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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Освіта як цілеспрямований процес збагачення осо%
бистості та груп людей фундаментальними і прикладни%
ми знаннями, відповідними сучасному рівню розвитку,
охоплює цілу систему відносин, що складаються між дер%
жавою і особистістю, між державою та освітніми уста%
новами та ін. Усі ці відносини потребують адекватного
регулювання, яке здійснюється законодавчими нормами
та нормами права. Законодавче та правове регулювання
освітніх відносин тісно взаємодіють між собою і визна%
чаються державною політикою в галузі освіти. Тому в
теоретичному плані дослідження сутності державної пол%
ітики в галузі освіти, місця і ролі законодавства, що регу%
лює відносини в галузі освіти, є надзвичайно актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

У вітчизняній науці ця проблематика розробляєть%
ся на перехресті наук державного управління, права та
педагогіки. Дослідженням теоретико%методологічних
засад державної політики в галузі освіти присвятили свої
праці такі вітчизняні науковці, як В. Андрющенко,
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В. Дарманський, Д. Дзвінчук, В. Журавський, В. Кре%
мень, В. Луговий, С. Ніколаєнко, В. Огнів'юк, Н. Прота%
сова та ін. Різні аспекти цього питання досліджують
відомі в цій галузі зарубіжні фахівці: А. Адамський,
А. Бардашкевич, П. Браун, І. Налєтова, Л. Палл, В. По%
лонський, О. Смолін, Ж. Халлак, В. Шкатулла та багато
інших. Проблемам модифікації та систематизації за%
конодавства у галузі освіти присвятили свої публікації
О. Онищенко, Л. Рябошапко, І. Усенко та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Аналіз наукових джерел засвідчує, що одним із важ%

ливих аспектів дослідження державної політики у галузі
освіти є аспект, пов'язаний з процесом законотворення
та регулювання цього процесу. Тому метою цієї статті є
розгляд сучасного стану законодавства у галузі освіти
як чинника, який безпосередньо впливає на формуван%
ня та реалізацію державної політики в галузі освіти.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Держава функціонує в певному соціальному ото%
ченні, залежить від економіки та культури суспільства,
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його структури, психології і духовних цінностей гро%
мадян, їхнього менталітету, історичної пам'яті по%
колінь тощо. У зв'язку з цим процеси формування і
реалізації державної політики в галузі освіти мають
певні особливості, які детермінуються співвідношен%
ням соціально%економічних умов та суспільно%пол%
ітичних відносин, що, власне, і впливає на визначен%
ня змісту, пріоритетних цілей освітньої політики, вибір
методів і засобів їхнього досягнення [5]. Освітня пол%
ітика держави має певні характеристики, важливі для
розуміння того, в який спосіб вона формується; тре%
ба брати до уваги контекст і передісторію прийняття
політичних рішень в освіті; в основі політики — певні
цінності, тому в будь%якому разі складно уявити пол%
ітичне рішення, яке не грунтується на цінностях; пол%
ітика не може бути створена з чистого аркуша, без
урахування обставин, в яких її впроваджуватимуть.
Необхідно зважати на загальний контекст формуван%
ня політики: історичний, соціальний, економічний, ет%
нічний, релігійний та ін. [2]

Державна політика в галузі освіти, відображаючи
загальнонаціональні інтереси у сфері освіти і пред'яв%
ляючи їх світовому співтовариству, враховує разом з тим
загальні тенденції світового розвитку. До числа основ%
них сучасних тенденцій світового розвитку, що обумов%
люють істотні зміни в системі освіти, відносяться: при%
скорення темпів розвитку суспільства; перехід до пост%
індустріального, інформаційного суспільства, значне
розширення масштабів міжкультурної взаємодії; виник%
нення і зростання глобальних проблем, які можуть бути
вирішені лише в результаті співробітництва в рамках
міжнародного співтовариства; демократизація суспіль%
ства, розширення можливостей політичного і соціаль%
ного вибору; динамічний розвиток економіки, зростан%
ня конкуренції, скорочення сфери некваліфікованої та
малокваліфікованої праці, глибокі структурні зміни у
сфері зайнятості; зростання значення людського капі%
талу, який у розвинутих країнах становить три чверті
національного багатства, що обумовлює інтенсивний,
випереджальний розвиток освіти. У розвинених держа%
вах освітня політика є важливою частиною соціальної
стратегії. Освіта й освітня політика, що спрямовує її
розвиток, виходять на перший план у програмах дер%
жавних реформ. Для нормативно%правової основи роз%
робки та реалізації державної політики у галузі освіти
необхідне створення ефективних заходів щодо регулю%
вання діяльності елементів системи освіти відповідно до
положень освітнього законодавства з моніторингу, ана%
лізу, контролю змін, що відбуваються в системі "наука
— освіта — суспільне виробництво". Особливу увагу
слід приділити створенню дієвих механізмів контролю
за виконанням норм законодавства, захисту прав
суб'єктів освітнього процесу і дотримання гарантій дер%
жави в галузі освіти.

Під державною освітньою політикою абсолютна
більшість дослідників розуміє політику Президента і
(або) Уряду у відповідних галузях суспільного життя.
Однак, практично ніхто не заперечує, що політика
органів виконавчої влади повинна базуватися на дію%
чих законах. Успішний розвиток законодавства в галузі
освіти в значній мірі залежить від пріоритетів освітньої
політики держави [7].

В. Філіппов наголошує, що найперше завдання ос%
вітньої політики на сучасному етапі — це досягнення су%
часної якості освіти, її відповідність актуальним і перс%
пективним потребам особистості, суспільства й держа%
ви. Організаційною основою державної політики є про%
грами розвитку освіти, що приймаються найвищим ор%
ганом законодавчої влади [8]. Розробка освітньої пол%
ітики грунтується на всебічному аналізі, метою якого є
виявлення та порівняння можливих варіантів політики.
Прийнята освітня політика встановлює пріоритетні на%
прями для фінансування, управління, планування сис%
теми освіти та контролю за нею" [6]. Отже, саме понят%
тя "державна освітня політика" передбачає, що її суб%
'єктом є державні органи регулювання освітнього про%
цесу (органи законодавчої, виконавчої та судової вла%
ди, інститути громадянського суспільства). Водночас у
сучасних політичних умовах суб'єктами державної осв%
ітньої політики виступають як регіональні структури уп%
равління освітою, так і міжнародні органи й установи,
які здійснюють освітню політику на світовому рівні.
Об'єктами освітньої політики виступають власне самі
національні системи освіти, офіційно закріплені в кожній
державі, міжнародні зв'язки національних систем осві%
ти, структурні елементи. Через неоднаковий рівень еко%
номічного розвитку в державах сучасного світу їхня
освітня політика спрямована на розвиток різних еле%
ментів системи освіти.

Державна політика в галузі освіти в Україні грунтуєть%
ся на: конституційних нормах; стратегічних документах
розвитку освіти (доктрини, програми, концепції тощо);
міжнародних, міждержавних договорах, ратифікованих
найвищим законодавчим органом; законах, законодав%
чих актах; указах і розпорядженнях Президента Украї%
ни; постановах Верховної Ради та Кабінету Міністрів;
наказах, розпорядженнях Міністерства освіти і науки,
міністерств та відомств, яким підпорядковані заклади
освіти; наказах та розпорядженнях регіональних (місце%
вих) органів виконавчої влади, виданих у межах їхньої
компетенції. Методологічними та соціально%політичними
інтегрованими документами, покладеними в основу фор%
мування і розвитку державної політики в галузі освіти в
Україні, вибору пріоритетів, інтеграції національної осв%
іти у світовий та європейський освітній простір, стали
конвенції, резолюції та рекомендації ООН, ЮНЕСКО,
Міжпарламентської асамблеї держав%учасниць СНД [4].

Сьогодні для модернізації державної політики в га%
лузі освіти вкрай важливо визначити вектор даного про%
цесу, тобто освітню стратегію. Завдання держави по%
лягає в тому, щоб забезпечити всі необхідні передумо%
ви для розширення участі суспільства в розвитку систе%
ми освіти, формування громадянського замовлення на
умови реалізації освітніх прав, здійснення контролю
виконання законодавства про освіту, реалізації держав%
них освітніх стандартів, розподілу відповідальності за
діяльність всіх учасників правовідносин у цій сфері.

Незважаючи на грунтовну нормативно%правову
базу, наявність основних законів, що регулюють освіт%
ню галузь, реалії сьогодення вимагають постійного
оновлення законодавства.

У галузі освіти в даний час склався величезний нор%
мативно%правовий масив практично на всіх рівнях —
державному, регіональному, місцевому. Критичний об%
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сяг цього масиву фактично виходить з%під контролю
законодавчої нормотворчості державного і регіональ%
ного законодавця, не кажучи вже про місцеві рівні. До%
сить навести вже добре відомі дослідникам освітнього
права цифри: майже 500 законодавчих і підзаконних
актів діють в даний час тільки на державному рівні. Досі
діє чимало застарілих за змістом і часом, хоча і прийня%
тих в період незалежності, нормативних актів, що
містять норми, що не відповідають реальному станови%
щу, яке склалося на теперішній час. Щоб уявити обсяг
нормативно%правових актів, що регулюють відносини в
освітній галузі України, досить поглянути на пропозиції,
представлені науково%виробничим підприємством "Фо%
рум", яке на підставі Листа міністерства юстиції (від
12.12.2008 р. № 34%26/194 "Про систематизацію зако%
нодавства") здійснило величезну роботу по системати%
зації освітнього законодавства, результатом якого ста%
ли п'ять дисків CD. Ці дані відображають стан справ п'я%
тирічної давнини. Вочевидь, що наведені цифри сьо%
годні змінилися ще більше, хоча, на жаль, системний
аналіз освітнього нормативно%правового масиву поки
ще не проведений.

Усе це, безумовно, створює суттєві труднощі в ро%
боті органів державної і виконавчої влади і освітніх ус%
танов та ініціює умови для колізій і необгрунтованих
рішень. Тим самим різко зростає актуальність проведен%
ня систематизації чинного освітнього масиву, і перш за
все, кодифікації законодавства про освіту на держав%
ному рівні, яка тривалий час ініціюється профільним ко%
мітетом Верховної Ради України.

У той же час, слід погодитися з А. Козиріним, який
у своїх дослідженнях вказує, що в роботі з упорядку%
вання та вдосконалення законодавства про освіту як
чинника формування державної політики у галузі осві%
ти необхідно використовувати не тільки кодифікацію,
але й інші види систематизації — облік, інкорпорацію
та консолідацію [3].

Міністерство освіти і науки України як головний
орган виконавчої влади, який здійснює функції з вироб%
лення державної політики та нормативно%правового
регулювання у галузі освіти, повинен вести облік нор%
мативних правових актів, що регулюють відносини в
зазначеній сфері. Значення даної функції міністерства
зростає в умовах проведення освітньої реформи, ос%
кільки саме на нього має бути покладена задача по під%
триманню у належному стані всього нормативно%право%
вого масиву в цій галузі державного управління.

Урахуванням нормативно%правових актів у галузі
освіти можуть займатися й інші державні установи, тим
самим беручи участь у роботі по систематизації зако%
нодавства про освіту. Такі роботи проводяться, наприк%
лад, науково%виробничим підприємством "Форум"
спільно з Міністерством освіти і науки України та Мініс%
терством юстиції України.

Завдання обліку нормативних правових актів у сфері
освіти полягає не тільки в зборі та "інвентаризації" са%
мих нормативно%правових актів, але і в постійній під%
тримці їх у стані так званого "чинного нормативно%пра%
вового акта", який би враховував всі внесені до нього
зміни і доповнення. Цю функцію виконують сьогодні
інформаційно%правові та довідково%правові системи
"Ліга%Закон", "Форум" та інші, що дозволяють опера%

тивно отримати добірку не тільки чинних актів по освіті,
але й скасованих, а також актів у вже не діючих редак%
ціях.

Ще однією формою систематизації законодавства
про освіту може стати консолідація — об'єднання су%
купності дрібних актів, виданих з одного або кількох
питань в один укрупнений акт. До теперішнього часу ця
форма систематизації стосовно актів освітнього зако%
нодавства України практично не застосовувалася. Хоча
нормативні акти частково використовують елементи
консолідації, тобто систематизуючі акти законодавства
з якихось конкретних питань. Незатребуваності на прак%
тиці консолідації актів законодавства йде врозріз з по%
требою уніфікації численних правових норм про освіту,
розкиданих по ряду нормативних правових актів. Перш
за все, це стосується актів, що надають різного роду
пільги учасникам освітніх правовідносин.

Систематизація освітнього законодавства може
проводитися також у формі інкорпорації. Вона перед%
бачає лише зовнішню обробку нормативних правових
актів без будь%якої зміни їх змісту. Систематизовані та%
ким чином нормативно%правові акти об'єднуються в різні
збірники. У цих збірниках вони можуть розташовувати%
ся за хронологічним принципом (за часом видання акта)
або за предметом правового регулювання (наприклад,
акти можуть групуватися залежно від рівня освітньої
системи, до якої вони належать, або від сфери регульо%
ваних відносин — економіка освіти, управління освітою
і т. п.).

У разі офіційної інкорпорації інкорпоровані акти
об'єднуються в збірники, які згодом затверджуються
органами, що видають акти. Ця форма систематизації
не отримала належного поширення в нашій країні. У разі
неофіційної інкорпорації відповідні збірники створю%
ються і видаються зацікавленими особами за своєю
ініціативою і без санкції компетентних державних
органів. Причому неофіційна інкорпорація отримала
більший розвиток, ніж офіційна.

Однак найбільш складною формою систематизації
законодавства є кодифікація, при якій відбувається
внутрішня переробка нормативного матеріалу і ство%
рюється новий нормативно%правовий акт [1].

Під кодифікацією як способом систематизації ро%
зуміється таке упорядкування юридичних норм у про%
цесі правотворчої діяльності, при якому вони видають%
ся на основі єдиного, юридично і логічно цілісного ко%
дифікованого акту (основ, кодексу, статуту, положен%
ня та ін.). Сучасне розуміння кодифікації відмінно від
його розуміння в римському праві, де це поняття охоп%
лювало сукупність всіх законів, що остаточно регулю%
ють право або одну якусь його галузь. Головна функція
і найважливіша особливість кодифікації в її сучасному
значенні — зміна змісту правового регулювання, надан%
ня йому комплексного системного характеру. З цієї точ%
ки зору кодифікація є вищою формою систематизації,
яка забезпечує докорінну переробку чинного законо%
давства в тій чи іншій сфері регульованих їм відносин і
надає йому на цій основі нову якість. Кодифікація вис%
тупає як засіб вдосконалення та впорядкування зако%
нодавства і проводиться з тією метою, щоб об'єднати і
систематизувати апробовані протягом досить тривало%
го часу діючі настанови; уточнити (переробити) їх зміст
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і викласти з дотриманням вимог законодавчої стилісти%
ки та законодавчої техніки. Тим самим забезпечується
максимально можлива повнота регульованих означеним
кодифікованим актом суспільних відносин. Критика ко%
дифікованого законодавства, що є основою кодифі%
кації, дозволяє усунути протиріччя та неузгодженість
діючих норм права, надати їм досконалу форму.

Принципово вигідна особливість кодифікації поля%
гає в тому, що вона забезпечує виконання двох найваж%
ливіших завдань: упорядкування законодавства і якіс%
не його вдосконалення.

Уважний аналіз представлених у науковій літературі
ознак кодексу як специфічного різновиду законодав%
чого акту дає достатньо підстав для твердження, що
існуюче положення в освітньому законодавстві і в освіті
в даний час в цілому практично повністю підготовлено
для створення кодексу у галузі освіти. Рядом вчених і
фахівців були визначені варіанти ефективної система%
тизації, в тому числі кодифікаційної роботи, в галузі
освітнього законодавства.

Перший варіант — прийняття Кодексу про освіту,
який дозволив би акумулювати і інтегрувати все пози%
тивне в існуючому законодавстві і став би єдиним авто%
ритетним і ефективно діючим освітнім законом прямої
дії на території всієї держави.

Другий варіант являє собою послідовне збільшен%
ня масиву законодавчих актів за допомогою розробки і
прийняття державних законів у певній послідовності, з
урахуванням реальних вимог сучасності, його кінцевою
метою також є створення Кодексу про освіту на основі
вже досить повно розробленої законодавчої бази в га%
лузі освіти.

Третій варіант полягає в необхідності розробки дер%
жавних законів по мірі виникнення "гострих" ситуацій в
системі освіти, вирішення яких можна здійснити тільки
законом [9].

Завдяки кодифікації, виявляється можливим:
— усунути значну частину декларативних і недостат%

ньо ефективних норм права, не здатних забезпечувати
реалізацію конституційних прав громадян на освіту, а
також успішне проведення політики держави в галузі
освіти;

— більш повно відобразити в законодавстві Украї%
ни принципи і загальновизнані норми міжнародного
права і міжнародні договори України;

— скоротити число пропусків і випадків невиправ%
даного дублювання законодавством про освіту норма%
тивних приписів інших галузей права і законодавства;

— усунути значну частину протиріч як між норма%
тивно%правовими актами системи законодавства освіти,
так і між ними та нормативно%правовими актами інших
галузей права і законодавства;

— підняти на рівень законодавчого регулювання
значну частину відносин у сфері освіти, первинне вихі%
дне регулювання яких традиційно здійснюється у формі
підзаконних нормативно%правових актів, прийнятих уря%
дом або органами управління та освіти.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Результати проведеного у статті дослідження дають
змогу сформулювати наступні основні висновки. Збе%

реження принципу пріоритетності у державній політиці
в галузі освіти створює об'єктивні передумови подаль%
шого розвитку законодавства у цій галузі. Законодав%
ство як чинник формування державної політики у галузі
освіти потребує ретельного аналізу, систематизації та
модифікації. Перехід теоретичної ідеї про кодифікуван%
ня освітнього законодавства в сферу законопроектної
діяльності значно підвищить значимість досліджень,
пов'язаних з розробкою теоретичних проблем кодифі%
кації законодавства про освіту. Тільки заздалегідь зна%
ючи потенційні можливості даної систематизації, мож%
на розраховувати на успіх, на позитивні зміни в дер%
жавній політиці в галузі освіти, на підвищення її ролі у
вирішенні актуальних проблем сучасної освіти України.
Використаннях таких підходів надасть змогу виробити
дієвий механізм формування і реалізації державної пол%
ітики у галузі освіти.

Враховуючи посилену увагу з боку державного уп%
равління щодо пошуку оптимальної моделі державної
політики в галузі освіти України, механізмів її втілення,
подальші дослідження із зазначеної тематики грунту%
ватимуться на вивченні теоретичних проблем законо%
проектної діяльності в галузі освіти закордонних дер%
жав, а також аналізу законодавчих та інших норматив%
но%правових актів, присвячених питанням формування
й реалізації державної освітньої політики в галузі педа%
гогічної освіти України.
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