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1. Стратегія та пріоритетні напрями політики держави у галузі освіти в Україні. 

2. Мета і принципи державної політики в галузі освіти. 

3. Державні стандарти освіти. 

4. Національна рамка кваліфікацій. 

5. Державні гарантії права громадян України на освіту. 

6. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»). 

7. Встановлення та забезпечення державних стандартів у галузі освіти України.  

8. Джерела національного освітнього законодавства.  

9. Конституція України про право на освіту та його гарантії.  

10. Закони України про освіту в системі джерел освітнього законодавства.  

11. Міжнародно-правові акти про освіту. 

12. Поняття і структура освітніх правовідносин. 

13. Система та структура освіти. 

14. Освітні, освітньо-кваліфікаційні рівні та ступені. 

15. Система і повноваження органів управління освітою.  

16. Державні органи управління освітою.  

17. Міністерство освіти і науки України та інші центральні органи виконавчої влади, яким 

підпорядковуються навчальні заклади.  

18. Повноваження органів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

в галузі освіти.  

19. Управління державними та комунальними освітніми закладами. 

20. Особливості управління недержавними освітніми закладами. 

21. Система забезпечення якості освіти.  

22. Органи громадського самоврядування в освіті. 

23. Самоврядування навчальних закладів. 

24. Умови створення навчальних закладів. 

25. Організаційно-правова форма закладів освіти.  

26. Право власності та інші речові права освітнього навчального закладу.  

27. Правовий режим майна освітніх закладів.  

28. Матеріально-технічна база навчального закладу. Право навчального закладу на земельні 

ділянки та інше нерухоме майно.  

29. Право навчального закладу на об’єкти права інтелектуальної власності. 

30. Платні додаткові освітні послуги державних та комунальних навчальних закладів.   

31. Закон України «Про освіту» про фінансування освітніх навчальних закладів. 

32. Фінансування наукових досліджень. 

33. Порядок фінансування державних закладів освіти згідно з Бюджетним кодексом України.  

34. Розподіл видатків на освіту між ланками бюджетної системи України. Бюджетні асигнування 

на освіту. 

35. Особливості оподаткування освітніх закладів. 

36. Принцип єдності та диференціації правового регулювання трудових відносин з педагогічними 

та науково-педагогічними працівниками.  

37. Особливості порядку наймання і звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників 

закладів освіти, що є у державній власності.  

38. Конкурс як форма відбору кандидатів на посади викладачів.  

39. Контрактна форма наймання керівників закладів освіти та порядок її застосування.  

40. Порядок проведення атестації педагогічних працівників. Загальні вимоги до кваліфікаційних 

категорій та педагогічних звань.  

41. Особливості регулювання робочого часу та часу відпочинку працівників закладів освіти.  



42. Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 к. д. керівним, педагогічним та 

науково-педагогічним працівникам.  

43. Організація оплати праці в закладах освіти.  

44. Умови роботи викладачів з погодинною оплатою праці. 

45. Поняття та значення договірних відносин у галузі освіти, сфера їх застосування.  

46. Сторони, форма та зміст договору про надання освітніх послуг. 

47. Типовий договір про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про 

надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами.  

48. Порядок укладення, зміни та припинення договору про надання освітніх послуг.  

49. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних 

робіт. 

50. Поняття та сфера застосування міжнародних договорів у галузі освіти. 

51. Основні завдання законодавства України про дошкільну освіту. 

52. Принципи дошкільної освіти. 

53. Типи дошкільних навчальних закладів.  

54. Правовий статус дошкільного навчального закладу.  

55. Порядок створення, реорганізації та ліквідації дошкільного навчального закладу. 

56. Організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі.  

57. Учасники навчально-виховного процесу в системі дошкільної освіти.  

58. Права дитини у сфері дошкільної освіти. 

59. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту. 

60. Типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти  

61. Порядок створення, реорганізації та ліквідації загальноосвітнього навчального закладу 

62. Правовий статус загальноосвітнього навчального закладу.  

63. Управління та громадське самоврядування загальноосвітнього навчального закладу. 

64. Організація навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі.  

65. Учасники навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі.  

66. Правовий статус учня (вихованця). 

67. Права, обов’язки та соціальні гарантії педагогічних працівників. 

68. Державний стандарт загальної середньої освіти: поняття, структура, порядок розроблення та 

затвердження. 

69. Типи професійно-технічних навчальних закладів.  

70. Правовий статус професійно-технічного навчального закладу.  

71. Умови та порядок створення професійно-технічного навчального закладу. 

72. Участь підприємств, установ, організацій у здійсненні професійно-технічної освіти. 

73. Організація навчально-виховного процесу у професійно-технічному навчальному закладі.  

74. Державні стандарти професійно-технічної освіти. 

75. Права учня, слухача професійно-технічного закладу. 

76. Обов’язки та відповідальність учня, слухача професійно-технічного закладу. 

77. Гарантії соціального захисту учня, слухача та випускника професійно-технічного навчального 

закладу. 

78. Права, обов'язки та соціальні гарантії педагогічних працівників професійно-технічних 

навчальних закладів. 

79. Законодавство України про вищу освіту. 

80. Принципи державної політики у сфері вищої освіти. 

81. Право на вищу освіту: зміст та гарантії. 

82. Рівні, ступені та кваліфікації вищої освіти. 

83. Стандарти освітньої діяльності та вищої освіти. 

84. Система вищої освіти. 



85. Управління у сфері вищої освіти. 

86. Повноваження засновника (засновників) вищого навчального закладу. 

87. Правовий статус Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

88. Незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти. 

89. Ліцензування освітньої діяльності. 

90. Акредитація освітньої програми. 

91. Типи вищих навчальних закладів.  

92. Основні завдання вищого навчального закладу.  

93. Принципи діяльності, основні права та обов’язки вищого навчального закладу.  

94. Автономія вищого навчального закладу. 

95. Структура вищого навчального закладу. 

96. Статус Національного вищого навчального закладу. 

97. Статус дослідницького університету. 

98. Порядок утворення, реорганізації та ліквідації вищого навчального закладу. 

99. Органи громадського самоврядування вищих навчальних закладів. 

100. Студентське самоврядування.  

101. Порядок обрання, призначення та звільнення з посади керівника вищого навчального 

закладу. 

102. Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів. 

103. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти. 

104. Організація освітнього процесу у вищому навчальному закладі.  

105. Учасники освітнього процесу у вищих навчальних закладах. 

106. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, їх права та обов’язки.  

107. Права та обов’язки науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів. 

108. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. 

109. Порядок підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів в Україні.  

110. Правовий статус аспіранта, ад’юнкта, докторанта. 

111. Проходження стажування викладачами вузів. 

112. Законодавство про наукову, науково-технічну та інноваційну освітню діяльність.  

113. Наукова і науково-технічна діяльність у системі вищої освіти. 

114. Державне регулювання та управління в науковій та науково-технічній діяльності.  

115. Правовий статус суб’єктів наукової та науково-технічної діяльності.  

116. Особливості інноваційної освітньої діяльності.  

117. Розроблення та використання освітніх інновацій. 

118. Загальна характеристика міжнародного освітнього права. 

119. Європейський освітньо-правовий простір. Правові аспекти участі України у Болонському 

процесі.  

120. Загальні засади проведення порівняльно-правових досліджень у області освітнього 

законодавства України та зарубіжних країн. 

 

 


