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Процес становлення України як правової держави є не однозначним, що
пов’язано з відсутністю власного законотворчого досвіду в молодій державі.
Існуючі в перші роки незалежності закони багато в чому дублювали ті, що були
прийняті колишнім союзним центром у Москві. Формування правового поля
освіти є однією із головних детермінант ефективного функціонування і розвитку
державного управління неперервною освітою в Україні та її реґіонах.
Становлення нормативно-правового освітянського поля ще продовжується,
головне в цьому питанні – відповідність європейським та світовим стандартам на
рівні законів, відображення державницької позиції щодо підвищення
професіоналізму працюючих осіб завдяки безперервній освіті.
Метою нашого дослідження є з’ясування стану законодавчого забезпечення
функціонування і розвитку системи неперервної освіти в Україні та механізму
державного управління нею.
У межах колишнього СРСР Україна не мала власного правового освітнього
поля. Закони, норми, правила, які регулювали життєдіяльність освітянської галузі,
відтворювали й повторювали загальну ідеологію колишнього СРСР. Зусиллями
працівників Міністерства освіти і науки, відповідних наукових, освітянських та
державницьких інституцій на сьогодні в Україні прийняті й діють закони «Про
освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту»,
«Про наукову і науково-технічну діяльність». До внутрішніх та зовнішніх
пріоритетів у становленні освітянського правового поля слід віднести: вплив
головних орієнтацій у розбудові української держави; створення демократичного
суспільства; усебічне забезпечення прав і свобод людини; шанування
національних прав усіх народів; повноцінний політичний, економічний,
соціальний і духовний розвиток народу України; побудова правової держави;
підготовка людини до життя у відкритому суспільстві; інтеграція
загальнонаціональної ідеї із загальноцивілізаційними духовними орієнтаціями [6].
Закони, що регулюють відносини в освітянській галузі, мають бути
демократичними, спонукати до творчості, вибору моделей і технологій навчання,
виховання, сприяти самовизначенню учасників навчально-виховного процесу.
Освітянське правове поле повинно надавати громадянам реальні демократичні
права і свободи щодо здобуття повноцінної освіти, участі їх в організації та
управлінні освітою та самоосвітою. Освітнє законодавство має утверджуватися як
ринково спрямоване, сприяти становленню особистої відповідальності,
мобільності особистості щодо прийняття рішення, вибору варіантів реалізації
власної свободи у сферах суспільного виробництва. Освітянські закони повинні
не тільки регулювати питання вибору типу чи виду навчального закладу, змісту
навчальних дисциплін чи курсу, але й характеру самого навчально-виховного
процесу, матеріального забезпечення учнів та студентів, їх працевлаштування,
соціального захисту випускників тощо. Нинішній закон має спрямовувати освіту в
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широкому миротворчому розумінні на перспективу розвитку цивілізації, а також
на націо- і державотворення.
Експертами ЮНЕСКО були сформульовані основні принципи неперервної
освіти. Принцип всезагального характеру неперервної освіти означає наступність
між різними ступенями освіти, між різними напрямками формування особистості;
інтеграцію всіх освітніх впливів (навчальні заклади, соціальне оточення,
виробництво, засоби інформації, заклади культури); взаємозв’язок загальної і
професійної освіти, який доповнюється підготовкою на виробництві, відкритістю
та гнучкістю освіти. Принцип доступності до будь-яких видів і типів освіти на
основі індивідуальних здібностей та нахилів, а не тільки отриманих свідоцтв та
дипломів. Принцип вільного вибору продовження навчання – можливість
користування освітніми послугами після перерви в навчанні в будь-якому віці,
вільний вибір засобів, методів та форм навчання (денна, вечірня, заочна,
самоосвіта). У Меморандумі неперервної освіти Європейського Союзу як
висновку Європейського саміту (березень 2000 р.) відзначено, що Європа вже
вступила в «епоху знань», що потребує зміни традиційних моделей освіти,
переходу до неперервної освіти – навчання впродовж життя (lifelong learning).
Головними цілями неперервної освіти є формування активної громадянської
позиції та конкурентоздатності на ринку праці у людей. Неперервна освіта – це не
один з аспектів освіти та перепідготовки, це фундамент нової моделі освітньої
системи, що включає три форми освітньої діяльності людини: формальну,
неформальну, та інформальну освіту. Інформальна освіта є індивідуальною
пізнавальною діяльністю, яка повинна супроводжувати буденне життя кожної
людини. Саме це і відображається в терміні «освіта завбільшки в життя» (lifelong
learning), яка відбувається скрізь: у родині, серед друзів, на робочому місці, у
різних об’єднаннях людей. Для того щоб в Україні неперервність освіти була
дієвою та розвивалася згідно з європейськими тенденціями, в її нормативноправовому полі повинні відображатися шість ключових принципів неперервної
європейської освіти:
1. «Базові знання та навички для всіх», тобто принцип ґарантованості
всезагального неперервного доступу до освіти означає отримання та оновлення
навичок, що необхідні для адаптації в інформаційному суспільстві.
2. «Збільшення інвестицій в людські ресурси» – реалізується як на основі
соціального партнерства, так і завдяки особистісним заощадженням, державним
та суспільним фондам.
3. «Інноваційні методики викладання та навчання» – передбачає розробку
нових інноваційних освітніх методологій для системи неперервної освіти на
основі використання дистанційної та домашньої освіти; гнучкість освітньої
системи до сучасних та перспективних освітніх потреб суспільства та особистості,
адаптованість до ґендерних, культурних проблем та проблем «третього віку»,
проблем інтеграції інвалідів; зміну соціальної ролі вчителя, перехід його до ролі
наставника, консультанта, посередника у створенні освітніх індивідуальних
просторів суб’єкта навчання на основі їх особистісної мотивації; критичність
мислення, вміння вчитися.
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4. «Нова система оцінки отриманої освіти» – передбачає повноцінне
використання людських ресурсів, їх професійної освіти, кваліфікації,
різноманітного досвіду, що підтверджуються дипломами, атестатами та
сертифікатами та їх взаємним визнанням в інтегрованій Європі.
5. «Наставництво та консультування» – забезпечує вільний доступ до
інформації про освітні можливості в Європі; передбачає створення мережі
консультаційних державних, а не тільки приватних служб щодо надання
рекомендацій у сфері освітнього, професійного та особистісного розвитку, у
виборі необхідних освітніх послуг на основі використання інформаційних
технологій та Інтернету.
6. «Наближення до дому» – розвиток неформальної освіти за місцем
проживання з метою збереження культурних, місцевих особливостей та традицій,
а також отримання якісної освіти без великих витрат, у будь-який час, будь-якої
спрямованості, для будь-якого віку. Це стане можливим завдяки створенню
культурно-просвітницьких центрів у безпосередній близькості від місця
проживання – у школах, вищих навчальних закладах, торгових центрах, клубах,
музеях, бібліотеках, парках, центрах відпочинку, релігійних центрах, на робочих
місцях за допомогою міжнародних проектів і програм співробітництва [7].
Як вважає В. М. Олуйко, безперервність освіти – це самоосвіта. До ознак
самоосвіти відносять набуття систематичних знань у певній галузі науки, техніки,
культури, політичного життя тощо, яке засноване на безпосередній особистісній
зацікавленості та самостійності вивчення матеріалу. Будь-яка справжня освіта
здобувається тільки шляхом самоосвіти. В основі професіоналізації заслужено
лежить самоосвіта. Саме на ній має будуватись і цілеспрямована освіта кадрів,
тобто перепідготовка і підвищення кваліфікації, які повинні здійснюватися на
основі врахування принципів освіти дорослих: перевага фактичного матеріалу над
емоційною інформацією; корекція застарілого досвіду і особистісних настанов,
які перешкоджають здобуттю нових знань; ситуативна доказовість (на життєвих
прикладах);
використання
нагромадженого
в
минулому
досвіду,
загальнолюдських принципів; розвиток навичок до самоосвіти, здатності
узагальнювати, синтезувати результати практичної діяльності; індивідуальний
підхід залежно від інтелекту й оточення дорослого. Ефективна реалізація
безперервності освіти може бути досягнена завдяки належній кваліфікації
викладацького складу, для якого відмінне знання власного предмета – ще не все,
головним показником його діяльності є якість підготовки спеціаліста [8].
Згідно з аналізом освітніх законів прямої дії було виявлено відображення
основних світових та європейських тенденцій, принципів, цілей, завдань у
нормативно-правовому полі законодавчого регулювання проблеми організації
функціонування та розвитку неперервної освіти в Україні. У Законі України «Про
освіту» зазначається, що освіта є основою інтелектуального, культурного,
духовного, соціального та економічного розвитку суспільства і держави. Мета
освіти – усебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності
суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання
високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого
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суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого,
культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу,
забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями [3]. У ст. 1
цього закону вказується, що законодавство України про освіту базується на
Конституції України і складається з цього закону, інших актів Законодавства
України. Згідно зі ст. 1 завданням законодавства України про освіту є
регулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної,
наукової, загальнокультурної підготовки громадян України. У ст. 3 розкривається
право громадян України на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних
закладах незалежно від раси, статі, національності, соціального і майнового стану,
роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партії,
ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших
обставин. Правовий механізм державного управління системою неперервної
освіти в Україні розкривається в таких статтях закону «Про освіту»: ст. 4 – 6, 8 –
14, 16 – 17, 20 розділу 1 «Загальні положення»; ст. 28 – 29, 33 – 43, 47 – 49 розділу
2 «Система освіти»; ст. 61, 62 розділу 4 «Фінансово-господарська діяльність,
матеріально-технічна база закладів освіти»; ст. 64 розділу 5 «Міжнародне
співробітництво».
Державна політика в галузі освіти (ст. 4) визначається Верховною Радою
України і провадиться органами державної виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування. Державний контроль за діяльністю закладів освіти
(ст. 5) виконується незалежно від форм власності з метою забезпечення реалізації
єдиної державної політики в галузі освіти. Положення про центральні державні
органи управління освітою, про Державну інспекцію закладів освіти при
Міністерстві освіти України затверджується Кабінетом Міністрів України.
Навчально-виховний процес у закладах освіти є вільним від втручання політичних
партій, громадських, релігійних організацій (ст. 8). Основними принципами
функціонування освіти є доступність; рівність умов; гуманізм; демократизм;
незалежність від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
органічний зв’язок із світовою національною історією, культурою, традиціями,
науковий, світський характер освіти; інтеграція з наукою і виробництвом;
взаємозв’язок з освітою інших країн; гнучкість і практичність системи освіти;
безперервність і різноманітність; поєднання державного і громадського
самоврядування в освіті (ст. 6). Для управління освітою в Україні створюється
система державних органів управління і органи громадського самоврядування
(ст. 10), які діють у межах повноважень, визначених законодавством (ст. 10). До
державних органів управління освітою належать: Міністерство освіти України,
Міністерства і відомства України, яким підпорядковані заклади освіти;
Міністерство освіти Автономної Республіки Крим; місцеві органи державної
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи
управління освітою (ст. 11). Міністерство освіти України є центральним органом
державної виконавчої влади, який здійснює керівництво у сфері освіти. Згідно зі
ст. 28 закону про освіту, система освіти складається із закладів освіти, наукових,
науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств,
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державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі
освіти. Структура освіти включає: дошкільну освіту, загальну середню освіту,
позашкільну освіту, професійно-технічну освіту, вищу освіту, післядипломну
освіту, аспірантуру, докторантуру, самоосвіту (ст. 29).
Дошкільна освіта є складовою неперервної освіти в Україні, яка
здійснюється в сім’ї, дошкільних закладах освіти у взаємодії із сім’єю (ст. 33,
Закон України «Про освіту»). Законодавство України про дошкільну освіту, як
зазначено в ст. 1 Закону України «Про дошкільну освіту», базується на
Конституції України і складається із Закону України «Про освіту», Закону
України «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів та
міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України. У ст. 4 цього закону в пункті першому зазначається, що
дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою системи безперервної
освіти в Україні, спрямованої на забезпечення різнобічного розвитку дитини
дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних
психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, формування у дитини
дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального
досвіду [2]. До того ж підкреслюється, що дошкільний вік – це базовий етап
фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.
У ст. 6 зазначається, що до принципів дошкільної освіти зараховують такі:
доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надається системою
дошкільної освіти; рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей,
обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини; наступність і перспективність
між дошкільною та початковою загальною освітою; демократизація, гуманізація
педагогічного процесу; світський характер дошкільної освіти; єдність виховних
впливів сім’ї і дошкільного закладу; єдність розвитку, виховання, навчання і
оздоровлення дітей; відповідність змісту, рівня та обсягу дошкільної освіти
особливостям розвитку та стану здоров’я дитини дошкільного віку. Тобто
принцип наступності між дошкільною та початковою загальною освітою на
законодавчому рівні закріплює, що система дошкільної освіти є складовою
неперервної освіти в Україні, а принцип впровадження доступності та рівності
умов у системі дошкільної освіти відображає намагання України впроваджувати
принципи побудови неперервної освіти, зазначені в Меморандумі неперервної
освіти Європейського Союзу, а саме: принцип ґарантованості всезагального
доступу до освіти; принцип інноваційності викладання та принцип наближення до
дому з метою збереження культурних та місцевих особливостей і традицій.
Загальна середня освіта як складова неповної освіти здійснюється в різних
видах, типах середніх закладів освіти (ст. 35). Загальна середня освіта забезпечує
всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів,
трудову підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської
моралі, засвоєння визначеного суспільними, національно-культурними потребами
обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне
виховання, фізичне вдосконалення. Основним видом середніх закладів освіти є
середня загальноосвітня школа трьох ступенів. Позашкільна освіта здійснюється
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закладами освіти, сім’єю, трудовими колективами, громадськими організаціями,
товариствами, фондами і ґрунтуються на принципі добровільності вибору типів
закладів, видів діяльності. Вона є частиною структури освіти і спрямована на
розвиток здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді,
задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні
(ст. 38).
Проведений аналіз статей Закону України «Про позашкільну освіту»
показав, що система позашкільної освіти на законодавчому рівні в Україні
розглядається як складова безперервної освіти [4]. Згідно з цим законом визначені
цілі функціонування системи позашкільної освіти та принципи організації її
роботи, деякі з яких відповідають стратегічним принципам становлення і
розвитку європейської системи безперервної освіти. Законодавчого відображення
та закріплення в цьому законі потребують також і інші європейські принципи
розвитку безперервної освіти. Зокрема, не знайшли відображення в законодавчоправовому освітянському полі позашкільної освіти ключові компетентності
Лісабонської конференції 2001 р., а також перелік ключових компетентностей,
визначених українськими педагогами в основних напрямах здійснення
позашкільної освіти. Серед принципів здійснення державної політики у сфері
позашкільної освіти не зазначається принцип інноваційного характеру освіти,
принцип безперервної освіти, принцип зворотного зв’язку.
Як зазначається в ст. 40 Закону «Про освіту», професійно-технічна освіта
громадян здійснюється на базі повної загальної середньої освіти з наданням
можливості здобувати повну загальну середню освіту. Завдання професійнотехнічної освіти – надання громадянами професії відповідно до їх покликань,
інтересів, здібностей, перепідготовка, підвищення їх професійної кваліфікації. У
Законі України «Про професійно-технічну освіту» зазначено, що цей закон
визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування й розвитку
системи професійно-технічної освіти, створення умов для професійної
самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у
кваліфікованих робітниках [5].
Згідно зі ст. 41 Закону «Про освіту», професійно-технічними закладами
освіти є: професійно-технічне училище, професійне училище соціальної
реабілітації, училище-агрофірма, училище-завод, вище професійне училище,
навчально-виробничий центр, центр підготовки і перепідготовки робітничих
кадрів, навчально-курсовий комбінат, інші типи закладів, що надають робітничу
професію. Професійно-технічні заклади освіти мають одне або декілька базових
підприємств, об’єднань, організацій, для яких вони готують робітничі кадри.
Відносини з базовими підприємствами, об’єднаннями та організаціями
регулюються відповідно до укладених угод. Громадяни можуть одержати
професію, підвищити кваліфікацію, пройти перепідготовку безпосередньо на
виробництві.
Вища освіта забезпечує фундаментальну, наукову, професійну та практичну
підготовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до
їх покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної
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підготовки, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації. Вища освіта
здійснюється на базі повної загальної середньої освіти (ст. 42 закону «Про
освіту»). Аналіз Закону України «Про вищу освіту» показав, що державна
політика щодо здобуття вищої освіти здійснюється на принципові наступності [1].
Це законодавчо підтверджує (згідно зі ст. 3.), що вища освіта є складовою системи
неперервної освіти в Україні. У ст. 10 цього закону зазначається, що
післядипломна освіта створює умови для безперервності та наступності освіти та
включає перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації, стажування.
Післядипломна освіта здійснюється вищими навчальними закладами
післядипломної освіти або їх структурними підрозділами. У ст. 18 закону «Про
вищу освіту» визначаються основні функції спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки. Слід виділити як
позитивний здобуток аналітико-прогностичну діяльність у галузі вищої освіти для
визначення тенденцій розвитку цієї галузі на основі впливу демографічної,
соціально-економічної ситуації ринку праці. Але для відповідності підготовки
кадрів вищою школою швидким змінам, що відбуваються в національній та
світовій економіці, необхідним є зворотний зв’язок щодо працевлаштування
випускників відповідно до отриманої професії та спеціальності.
У ст. 28 закону визначається, що вищий навчальний заклад має право
надавати додаткові освітні послуги. В умовах ринкової економіки потребують
уточнення питання: які додаткові освітні послуги має надавати ВНЗ, за яких умов,
кому саме, а також механізм визначення їх вартості, що може значно розширити
своєчасний вплив науково-освітнього потенціалу вищих навчальних закладів на
вирішення нагальних потреб у підготовці висококваліфікованих кадрів відповідно
до запитів як реґіонального, так і всеукраїнського ринку праці.
Згідно зі ст. 43 Закону «Про освіту», відповідно до статусу вищих закладів
освіти встановлено чотири рівні акредитації: перший рівень – технікум, училище,
інші прирівняні до них вищі заклади освіти; другий рівень – коледж, інші
прирівняні до нього вищі заклади освіти; третій і четвертий рівні (залежно від
наслідків акредитації) – інститут, консерваторія, академія, університет. Вищі
заклади освіти здійснюють підготовку фахівців за такими освітньокваліфікованими рівнями: молодший спеціаліст – забезпечують технікуми,
училища, інші вищі заклади освіти першого рівня акредитації; бакалавр –
забезпечують коледжі, інші вищі заклади освіти другого рівня акредитації;
спеціаліст, магістр – забезпечують вищі заклади освіти третього рівня акредитації.
Автономія може надаватися вищому закладу освіти відповідно до рівня
акредитації і передбачає права закладу: на визначення змісту освіти; визначення
планів прийому студентів, аспірантів, докторантів з урахуванням державного
контракту (замовлення) та угод з підприємствами, установами, організаціями,
громадянами; встановлення і присвоєння вчених звань вищого закладу освіти
четвертого рівня акредитації; інші повноваження, які делегують вищому закладу
освіти, відповідно до його статусу, державні органи управління освітою (ст. 46
Закону «Про освіту»).
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Післядипломна освіта забезпечує одержання нової кваліфікації, нової
спеціальності та професії на основі раніше здобутої в закладі освіти і досвіду
практичної роботи, поглиблення професійних знань, умінь за спеціальністю,
професією. Вона здійснюється закладами післядипломної освіти на договірних
засадах з підприємствами, установами, організаціями з урахуванням державного
контракту (замовлення). Форми, терміни і зміст навчання, методичної та науководослідної діяльності визначаються закладами післядипломної освіти за
погодженням із замовником (ст. 47 закону «Про освіту»). Згідно зі ст. 49 цого
закону до закладів післядипломної освіти належать: академії, інститути, центри
підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення, навчально-курсові
комбінати; підрозділи вищих закладів освіти (філіали, факультети, відділення
тощо); професійно-технічні заклади освіти; відповідні підрозділи в організаціях та
на підприємствах.
Для самоосвіти громадян державними органами, підприємствами,
установами, організаціями, об’єднаннями громадян, громадянами створюються
відкриті та народні університети, лекторії, бібліотеки, центри, клуби, навчальні
теле-, радіопрограми тощо (ст. 49 закону «Про освіту»).
Фінансування державних закладів та установ, організацій, підприємств
системи освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, коштів
галузей народного господарства, державних підприємств та організацій, а також
додаткових джерел фінансування. Держава забезпечує бюджетні асигнування на
освіту в розмірі, не меншому ніж 10 % національного доходу, а також валютні
асигнування на основну діяльність. Додатковими джерелами фінансування є:
кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів; плата за надання
додаткових освітніх послуг; кошти, одержані за науково-дослідні роботи
(послуги) та інші роботи, виконані закладом освіти на замовлення підприємств,
установ, організацій та громадян; доходи від реалізації продукції, навчальновиробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду
приміщень, споруд, обладнання; дотації з місцевих бюджетів; кредити і позички
банків, дивіденди від цінних паперів та доходи від розміщення на депозитних
вкладах тимчасово вільних позабюджетних коштів; валютні надходження;
добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств,
установ, організацій, окремих громадян; інші кошти (ст. 61 закону «Про освіту»).
Міжнародне співробітництво в державній системі освіти здійснюють:
заклади освіти, наукові, науково-виробничі установи системи освіти, органи
державного управління освітою. Вони мають право укладати договори про
співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, науковими
установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями,
фондами тощо відповідно до чинного законодавства України. Міністерство освіти
України, міністерства і відомства, яким підпорядковані заклади освіти, Вища
атестаційна комісія України разом з іншими державними установами,
організаціями проводять роботу, пов’язану із встановленням еквівалентності
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атестатів і дипломів, міжнародним визначенням навчальних курсів,
кваліфікацій, вчених ступенів і звань (ст. 64 закону «Про освіту»).
Проведений аналіз нормативно-правового освітянського поля показав, що
процес удосконалення законодавчого забезпечення функціонування і розвитку
системи неперервної освіти в Україні та правового механізму державного
управління нею ще триває. Формування правового поля системи безперервної
освіти та державного управління нею передбачає приведення у відповідність
європейським та світовим стандартам на рівні законів, зокрема потребують
відображення та закріплення на законодавчому рівні європейські принципи
розвитку безперервної освіти, ключові компетентності, які визначені
українськими педагогами. Як позитивний здобуток, слід відзначити аналітикопрогностичну діяльність в галузі вищої освіти для визначення тенденцій її
розвитку на основі впливу демографічної, соціально-економічної ситуації ринку
праці. В умовах розвитку ринкової економіки потребує законодавчого уточнення
та розкриття, які додаткові освітні послуги має право надавати вищий навчальний
заклад, за яких умов, кому саме, а також механізм визначення їх вартості, що
може значно розширити своєчасний вплив наукового та освітнього потенціалу
вищих навчальних закладів на вирішення проблем випереджаючої підготовки,
перепідготовки висококваліфікованих кадрів відповідно до запитів ринку праці.
Список використаних джерел
1. Про вищу освіту : Закон України // Відом. Верховної Ради України. –
2002. – № 20. – Ст. 134.
2. Про дошкільну освіту : Закон України від 11 лип. 2001 р. // Наук.-освіт.
потенціал нації: погляд у XXI ст. / авт. кол. : В. Литвин (пер.), В. Андрущенко,
А. Гуржій [та ін.]. – К. : Навч. кн., 2004. – Кн. 3 : Модернізація освіти. – С. 430 –
449.
3. Про освіту : Закон України // Наук.-освіт. потенціал нації: погляд у
XXI ст. / авт. кол. : В. Литвин (пер.), В. Андрущенко, А. Гуржій [та ін.]. – К. :
Навч. кн., 2004. – Кн. 3 : Модернізація освіти. – С. 403 – 425.
4. Про позашкільну освіту : Закон України // Наук.-освіт. потенціал нації:
погляд у XXI ст. / авт. кол. : В. Литвин (пер.), В. Андрущенко, А. Гуржій [та
ін.]. – К. : Навч. кн., 2004. – Кн. 3 : Модернізація освіти. – С. 476 – 488.
5. Про професійно-технічну освіту : Закон України / Наук.-освіт.
потенціал нації: погляд у XXI ст. / авт. кол. : В. Литвин (пер.), В. Андрущенко,
А. Гуржій [та ін.]. – К. : Навч. кн., 2004. – Кн. 3 : Модернізація освіти. – С. 609 –
680.
6. Ідеологія формування правового поля освіти // Наук.-освіт. потенціал
нації: погляд у XXI ст. / авт. кол. : В. Литвин (пер.), В. Андрущенко, А. Гуржій
[та ін.]. – К. : Навч. кн., 2004. – Кн. 3 : Модернізація освіти. – С. 216 – 225.
7. Меморандум непрерывного образования Европейского Союза (A
Memorandum on Lifelong Learning). – Режим доступа : www.znanie.org/docs/
memorandum.html.

11

8. Олуйко, В. М. Професіоналізація кадрів як фактор державотворення /
В. М. Олуйко // Університет. наук. записки : наук. часопис Хмельн. ун-ту упр. та
права. – Вип. 3 (1). – 2008. – С. 5 – 8.
Надійшла до редколегії 08.01.09

