НІІJІ 8Іо ус18111а-.. 
ЦJ088JI8 • ! нцанн• 08ІІИІІОе'І'І 080IIOJd 8 СJІІІІ8•• 
am.нicno або ne~ UJІІфІІСВЦІі за нu иосn ст..у СІІІ81-
менwе трІО роКІІІ DICJIJI 38 ІНЧСНІІJІ деННОrо 81UQDro І6о с-.ІС8ІМІ!V 
цїаrп.иоrо НU'18111tHoro ЗІUUІаду; 

2)•кшо робота за аrриманою cneц•an•нicno бува npcnи1101rь .. CJCCJDІ 
зв'•зку ! поnрwенн•м стану fi здоров'-. що ПІ.Q'I'IIepJJJКyвuoc. •~ІІСІІОІІІ8І8 
ЛІІС)'NІІЬНО·МСДИЧНИХ установ; 

З)у 1В'ІІЗху 3 переїздом 1а сімейними обставинами JIO II080rO ІІІа• nро
живани•, де не було роботи 38 спеціаnьиістю. 

ЗвичаІно, цеІ Лист. втратив чи'!иісn, тому щ0 суnсречна• ;JВІJІІУ 
Украіни ссПро вищу ОСВ~Т)І)). СитуацІjІ в УкраінІ щодо сn'ІІІМ8ІІІ• •~twr.м 
вищої освІти сутrєво зм•нилос•. Нове законодавство aonyaraє 0111111181• 
ocвrn~ix послуr за кошти фізичних і юридичних ос•б. ane 1 8 CJ'I8CIID "..~ 
вах, за заrал~tннu правипом, держава, відповідно до Закону УКDІІІІІІ 
вищу освіту», гарантує аrриманНJІ вищої освіти за дер•••ні КОІІІІІ'ІІ 811_. 

це віJІ6уваєn,с. вперше. 
П~ і З8р83 обставИНИ іноді СКJІадаІО'І"ЬС. ТПІІМ ~~~ 

не llpJЩJQWІB за триманою спеціапьністю 3 ofio:t'DIВІX ІІDІРІІв 
881.rnr~ 8DQIY cdlpo вищу ocвfry» це IDI'I'8IIIIJI 8111JIIIВ]f88118 

fC1t8t--~HJIIX 38ІUІЦЇВ УКраіНИ. ПЇ IQDnit•IIIIO 38ТІІеІІ.._,~ 
ІqJІІіни. В.е в Умовах ІІDН._ІУ 

381 вер.ІІ8еІПІХ М ОСІІІТІІ 
МІІО n , 1110 rpca~-..- ПІ_.ІІ, 

• 
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rJ 1 І І 8J4M 1 И О гр lffiJB'-tfll ИМ ІЦО tf 11JJИ ~ 

n о Jнт рнету ТОІJ1 r в р~ 11 реuакоди дпи 

) и 11 11 'd tнu д<. тупноtо 1 yra р ·чи rt таrп 54 
вату> я 010 передбач 110 11ра о Ф• sичн 1 и. а t 

ВН. на бе1коштовнс корнстування у Blll ІІІформацІиниtwtи 
пн ю 1 плата 1а користування бtблtотекою 

о • 

д уважно розглянув 1 проанаJизував зазначенІ по1овна ви rи 

н 1стративнии ІІозов І о •Jастково задовольнив 1 ви Jнав протиправ ни и 1 не 

чинними положенНJІ Постанови .N'2 796 вад 27 0802010 р в ча тин1 плати 
nослуг 1а користування б1бліоrеками і доступ до локаnьних 1 ор рати• 
ІІИХ комп"ютерних мереж, автоматизованих баз дани та n wy ових ис
'Тем через сегменти локальних і корпоративних мереж І су овс p1w ни• 
с 11д визнати nравильним. 

НаведенІ матеріали свідчать про недопустимtсть довІльного. бсзnщста· 
вного розширення переnіку платних nocnyr в освtтинськІи сфер• Т а по
літика не сприJІє виконанню основного завданн•, JІКС передбачено З НІ 
України с<Лро засади внуrріwньої і зовнішньо• поппихи)• 

Закон с<Про вищу освіТ)')) надає право отримувати вищу вnу • 
ні й іноземwrм та особам без громадкнства.. • · n ребувааоn 
заковних підставах. Але стааа• 4 За ону міСТІІТІt 38C:teJI)elr.aІІII8. 
мають права здобувати вищу освіту за рахун 
ту Уq~аїни та місцевих бю~етів, акщо ін 
ми доrоворами, згода на обов•а ові 
України. 
Що СТ0СУЄП.С8 аартості ИU ЮІ i.t ІСD*ІІІІХ 

Листа Міністсрсrва освіти і науки віа О 
робпеІІJUІ nравип р о до 
осіб &а rромЦRис:тва, • і WU'U'!II"W" 

на~о C'l ryc . Ql • у ........... 
kJІадів У nорцху, nepeд&a~~DІD 



у ста1Ті 14 Закону України «Про 11равовий ':татус •но1емu18 та ОСІб бе
Іl>омадянства>>:, яко~ був прийнкrий Зuон N! ]930-ХІJ вед 4 лютого 199~ року і введении в дІю з 5 березня J 994 рок~, •ха присв•чена nраву на осиt 
ту також було передбачено таке: «ІноземцІ та ос-аби без rромаJUІнства 

' у .. · Яk1 
постійно проживають в кра!н1, а т~ко?" аким надано статус б•жснru 

8 Україні, мають право на осв1ту нарІВНІ з громаJlЯнами УкраїtІин А . . . . б це 
означає, що тІ ІноземцІ, як1 мают1.. ~~строкову посвІдку ва проживанІІя 
вважаютьсJІ тахими, п~оживають постt~но. А тс•му _вони 11овинні спла'•ува
ти за навчання так., як J гро~адяни ~краsни: У етаn• З нового Закону Укра
Уми <lПро nравовни статус аноз~~цав та осІб бе·с громадянства», який nри
йнятий Верховною Радою УкраІни 22 вересня 2 О J 1 року 1 набрав чинності 
3 26 rрудня 2011 року, також nередбачено, •цо іноземці та особи без грома
дянства, якІ перебув~ють в Україні на законн~rtх підставах, користую1 ься 
тимисамимиnравами J свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і 
громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами 
чи міжнародними договорами Укра~іни. 

Що стосусrься визначення вартості навчанн" для іноземців, то в Законі 
це питання Jte виріrпено, але мо>І<на зробити вне вовок про те, що ті інозем
ці, які nостійно nроживають в У країнj, на підставі посвідки на nостійне 
проживання, мають право вносити rшary за навчання у такому ж розмірі , 

як 1 громадяни України. Але це питання слід більш чітко врегулювати у 
нових нормативно-правових аІСТЗХ України тому, що окремі нав1ІаJІьні за
клади стягують оплату; як з Іноземних громадян 

Вдосконалення чинного законодавства про навчання іноземців в Украї
ні буде сприяти за.нученню більшої кількості івоземних громадян для на
вчання в Україні. а це означає, що Україна отр~має додаткові інвестиції в 
освітню сферу. 

Насамхінець 3ауважимо, що від rшатного навчсtння ми в умова~ сьогодення 
·~ - не мажемо, апе законодавство про умови навчання на rut311fJИ ос-

нові має буrи ІІіІІW вреrупьованим, обrруmuваним і стабільним, що дозволИТh 

уннкаа• сарrз6оху rромадІН України. 
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о н Гончарова r. с. fІравовое регулирование предос-
ЯроІІІеІІко · ., ... ф облемьІ ero у~о-

1·авлеtнtя 11латнь1х }'СJІУІ .. в образоватеJІLИОИ с ере ІІ пр 
верlІІСІJСТВОВ311ІtЯ. 

в статt)е анализируtотся 11ско~орЬ1е аспсктм совремсІнtоrо состояния 
регулирования nna1 tJьtx образовательньrх услуг. Вмска1анм критические 
замечан ня и предложения по е1 .. о усоверu1енствованию. 

Ключевь1е слова: ньrсшее обрtllОВ&Н·Іие, nеречень платньrх услуr, rос-
заказ, иностранць1 

\'aroshenko о. м., Goncharova G. S. Legal rєgulation of paid services 
іп thc fjeJd or education and the problems of its improvement. . . 

ТІнs artic Іс exa111ines some aspects of the cнrrent state of patd educattonal 
SCГ\'tces regulation. Critica1 rcn1arks and suggestions for improvement have 
Ьееп statcd. 

Ke)'\Vords: higher edt~cation, list of paid servjccs, govemment orders, 
forejьтners 
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ТРУДОВІ ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

Статтю nрисвячено розгляду трудових прав в системі 11рав громадян 
У країни. Визначено організаційно-nравові форми залучення громадян до 
праці. з~ясовано основні ознаки трудових nрав в системі прав громадян 
України. 

Ключові слова: трудові права, система прав громадян України. 

. Відповідно до ст. 22 Конституції України [І], права та свободи людини 
1 громадянина, які конституційно закріплені, не є вичерпними; гаранту
ються і не можуть буrи скасовані, а при прийнJІ"Гrі нових законів або вне
~енні змін до ч_инннх законів не допускаєтьс. звуженнJІ змісту та обсигу 
асную~их прав 1 свобод. Конституційні права і свободи є ~мовними тому7 
що з ах допомогою регулюютьсJІ найбіnа.w &а]ЮІИВі відносини та зв 'JІЗки 
громадянина_з державою. З orna.цy на означене ми можемо вести мову са
ме про наявнасть у громадІнина Украіни конституціІних nрав. 

Проте, пр~ людини в Украіні не ~· JІІІІІІе конституційни
ми, про що свадчать наукові nошухи бanrrьox вчених в Украіни та і ін-


