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LEGAL PRINCIPLES OF STATE REGULATION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Досліджено ключові нормативи державного регулювання діяльності закладів освіти. Визначено прин=

ципи ліцензування освітньої діяльності закладів освіти. Сформовано функції Міністерства освіти та нау=

ки України з приводу ліцензування освітньої діяльності на основі аналізу повноважень та їх узагальнен=

ня. Побудовано модель державного регулювання освітньої діяльності, яка показує і дозволяє аналізува=

ти зміну статусу закладу освіти за етапами отримання ліцензії, можливі дії щодо ліцензії та умови на

яких вона видається. Модель розкриває напрями регулюючого впливу органу ліцензування на процеси

та суб'єктів, пов'язаних із отриманням закладами освіти ліцензій на провадження освітньої діяльності.

Розглянуто особливості отримання ліцензії закладом освіти, проаналізовано механізми апеляційних звер=

нень, анулювання ліцензії, вказано на їх причини та наслідки для закладу освіти.

The key norms of state regulation of activity of educational institutions are investigated. The principles of

licensing of educational activity of educational institutions are defined. A state institution licensing education

has been identified. The functions of the Ministry of Education and Science of Ukraine concerning the licensing

of educational activities based on the analysis of its powers and their generalization have been formed.

Requirements for business entities planning to carry out educational activities have been established. The rules

for introducing changes to the license conditions are summarized and the minimum time intervals for preparing

educational institutions to fulfill the new conditions are shown. It is determined that under the changes the

legislator also understands the changes in the list of documents that the educational institution should submit

to the licensing authority regarding the licensing processes and the preparation of new documentation should

also be given time. A model of state regulation of educational activity has been constructed, which shows and

allows to analyze the change of the status of an educational institution by the stages of obtaining a license, the

possible actions for the license and the conditions on which it is issued. The model reveals the directions of the

regulatory influence of the licensing authority on the processes and entities associated with obtaining educational

licenses for educational activities. The peculiarities of obtaining a license by an educational institution are

considered, the mechanisms of appeal appeals are analyzed, licenses are annulled, their causes and consequences
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
В умовах реформування галузі освіти, яка втілюєть�

ся, в першу чергу, в динамічні зміни нормативного поля
діяльності підприємств, що пропонують освітній про�
дукт. У стані нестабільної кон'юнктури ринку освітніх
послуг, постійного загострення конкуренції між на�
вчальними закладами за абітурієнта, здобувача освіти
існує ризик виникнення невідповідності законодавчого
поля умовам перетворень, видозміненню системи осві�
ти.

Змінюються умови діяльності закладів освіти як під
дією перетворень всередині країни — внутрішніх чин�
ників, так і зовнішніх. Європейські, Азійські заклади
вищої освіти вбачають в українських абітурієнтах своїх
студентів. Набувають розвитку механізми академічної
мобільності, які для здобувача освіти є благом, а для еко�
номічної стабільності українських закладів освіти в су�
часному стані довіри до якості освіти з боку закордон�
ного студента, створюють низку не розв'язаних про�
блем.

Загально визнано на рівні політичних декларацій, що
в стані сучасної економічної системи вирішальним фак�
тором розвитку стає інтелектуальний капітал, система
знань, які є результатом, продуктом діяльності під�
приємств — закладів освіти. Освіта, насамперед вища, є
фундаментом та гарантією прогресу суспільства. Висо�
кий рівень освіченості нації сприяє дієвості економіч�
них і соціальних реформ, створює умови для прогресив�
ної індивідуальної активності особистості [10, с. 169].
Вища освіта як феномен соціокультурної реальності має
величезні потенційні можливості щодо збереження та
нагромадження знань, духовних цінностей і надбань
національної культури, вона відіграє провідну роль в
ідентифікації суспільства та є рушійною силою еконо�
мічного розвитку будь�якої держави [12]. В таких умо�
вах зростає роль держави разом з якістю та дієвістю усіх
механізмів державного регулювання діяльності закладів
освіти, що потребує дослідження та винайдення ефек�
тивних моделей економічного розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Питання законотворення, визначення ступеню
дієвості нормативів, їх впливовість на економічний роз�

for an educational institution are indicated. The powers of the expert=appellate council on licensing issues in the

process of examining complaints during the licensing of educational activities and in case of revocation of a

license are analyzed. The influence of the decisions of the board on the decisions of the licensing authority is

shown. It is determined that the state regulatory policy in the part of state regulation of the activity of educational

institutions is an instrument of achievement of the principles of state policy. The authority of the licensing

authority in carrying out routine and unscheduled inspections of fulfillment of licensing conditions by an

educational institution is shown. Reasons for unscheduled inspections are given.

Ключові слова: ліцензія, державне регулювання, ліцензійні умови, освітня діяльність, освіта.
Key words: license, state regulation, licensing conditions, educational activity, education.

виток будь�яких суб'єктів економічної системи є завж�
ди актуальним і, прогнозно, залишатиметься таким по�
стійно. Це спонукає до чисельних досліджень механізмів
державного регулювання розвитку різних об'єктів, про�
цесів або економічних систем в цілому, чому присвяче�
но роботи Шестаковської Т.Л. [17], Зарецької Л.М. [10],
Антонова А.В. [6].

Питанням розвитку механізмів ліцензування, як
інструменту державного регулювання системи освіти в
різних аспектах присвячували свої роботи Клімова  А.В.,
Бадинський  ЛО. [11], Хмелевська  О.М. [15], Ревак  І.О.
[12] та ін.

Окремо Хромець В.Л. [16] та Деревянко Б.В. [9] до�
сліджували нормативно�правове регулювання діяль�
ності закладів релігійної освіти. Зокрема Хромець В.Л.
проведено аналізі процесу формування нормативно�
правового забезпечення діяльності закладів вищої ду�
ховної освіти в хронологічній рамці 2014—2016 рр. [16,
с. 105]. В основі дослідження доведено існуючу в попе�
редні часи певну відстороненість закладів вищої духов�
ної освіти від решти закладів освіти. Проте "нове освітнє
законодавство долає розрив між світською та духовною
системами вищої освіти, ставиться своєрідна крапка у
невідільницькому розумінні світськості"  [16, с. 114]. Де�
ревянко Б. В. вбачає еталоном високого рівня розвитку
країни діяльність "специфічних суб'єктів — надавачів
послуг — релігійних навчальних закладів та установ",
які потребують окремого адміністративно�правового
регулювання [9, с. 25]. Це регулювання має інструмен�
том ліцензування та надання державної підтримки,
фінансування окремим закладам освіти з певною релі�
гією, які виконують державні завдання [9].

Увагу дослідників привертав й досвід інших країн
щодо державного впливу на розвиток суб'єктів госпо�
дарювання. Зокрема Біла І.С., Салатюк Н.М., узагаль�
нюючи досвід державного регулювання підприємниц�
тва в країнах ЄС, США і Японії, прийшли висновку, що
існуючі відмінності у ролі держави в економіці пов'я�
зані не зі ступенем державного регулювання, а із за�
собами, які використовуються для його реалізації [7,
с. 26].

Хаідура Г. М., вдавшись до вивчення азійського до�
свіду державного регулювання дослідницької діяльності
закладів вищої освіти, вбачає необхідність державного
регулювання через запровадження "обов'язкових про�
цедур оцінювання загальної ефективності кожної но�
вації, що розроблена ВНЗ" [14, с. 142].

Необхідно зазначити, що проблематика державно�
го регулювання досліджується і через аналіз категорій�
ного апарату, що використовується в цій сфері. Цим
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питанням приділяли увагу Стельмащук Ю.І. [13],
Бурик З. [8].

Таким чином, проаналізувавши результати наукових
досліджень питань державного регулювання галузі осві�
ти, діяльності закладів освіти, ліцензування освітньої
діяльності в Україні, необхідно відзначити відсутність
актуальних в часі комплексних досліджень механізмів
державного регулювання діяльності саме закладів осві�
ти та аналізу нормативних актів, що визначають цілі,
умови, вимоги щодо ліцензування освітньої діяльності
як інструменту державного регулювання.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз стану розвитку нормативно�

го поля державного регулювання діяльності закладів ос�
віти, зокрема правил ліцензування одного з видів гос�
подарської діяльності — освіти у відповідності перспек�
тивам реформування галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Способом державного регулювання провадження

видів господарської діяльності, спрямованим на за�
безпечення реалізації єдиної державної політики,
захист економічних і соціальних інтересів держави,
суспільства та окремих споживачів виступає ліцензу�
вання.

Найважливішими причинами, що визначають не�
обхідність державного регулювання освіти є такі: не�
спроможність надавати освітні послуги в повному об�
сязі та відповідної якості, невідповідність механізмів
державного впливу на галузь освіти інноваційній сут�
ності освітніх процесів і нової ролі галузі освіти в су�
часному суспільстві [10, с. 170].

Аналіз законодавчого поля, що регламентує ме�
ханізм державного регулювання галузі освіти показав,
що діяльність закладів освіти, питання ліцензування
нормує Закони України "Про ліцензування видів госпо�
дарської діяльності", він регулює суспільні відносини у
сфері ліцензування видів господарської діяльності, ви�
значає виключний перелік видів господарської діяль�
ності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфі�
кований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у
сфері ліцензування, відповідальність за порушення за�
конодавства у сфері ліцензування видів господарської
діяльності [1].  Стаття 7 вказує на перелік видів госпо�
дарської діяльності, що підлягають ліцензуванню і се�
ред них визначено освітню діяльність, яка ліцензується
з урахуванням особливостей, визначених спеціальними
законами у сфері освіти.

Необхідно зазначити, що окрема стаття Закону
містить перелік видів діяльності суб'єктів господарюван�
ня до яких не застосовуються норми, визначені в цьому

документі (стаття 2), це фінансова діяльність, регулю�
вання якої здійснює Національний Банк України, вироб�
ництво та зберігання тютюну, спирту та палива нор�
мується окремим законом і діяльність у сфері телеба�
чення і радіомовлення також регламентується спеціаль�
ним законом.

Таким чином, визначено, що дія Закону без жодних
виключень поширюється на освітню діяльність, про що
вказано в окремій статті і ця ж норма вказує на існуван�
ня спеціальних законів у сфері освіти. Аналіз змісту
Закону України "Про ліцензування видів господарської
діяльності" показав, що отримання господарюючим
суб'єктом ліцензії фактично являє собою внесення до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб — зак�
ладів освіти запису про право провадження суб'єктом
господарювання визначеного ним виду господарської
діяльності, що підлягає ліцензуванню. Безпосередньо
ліцензування здійснює орган ліцензування — орган ви�
конавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів Украї�
ни, або уповноважений законом державний колегіаль�
ний орган.

Аналіз правил застосування інструменту державно�
го регулювання — ліцензування не може розкрити всі
можливості держави щодо регулювання розвитку сис�
теми освіти. Державний вплив — це система, яка скла�
дається із певних елементів, єдність та взаємодія яких,
за висновками Білої І.С., визначають її ефективність та
функціональність [7, с. 26]. Проте це один з дієвих ме�
ханізмів впорядкування суспільно важливих напрямів
ведення господарської діяльності.

Заклад освіти для провадження своєї діяльності по�
винен відповідати набору вимог, які в сукупності ма�
ють забезпечити той рівень освіти, який визначено на
державному рівні необхідним. Шестаковська Т.Л. виз�
начає роль держави в регулюванні розвитку системи
освіти саме в необхідності визначення результатів ос�
віти, яких суспільство та держава бажали б і могли б
досягти [17, с. 33]. Встановлено вимоги щодо господа�
рюючих суб'єктів, що планують здійснювати освітню
діяльність та визначено принципи формування таких
вимог (рис. 1).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів Украї�
ни, яким затверджено положення про Міністерство
освіти і науки України спеціально уповноваженим ор�
ганом з питань ліцензування в галузі освіти є Мініс�
терство освіти і науки України (МОН) [2]. Саме міністер�
ство розробляє основні напрями розвитку сфери ліцен�
зування та вносить на розгляд Кабінету Міністрів Ук�
раїни пропозиції щодо її вдосконалення, узагальнює
практику застосування нормативно�правових актів з
питань ліцензування, погоджує проекти нормативно�
правових актів у сфері ліцензування, здійснює методич�
не керівництво, інформаційне забезпечення, здійснює
нагляд [1].
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Єдина державна 
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пр
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Рис. 1. Принципи ліцензування освітньої діяльності закладів освіти

Джерело: укладено автором на основі [1].
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Основним вектором діяльності МОН є реалізація
концепції побудови незалежної демократичної держа�
ви, яка заснована на державних пріоритетах, до основ�
них Зарецька Л. М. відносить: доступ до освітньої та
професійної підготовки всіх, хто має необхідні
здібності, мотивацію та відповідну підготовку; викори�
стання освіти та професійної підготовки для захисту
соціальних інтересів суспільства; зменшення монополь�
них прав держави в освітній сфері за рахунок створен�
ня на рівноправній основі недержавних  навчальних зак�
ладів [10, с. 171].

Визначено, що МОН, керуючись державними пріо�
ритетами для цілей ліцензування має низку повнова�
жень, які дають можливість сформувати функції МОН
щодо ліцензування освітньої діяльності (рис. 2).

Аналіз нормативного поля діяльності закладів
освіти показав, що до завдань МОН віднесено [1] ут�
ворення Експертно�апеляційної ради з питань ліцен�
зування. Така рада є постійно діючим колегіальним
органом при спеціально уповноваженому органі з
питань ліцензування (в галузі освіти — МОН). Для
цілей діяльності Експертно�апеляційної ради МОН
може залучати на громадських засадах державних
службовців, науковців та інших фахівців для одержан�
ня консультацій та проведення експертизи документів
у сфері ліцензування, а також запитувати і отриму�
вати інформацію, документи чи матеріали від суб'єктів
господарювання.

До обов'язків Експертно�апеляційної ради з питань
ліцензування віднесено розгляд апеляцій та інших скарг
здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії органу ліцензуван�
ня або інших заявників щодо порушення законодавства
у сфері ліцензування; розгляд звернень МОН щодо про�
ведення позапланових перевірок додержання ліцензіа�
тами вимог ліцензійних умов.

Експертно�апеляційну раду з питань ліцензуван�
ня наділено низкою  прав, які дають можливість чле�

нам ради розглядати пропозиції щодо запроваджен�
ня ліцензування, запитувати у закладу освіти не�
обхідні матеріали для розгляду питань ліцензування.
Крім цього, рада може розробляти рекомендації сто�
совно вдосконалення державної політики у сфері
ліцензування, проводити експертизу проектів норма�
тивно�правових актів або пропозицій у сфері ліцен�
зування [1].

Закон [1] визначає права керівника ради і вказує на
механізм формування персонального складу ради, вста�
новлю форму роботи і мінімальну частоту проведення
зборів. Деталізовано часові періоди подання апеляцій�
них скарг на розгляд ради, проте, визначено, що Рішен�
ня Експертно�апеляційної ради з питань ліцензування
щодо розгляду апеляцій або інших скарг здобувачів
ліцензії є обов'язковими для розгляду спеціально упов�
новаженим органом з питань ліцензування і є підставою
для видання спеціально уповноваженим органом з пи�
тань ліцензування розпорядження про задоволення апе�
ляції або про відхилення апеляції, про розгляд скарг.
Таким чином, визначено, що рішення ради не носить
прямої розпорядчої дії, яка б могла розв'язати питан�
ня, порушене в апеляційній скарзі. Рішення ради лише
зобов'язує спеціально уповноважений орган з питань
ліцензування, яким у галузі освіти є МОН, розглянути
скаргу.

Встановлено, що запровадження, скасування, зміна
назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцен�
зуванню, ліцензійні умови провадження нового виду
господарської діяльності або нової частини виду гос�
подарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, наби�
рають чинності у строк, необхідний для приведення су�
б'єктом господарювання своєї діяльності у відповідність
із вимогами ліцензійних умов, але не менш як через два
місяці з дня їх прийняття.

Ліцензійні умови закладам освіти та зміни до них
розробляються МОН та затверджуються Кабінетом

Рис. 2. Функції та повноваження МОН щодо ліцензування освітньої діяльності

Джерело: визначено автором.
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Міністрів України. До найважливіших особливостей, які
стосуються процесу запровадження змін віднесено ви�
могу Закону (стаття 9) [1], яка дає можливість закла�
дам освіти підготуватися до нововведень. У разі внесен�
ня змін до чинних ліцензійних умов, які потребувати�
муть проведення закладами освіти підготовчої роботи,
такі ліцензійні умови або їх окремі положення повинні
набувати чинності через певний строк з дня їх опублі�
кування, достатній для проведення таких підготовчих
робіт, що не може бути меншим, ніж два місяці. Визна�
чено, що під змінами законодавець розуміє і зміни у пе�
реліку документів, який повинен подавати заклад осві�
ти до МОН стосовно процесів ліцензування і на підго�
товку нової документації також повинен надаватися час
не менший ніж два місяці.

Перелік підтвердних документів встановлюється
ліцензійними умовами і є виключним, тобто посадо�
вим особам МОН забороняється вимагати від закла�
ду освіти — здобувача ліцензії документи, що підтвер�
джують або спростовують інформацію про нього, які
видаються іншими органами державної влади, орга�
нами місцевого самоврядування або їх посадовими
особами (виписки, витяги, довідки, листи) (стаття 11)
[1].

За результатами аналізу норм Закону [1] сформо�
вано модель державного регулювання освітньої діяль�
ності (рис. 3). Модель показує динаміку зміни статусу
закладу освіти в процесі виконання умов ліцензування
та отримання ліцензії, можливі дії щодо ліцензії та умо�
ви на яких вона може бути отримана. Крім цього, мо�
дель наочно демонструє напрями регулюючого впливу
МОН на процеси та суб'єктів, пов'язаних із отриман�
ням закладами освіти ліцензій на провадження освітньої
діяльності.

Аналіз змісту нормативного поля розвитку галузі
освіти, діяльності закладів освіти узагальнений на рис.
3 у формі моделі показав, що після ухвалення управ�
лінського рішення керівним складом закладу освіти про
впровадження освітньої діяльності та звернення до
МОН із відповідною заявою про ліцензування такої
діяльності заклад освіти набуває статусу здобувача
ліцензії, а період провадження всіх процедур із розг�
лядом питань, проведенням перевірок, експертиз щодо
розгляду заяви і супровідних документів, перелік яких
визначають ліцензійні умови, має назву ліцензування.
Таким чином, встановлено, що здобувач ліцензії на
провадження освітньої діяльності — це заклад освіти,
підприємство, установа та організація, які планують
надавати послуги у сфері освіти або проводити іншу
діяльність, пов'язану з наданням таких послуг, неза�

лежно від їх підпорядкування і форми власності, які
подали до органу ліцензування заяву про отримання
ліцензії разом із підтвердними документами згідно з
вимогами ліцензійних умов. Під ліцензійними умова�
ми щодо освітньої діяльності розуміється норматив�
но�правовий акт Кабінету Міністрів України, положен�
ня якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обо�
в'язкових для виконання закладом освіти, та вичерп�
ний перелік документів, що додаються до заяви про от�
римання ліцензії. Таким документом у галузі освіти
встановлено Ліцензійні умови впровадження освітньої
діяльності [4].

Отримавши ліцензію, заклад освіти в зв'язку із про�
цедурою ліцензування отримує назву ліцензіат — це
суб'єкт господарювання — заклад освіти, який має
ліцензію на провадження освітньої діяльності. Під
ліцензією на провадження освітньої діяльності розу�
міється запис у Єдиному державному реєстрі юридич�
них осіб про рішення МОН щодо надання закладу осві�
ти дозволу на провадження освітньої діяльності, що
підлягає ліцензуванню, як засобу державного регулю�
вання провадження господарської діяльності, спрямо�
ваному на забезпечення реалізації єдиної державної
політики у галузі освіти, захист економічних і соціаль�
них інтересів держави, суспільства та окремих спожи�
вачів.

Орган ліцензування — МОН при розгляді справи
та ухваленні рішення щодо видачі ліцензії закладу ос�
віти керується принципами державної політики (рис.
3), які наведено в статті 3 Закону [1]. Визначено, що
під державною політикою у сфері господарської
діяльності розуміють напрям державної політики,
спрямований на вдосконалення правового регулюван�
ня господарських відносин, а також адміністративних
відносин між регуляторними органами або іншими
органами державної влади та суб'єктами господарю�
вання, недопущення прийняття економічно недо�
цільних та неефективних регуляторних актів, змен�
шення втручання держави у діяльність суб'єктів гос�
подарювання та усунення перешкод для розвитку гос�
подарської діяльності, що здійснюється в межах, у
порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та
законами України [3]. Таким чином, визначено, що
державна регуляторна політика в частині державно�
го регулювання діяльності закладів освіти виступає
інструментом досягнення принципів державної по�
літики.

У загальному розумінні безвідносно до конкрети�
зації галузі, виду діяльності, що підлягає державному
регулюванню принципи державної регуляторної політи�
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ки Законом України "Про засади державної регулятор�
ної політики у сфері господарської діяльності" зведено
до таких: доцільність, адекватність, ефективність, зба�
лансованість, передбачуваність, прозорість та врахуван�
ня громадської думки (стаття 4) [3]. Вони набувають
розширеного тлумачення в сфері ліцензування і грун�
туються на загальних принципах, до яких віднесено
принципи: єдиної державної системи ліцензування;  те�
риторіальності; дотримання законності; пріоритетність
захисту прав, законних інтересів, життя і здоров'я лю�
дини, навколишнього природного середовища, захисту
обмежених ресурсів держави та забезпечення безпеки
держави; рівності прав суб'єктів господарювання;
відкритість процесу ліцензування (стаття 3) [1].  Прин�
ципи державної політики у сфері ліцензування поши�
рюються на порядок ліцензування, як інструменту еко�
номічного впливу на всі види господарської діяльності,
в тому числі і освітню діяльність. Державну підтримку
діяльності в галузі освіти, що не відповідає наведеним
принципам заборонено.

Одним з  результатів ліцензування є відмова у ви�
дачі ліцензії здобувачу. МОН після встановлення відсут�
ності підстав для залишення заяви про отримання
ліцензії без розгляду розглядає її та підтвердні доку�
менти з метою встановлення відсутності або наявності
підстав для відмови у видачі ліцензії шляхом аналізу
підтвердних документів та одержання інформації з дер�
жавних паперових та електронних інформаційних ре�
сурсів. У разі встановлення наявності підстав для відмо�
ви у видачі ліцензії орган ліцензування приймає обгрун�
товане рішення про відмову у видачі ліцензії (рис. 3). Се�
ред підстав, які можуть слугувати причиною відмови у
отриманні ліцензії встановлено невідповідність здобу�
вача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для про�
вадження освітньої діяльності або виявлення недосто�
вірності даних у підтвердних документах, поданих зак�
ладом освіти.

Під недостовірними даними законодавець розуміє
зафіксовану у документах інформацію, наявність якої
є обов'язковою, відповідно до ліцензійних умов провад�
ження освітньої діяльності, яка не збігається з даними,
встановленими на момент подання документів здобува�
чем ліцензії чи ліцензіатом. Практично можливість ви�
значити розбіжності в даних утворюється під час робо�
ти експертів у закладі освіти, персональний склад яких
та строки роботи визначаються окремим наказом МОН
та на етапі попередньої перевірки ліцензійної справи
інспектором МОН. Необхідно зазначити, що в практиці
діяльності МОН не використовується механізм роботи
експертів в закладі освіти під час ліцензування, він за�
пускається на етапі акредитації спеціальності, програ�
ми або закладу освіти.

Встановлено, що відмова у видачі ліцензії на про�
вадження освітньої діяльності супроводжується наве�
денням переліку та опису підстав, обгрунтувань, що
послугували такому ухваленню рішення. Крім цього,
відмова містить пропозиції щодо усунення відповідних
недоліків, які мають бути викладені в однозначній, зро�
зумілій та достатній для виконання закладом освіти
формі (стаття 13) [1].

Аналіз нормативного поля ліцензування освітньої
діяльності показав, що відмова у видачі ліцензії з ви�
значених причин дозволяє закладу освіти, усунувши їх,
звернутися повторно до МОН із заявою про видачу
ліцензій. В залежності від причин, які слугували відмові
у ліцензії при першому зверненні, повторне звернення
закладу освіти можливе або зразу після усунення не�
відповідностей ліцензійним умовам або через тримісяч�
ний строк в разі виявлення розбіжностей у поданих
закладом освіти документах до МОН і фактичним ста�
ном.

Ліцензія закладу освіти може буту анульована, що
означає заборону здійснювати освітню діяльність. Стат�
тя 16 Закону [1] визначає низку підстав позбавлення

ліцензіату ліцензії. До узагальнених причин анулюван�
ня ліцензії віднесено: власне бажання закладу освіти,
рішення МОН, припинення діяльності закладу освіти.
Визначено, що рішенню МОН щодо анулювання ліцензії
на провадження освітньої діяльності передує одна з
наступних основних причин: невиконання розпоряд�
ження про усунення порушень ліцензійних умов; по�
вторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов; вияв�
лення недостовірності даних у документах, поданих
суб'єктом господарювання разом із заявою про отри�
мання ліцензії; відмова ліцензіата у проведенні пере�
вірки органом ліцензування; документальне підтверд�
ження встановлення факту контролю (вирішального
впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що
здійснюють збройну агресію проти України.

Ліцензіат може звернутися до Експертно�апеляцій�
ної ради у визначений час із апеляцією, що призупиняє
ануляцію ліцензії до рішення ради. Рада ухвалює рішен�
ня, яке МОН може задовольнити або відхилити. Ухва�
лення рішення про відхилення апеляції або анулювання
ліцензії з причин повторного порушення ліцензійних
умов, невиконання розпоряджень щодо усунення пору�
шень цих умов позбавляє заклад освіти ліцензії і не дає
можливість її отримати повторно протягом року із часу
ухвалення рішення про анулювання ліцензії.

Закон [1] визначає, що строк діяльності ліцензії нео�
бмежений (стаття 13) проте за виконанням ліцензійних
умов ліцензіатом здійснюється контроль, який відбу�
вається у формі планових та позапланових перевірок
(стаття 18), проведення яких визначено у Порядку про�
ведення спеціально уповноваженим органом з питань
ліцензування планових та позапланових перевірок до�
держання органами ліцензування вимог законодавства
у сфері ліцензування [5]. Встановлено, що планова пе�
ревірка проводиться не частіше одного разу на рік, а
позапланова має причинами недодержання вимог ліцен�
зійних умов ліцензіатом.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У

ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Встановлено, що дія Закону України "Про ліцензу�

вання видів господарської діяльності" без жодних вик�
лючень поширюється на освітню діяльність. Основним
інструментом державного регулювання освітньої діяль�
ності, спрямованим на забезпечення реалізації єдиної
державної політики, захист економічних і соціальних
інтересів держави, суспільства та окремих споживачів
визначено ліцензування.

Встановлено вимоги щодо господарюючих суб'єк�
тів, що планують здійснювати освітню діяльність, виз�
начено принципи формування таких вимог, визначе�
но функції МОН щодо ліцензування освітньої діяль�
ності.

Сформовано модель державного регулювання освіт�
ньої діяльності, яка показує динаміку зміни статусу зак�
ладу освіти в процесі виконання умов ліцензування та
отримання ліцензії, можливі дії щодо ліцензії та умови
на яких вона може бути отримана. Крім цього, модель
наочно демонструє напрями регулюючого впливу МОН
на процеси та суб'єктів, пов'язаних із отриманням зак�
ладами освіти ліцензій на провадження освітньої діяль�
ності.

Потребують подальшого дослідження стратегічні
напрями розвитку галузі освіти, зафіксовані у концепції
та стратегії розвитку освіти в Україні в порівнянні з їх
реалізацією в умовах ліцензування освітньої діяльності
та практичною ефективністю.
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