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Модуль 1. Державні стандарти освіти. Управлінські, майнові, фінансові, 

трудові відносини в освітній галузі 

Семінарське заняття 1. Державна політика у галузі освіти 

План заняття: 

1. Мета і принципи державної політики в галузі освіти. 

2. Державні гарантії права громадян України на освіту. 

3. Реформування галузі освіти. 

Семінарське заняття 2. Управління в галузі освіти в Україні 

План заняття: 

1. Повноваження і компетенція центральних органів виконавчої влади в галузі 

освіти. 

2. Повноваження і компетенція місцевих органів виконавчої влади в галузі освіти.  

3. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі освіти. 

4. Управління навчальним закладом. Компетенція і відповідальність навчального 

закладу. 

5. Державний контроль за якістю освітніх послуг в акредитованих навчальних 

закладах. 

Семінарське заняття 3. Правові засади фінансування освіти 

План заняття: 

1. Загальна характеристика правових засад фінансування освіти. Закон України 

«Про освіту» про фінансування освітніх навчальних закладів. 

2. Порядок фінансування державних закладів освіти згідно з Бюджетним 

кодексом України.  

3. Додаткові джерела фінансування освіти.  

4. Особливості оподаткування освітніх закладів. 

Семінарське заняття 4. Договірні відносини у галузі освіти 

План заняття: 

1. Правова природа договору про надання освітніх послуг. Поняття і ознаки 

освітньої послуги як предмета договору про надання освітніх послуг. 

2. Форма та зміст договору про надання освітніх послуг. 

3. Порядок укладення, зміни та розірвання договору про надання освітніх послуг. 

4. Правове становище сторін договору про надання освітніх послуг та третіх 

осіб – вигодо набувачів. 

5. Договірне оформлення відносин у сфері наукової та науково-технічної 

діяльності. 

 

Модуль 2. Організаційно-правові засади та структура 

системи освіти.Правові аспекти входження української освіти у світовий 

освітній простір 

Семінарське заняття 5. Система професійно-технічної освіти 

План заняття: 

1. Загальна характеристика професійно-технічної освіти. 

2. Правовий статус професійно-технічного навчального закладу. 



3. Організація навчально-виховного процесу у професійно-технічному 

навчальному закладі. 

4. Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу. 

Семінарське заняття 6. Правове регулювання вищої освіти 

План заняття: 

1. Завдання вищої освіти. 

2. Структурні підрозділи ВНЗ. Управління вищим навчальним закладом. 

3. Освітня діяльність вищого навчального закладу. 

4. Учасники навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки. 

Семінарське заняття 7. Правове регулювання наукової, науково-педагогічної 

та інноваційної освітньої діяльності 

План заняття: 

1. Пріоритетні напрямки модернізації національної освіти. 

2. Інтеграція науки та освіти як складова модернізації освітньої системи. 

3. Правове регулювання наукової і науково-педагогічної діяльності: 

а) правовий статус суб’єктів наукової і науково-педагогічної діяльності; 

б) державні гарантії наукової і науково-педагогічної діяльності. 

4. Правові засади інноваційної освітньої діяльності: 

а) поняття та класифікація інноваційної освітньої діяльності; 

б) умови здійснення інноваційної освітньої діяльності; 

в) етапи реалізації інноваційної освітньої діяльності та їх регламентація. 
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