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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма “Правові основи освіти” призначена для студентів,
які навчаються за фахом “Менеджмент освіти”.

“Правові основи освіти” є однією із профілюючих дисциплін
для менеджерів освіти і вивчає суспільні відносини в освіті та пра�
вовий порядок їх регулювання згідно із законодавством України.

Курс “Правові основи освіти” ґрунтується на відповідних
положеннях Конституції України, кодексах і законах, прийня�
тих Верховною Радою України, указах Президента, правових
актах Кабінету Міністрів, Міністерства освіти і науки, інших
центральних органів виконавчої влади тощо.

Коло основних правових питань, які зобов’язаний знати май�
бутній керівник освіти, поширюється на всі основні галузі пра�
ва — адміністративне, трудове, бюджетне, цивільне, сімейне,
кримінальне тощо, законодавство про освіту, охорону здоров’я,
охорону праці, соціальну допомогу, інші законодавчі та підза�
конні акти, що регулюють діяльність закладів освіти різних типів
і форм власності.

НАВЧАЛЬНО�ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ПРАВОВІ ОСНОВИ ОСВІТИ”

№ 
пор. Назва теми (модуля) 

1 Конституційні засади реалізації освітньої функції держави 
2 Загальні засади нормативно-правового регулювання системи освіти  

в Україні. Управління закладами освіти 
3 Правове регулювання наукової та науково-педагогічної діяльності  

в освіті 
4 Регулювання трудових відносин в освіті 
5 Організація основних видів діяльності в закладах освіти 

(нормативно-правове забезпечення) 
6 Правовий захист інтелектуальної власності, авторського та суміжних 

прав педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти 
7 Обов’язки учасників навчально-виховного процесу в освіті.  

Захист їхніх прав у суді 
8 Правовий порядок фінансування та оподаткування закладів освіти 
9 Правове регулювання соціального захисту та соціальної допомоги 

учасникам навчально-виховного процесу в закладах освіти 
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ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ПРАВОВІ ОСНОВИ ОСВІТИ”

Тема 1. Конституційні засади реалізації освітньої функції
держави

Ознаки правової держави. Право як можливість. Зобов’я�
зальна сторона права. Конституція України — надзаконний акт,
прийнятий V сесією ВР України 28 червня 1996 р. Порядок
формування правового поля в Україні. Джерела права. Поря�
док реалізації права.

Норми Конституції України, які поширюються на учасників
навчально�виховного процесу в освіті.

Ст. 3. Людина — найвища цінність.
Ст. 16. Збереження генофонду нації.
Ст. 19. Правовий порядок в Україні.
Ст. 23. Вільний, всебічний розвиток особистості.
Ст. 24. Рівність перед законом.
Ст. 43. Право на працю.
Ст. 46. Право на соціальний захист.
Ст. 51,52. Права дітей.
Ст. 53. Право на освіту.
Ст. 54. Свобода і право творчості.
Ст. 55. Судовий захист.
Ст. 57. Право знати свої права та обов’язки.
Ст. 62. Презумпція невинності.
Ст. 68. Незнання законів не звільняє від юридичної відпові�

дальності.
Реалізація конституційного права громадян на освіту.

Література [І, ст. 3, 16, 19, 23, 24, 43, 51–55, 57, 62, 68]



5

Тема 2. Загальні засади нормативно�правового регулювання
системи освіти в Україні. Управління закладами освіти

Кодекси України, норми яких впливають на регулювання
системи освіти (Кодекс України про адміністративні правопо�
рушення, Трудовий, Цивільний, Кримінальний, Сімейний, Зе�
мельний тощо).

Закони України, що регулюють діяльність закладів освіти та
основні види діяльності в освіті:

Базовий Закон України “Про освіту” від 23.03.96 № 100/96�ВР.
Закони України:
“Про загальну середню освіту” — від 13.05.99 № 651�XIV;
“Про дошкільну освіту”;
“Про професійну освіту”;
“Про вищу освіту” та ін.
Закон України “Про наукову та науково�технічну діяльність”

і порядок регулювання наукової діяльності в освіті.
Законодавство України, що регулює інші процеси, що здійсню�

ються в освіті.

Література [І; ІІ; 3.1; 3.2; 3.8–3.12]

Тема 3. Правове регулювання наукової
та науково�педагогічної діяльності в освіті

Законодавство про науку та наукову діяльність.
Закон України “Про наукову та науково�технічну діяльність”

від 13.12.91 № 1977�ХІІ, зі змін. та допов. Науково�педагогічна
діяльність у закладах освіти (ст. 45 Закону “Про освіту”).

Правовий статус суб’єктів наукової та науково�педагогічної
діяльності. Державні гарантії щодо діяльності наукових і нау�
ково�педагогічних працівників (ст. 22–24 Закону України “Про
наукову та науково�технічну діяльність”).

Підготовка та ПК наукових кадрів (ст. 19 Закону “Про нау�
кову та науково�технічну діяльність”), науковий ступінь та вчені
звання (ст. 20 Закону), атестація наукових кадрів (ст. 21 Зако�
ну) тощо.

Правовий порядок діяльності ВАК в Україні. Державне ре�
гулювання та управління в науковій та науково�педагогічній діяль�
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ності. Захист права інтелектуальної власності в науковій діяль�
ності. Фінансування наукових досліджень у закладах освіти
(ст. 62 Закону).

Література [І, ст. 54; 3.1; 3.2; 3.4; 3.6; 3.12; 4.1; 4.2]

Тема 4. Регулювання трудових відносин в освіті

Загальні положення щодо регулювання трудових відносин в
освіті. Колективний трудовий договір (КТД). Індивідуальний
трудовий договір, контрактна та інша форми. Забезпечення зай�
нятості вивільнюваних працівників.

Регулювання режиму робочого часу працівників освіти. Час
відпочинку — вихідні, святкові, відпустка (основна, додаткова,
творча). Нормування праці, порядок обчислення трудового на�
вантаження педагогічним працівникам.

Оплата праці, гарантії, доплати, надбавки та компенсації
науковим і науково�педагогічним працівникам. Матеріальна
відповідальність працівника в освіті. Трудова дисципліна в освіті.

Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням.
Трудові спори та конфлікти. Громадські організації та угру�

повання. Трудовий колектив.
Державне соціальне страхування.
Порядок державного контролю за дотриманням трудового

законодавства в освіті.

Література [І, ст. 43; 2.1; 3.5; 3.7; 3.14]

Тема 5. Організація основних видів діяльності в закладах
освіти (нормативно�правове забезпечення)

Структура освіти в Україні.
Основні напрями діяльності в освіті (підготовка фахівців,

підготовка, атестація ПК, ПП кадрів, науково�дослідна робота,
видавнича, фінансово�господарська, виробничо�комерційна
діяльність, зовнішні зв’язки тощо).

Основні види діяльності закладів освіти: навчальна, вихов�
на, наукова, методична, інформаційна.

Стандартизація освітньої діяльності (ст. 15 Закону України
“Про освіту”).
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Науково�методичне забезпечення освіти (ст. 19 Закону).
Психологічна служба в системі освіти (ст. 21 Закону).
Соціально�педагогічний патронаж в системі освіти (ст. 22

Закону).
Медичне обслуговування в системі освіти (ст. 24 Закону).
Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці

та виховання (ст. 26 Закону).
Документи про освіту.

Література [І, ст. 53; 2.2; 2.4; 3.1; 3.2; 3.6]

Тема 6. Правовий захист інтелектуальної власності,
авторського та суміжних прав педагогічних
і науково�педагогічних працівників освіти

Визначення поняття інтелектуальної діяльності та власності
в освіті. Закон України “Про авторське право та суміжні пра�
ва”. Загальні засади щодо порядку державної реєстрації авторсь�
кого права та договорів, які стосуються права автора на твір.

Суб’єкти авторського права. Заявник, заявка, державне мито,
авторське свідоцтво, твори, державна реєстрація.

Документи, необхідні для реєстрації авторського права та
договору, який стосується права автора на твір.

Вимоги до оформлення матеріальної форми творів різного виду.
Порядок розгляду заявки щодо реєстрації авторського права

і договору.
Ведення Державного реєстру, свідоцтво про реєстрацію ав�

торського права та Державна реєстрація договорів. Зміст запи�
су у Державній реєстрації. Зміни у державній реєстрації. Вида�
ча свідоцтв. Видача рішення про реєстрацію договору.

Порядок розв’язання спорів щодо авторського права та дого�
вору. Розміри та порядок сплати державних зборів (мито). Ав�
торське право не поширюється на ідеї, процеси, методи діяль�
ності, математичні концепції (Цивільний кодекс, ст. 433, п. 3).

Література [І, ст. 54; 2.5; 3.4; 3.6; 4.14]
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Тема 7. Обов’язки учасників навчально�виховного процесу
в освіті. Захист їхніх прав у суді

Обов’язки дітей, учнів і студентів щодо навчання, освіти
(ст. 51–53 Закону України “Про освіту”) та дотримання вста�
новлених правил внутрішнього трудового розпорядку закладу
освіти. Відповідальність та санкції.

Обов’язки батьків або осіб, що їх заміщують, щодо забезпе�
чення умов для навчання та виховання дітей, учнів і студентів у
закладах освіти, порядок їх відповідальності за порушення своїх
обов’язків (ст. 59, 60 Закону України “Про освіту”).

Обов’язки викладачів (вихователів, вчителів) щодо якісного
надання освітніх, наукових, методичних, соціальних та інших
(згідно з функціональними обов’язками) послуг у закладах ос�
віти. Порядок відповідальності та їх порушення (ст. 55–57 За�
кону України “Про освіту”).

Обов’язки керівників закладів освіти щодо якісної органі�
зації навчально�виховного процесу в закладах освіти, порядок
відповідальності за їх порушення.

Порядок захисту прав учасників навчально�виховного проце�
су в суді.

Література [І; 2.2; 2.5; 2.6; 3.1; 3.5; 3.14]

Тема 8. Правовий порядок фінансування та оподаткування
закладів освіти

Фінансово�господарська діяльність закладів освіти. Порядок
фінансування державних закладів освіти згідно з Бюджетним
кодексом України. Бюджетні асигнування на освіту.

Порядок оподаткування статутних видів діяльності закладів
освіти.

Додаткові джерела фінансування закладів освіти згідно з
п. 4 ст. 61 Закону України “Про освіту”.

Оподаткування безповоротної фінансової допомоги, добро�
вільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб без одержан�
ня прибутку.

Фінансування наукових досліджень. Реалізація результатів
наукових досліджень.
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Матеріально�технічна база установи, закладу, організації та
підприємства системи освіти. Основні фонди: земельні ділянки,
будівлі, споруди, комунікації, обладнання, транспорт, службо�
ве житло тощо — порядок їх використання. Оборотні кошти.

Вилучення матеріальних засобів — правові обмеження та
зобов’язання.

Література [2.4–2.6; 2.8; 3.1, ст. 61; 62; 3.3]

Тема 9. Правове регулювання соціального захисту та
соціальної допомоги учасникам навчально�
виховного процесу в закладах освіти

Категорії дітей, сімей і працівників, яким надається додатко�
ва та спеціальна соціальна допомога держави.

Види соціальної спеціальної і додаткової допомоги та соці�
альних послуг, що надається державою:

− дітям;
− сім’ям;
− працівникам освіти.
Види обов’язкового загальнодержавного страхування:
− пенсійне страхування;
− страхування на випадок безробіття;
− страхування на випадок втрати працездатності, годуваль�

ника тощо.
Правове регулювання надання соціальної допомоги та

здійснення соціального захисту.

Література [І; 2.3–2.5; 3.10; 3.13]

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Опишіть алгоритм та умови створення закладу освіти (пев�
ного типу — ЗОНЗ, ПТНЗ, ВНЗ).

2. Проаналізуйте Статут вашого закладу (Положення як до�
даток до Статуту МАУП), дайте йому правову оцінку, виз�
начте на цій підставі способи і напрями вдосконалення.

3 . Проаналізуйте Правила внутрішнього трудового розпо�
рядку вашого ВНЗ, дайте їм правову оцінку на підставі
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чинних нормативно�правових документів і визначте поря�
док вдосконалення цих Правил.

4 . Проаналізуйте колективний трудовий договір (КТД) ва�
шого закладу, приведіть його у відповідність до ст. 13
Кодексу законів про працю (структура КТД).

5 . Розробіть схему самоаналізу діяльності вашого вузу при
підготовці до ліцензування та акредитації.

6 . Визначте правовий статус керівника освітнього закладу
(конкретно ваш посадовий статус).

7 . Дайте повну характеристику системи освіти в Україні
(згідно із Законом України “Про освіту”, ст. 28–44).

8 . Основні види діяльності закладів освіти, їх особливості в
сучасних умовах за чинними законними та підзаконними
актами.

9. Визначте та опишіть гарантії держави, які забезпечують�
ся працівникам освіти, згідно зі ст. 57 Закону України
“Про освіту”.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ

1. Конституція України про освітні права людини (ст. 3, 16,
19, 21, 23, 27, 43, 46, 52–57, 59, 60, 62, 63, 68).

2 . Визначення правової держави. Порядок формування пра�
вового поля в Україні. Право як можливість та зобов’я�
зальна сторона прав людини.

3. Закон України “Про наукову та науково�технічну
діяльність”, його зв’язок з освітою.

4. Гарантії держави науковим і науково�педагогічним праці�
вникам (ст. 23, 24, 34 Закону України “Про наукову та
науково�технічну діяльність”).

5 . Закон України “Про освіту” — права та обов’язки педа�
гогічних працівників.

6 . Гарантії держави працівникам освіти, спеціальні соціальні
права педагогічних працівників.

7 . Заробітна плата педагогічних працівників згідно із ст. 57
Закону України “Про освіту” та підзаконними актами.
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8. Забезпечення державою ставки заробітної плати (СЗП)
іншим спеціалістам та обслуговуючому персоналу в освіті.

9 . Порядок перегляду СЗП педагогічних працівників за схе�
мою, визначеною Кабінетом Міністрів України (постано�
ва КМ № 1298 від 30.08.02).

10. Спеціальні соціально�економічні права педагогів у разі їх
захворювання.

11. Додаткові права педагогів і пенсіонерів, які працюють у
селах і селищах міського типу (на землю, житло, освіт�
лення, опалення).

12. Правові умови надання педагогічним працівникам мате�
ріальної допомоги та заохочення їх до якісної роботи.

13. Правовий порядок виплати науково�педагогічним праців�
никам надбавки за стаж педагогічної та наукової роботи.

14. Умови набуття права на призначення наукової пенсії та
виплату грошової допомоги в разі виходу на пенсію.

15. Правовий порядок фінансування наукових досліджень.
16. Порядок відповідальності батьків за виховання, розвиток

та утримання дітей.
17. Правовий механізм запровадження диференціації в оп�

латі праці педагогічних і науково�педагогічних праців�
ників.

18. Порядок надання платних послуг в закладах освіти (по�
станова КМ № 38).

19. Порядок конкурсного відбору навчальних закладів при
організації професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації безробітних за рахунок коштів
Фонду на випадок безробіття.

20. Порядок наймання та звільнення педагогічних і науково�
педагогічних працівників у сфері освіти.

21. Правове регулювання сумісництва та суміщення в освіті.
22. Атестація педагогічних працівників в освіті.
23. Атестація науково�педагогічних працівників, присуджен�

ня наукових ступенів і присвоєння вчених звань.
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24. Норми часу для розрахунку та обліку навчальної, мето�
дичної, наукової та організаційної роботи викладачів ВНЗ.

25. Порядок стажування викладачів ВНЗ на підприємствах,
в організаціях, наукових установах і навчальних закла�
дах.

26. Порядок застосування контрактної форми трудового до�
говору з керівниками закладів освіти.

27. Загальний порядок підготовки спеціалістів для народного
господарства та працевлаштування випускників ВНЗ.

28. Формування штатних нормативів закладів освіти.
29. Порядок ведення трудових книжок працівників, керів�

ників, педагогічних і науково�педагогічних кадрів в освіті.
30. Порядок розгляду трудових спорів і конфліктів.
31. Трудовий стаж. Спеціальний трудовий стаж: педагогіч�

ний, науковий. Порядок обчислення спеціального тру�
дового стажу.

32. Відпустка. Порядок надання щорічної основної відпустки
керівним, педагогічним і науково�педагогічним кадрам в
освіті. Творчі та додаткові відпустки.

33. Педагогічні пенсії. Заклади й установи освіти, керівні й
педагогічні посади, робота на яких дає право на пенсію за
вислугу років. Порядок нарахування пенсії. Види оплат,
які зараховуються при виплаті пенсії.

34. Пільги, що надаються працівникам, які поєднують робо�
ту з навчанням

35. Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання педагогіч�
них працівників, їх врахування в разі призначення інди�
відуальної оплати праці під час укладання колективного
трудового договору (КТД).

36. Порядок обчислення трудового навантаження педагогіч�
них і науково�педагогічних працівників.

37. Порядок захисту прав педагогічних працівників в суді.
38. Захист авторського та суміжних прав педагогічних і нау�

ково�педагогічних працівників. Державна реєстрація ав�
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торського права і договорів щодо права автора на твір.
Сфери поширення авторського права.

39. Структура Колективного трудового договору (КТД), його
створення та коригування в закладах освіти.

40. Організація охорони праці, правовий порядок розсліду�
вання нещасних випадків у навчально�виховних закладах.

41. Порядок ліцензування, атестації та акредитації закладів
освіти різного рівня: ЗОНЗ різного типу; позашкільні
заклади; ПТНЗ; ВНЗ І, ІІ рівнів акредитації; ВНЗ ІІІ, ІV
рівнів акредитації.

42. Документи про освіту державного зразка.
43. Право державних службовців на сумісництво в закладах

освіти та науки.
44. Порядок створення Фонду загального обов’язкового на�

вчання, визначеного ст. 53 Конституції України.
45. Обов’язки, встановлені категоріям дітей (учнів, студентів),

яким надаються визначені державою соціальні пільги.
46. Правові підстави для відрахування, інших санкцій, пе�

редбачених підзаконними актами щодо освіти, через по�
рушення учнями, студентами своїх обов’язків.

47. Заборона щодо відволікання учнів і студентів на роботи
чи інші заходи за рахунок навчального часу.

48. Порядок надання пільгових довгострокових кредитів для
здобуття освіти у ВНЗ.

49. Соціальний захист учасників навчально�виховного процесу.
Обов’язкове, загальнодержавне страхування, порядок вико�

ристання коштів відповідних фондів: пенсійного; на випадок
безробіття; на випадок захворювання, втрати працездатності та
годувальника тощо.
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VІІІ (із змін. та допов.). — К.: ВДіпЮРЕ, 2002.

2.2 Кодекс України про адміністративні правопорушення від
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2.5. Цивільний кодекс від 16.01.03 № 435�ІV. — К.: ВДіпЮРЕ,
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2.7. Кримінальний кодекс від 05.04.01 № 25–26 // ВВР Украї�
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ІІІ. Закони України:
3.1. “Про освіту” від 23.03.96 № 100.
3.2. “Про загальну середню освіту” від 13.05.99 № 651�XVІ.
3.3. “Про дошкільну освіту” від 11.03.01 № 2628�ІІІ.
3.4. “Про позашкільну освіту” від 22.06.2000 № 1841�ІІІ.
3.5. “Про професійно�технічну освіту” від 11.02.99.
3.6. “Про вищу освіту” від 17.01.02.
3.7. “Про наукову та науково�технічну діяльність” від 13.12.94

№ 1976�ІІІ (зі змін. та допов.).
3.8. “Про підприємництво” від 07.02.91
3.9. “Про інформацію” від 02.10.92.

3.10. “Про охорону праці” від 14.10.92 № 2694�ХІІ (зі змін. та
допов.)

3.11. “Про авторське та суміжні права” від 23.12.93.
3.12. “Про відпустки” від 15.04.96 № 504/96�ВР.
3.13. “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”.
3.14. “Про державну службу” від 16.12.93 № 3723�ХІІ.

ІV. Постанови Кабінету Міністрів:
4.1. “Про впорядкування застосування контрактної форми тру�

дового договору” (зі змін. та допов.) від 19.03.93 № 203;
19.03.94 № 170.



15

4.2. “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть
надаватись державними закладами освіти” від 20.01.97
№ 38.

4.3. “Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю
56 календарних днів керівникам, педагогічним, науково�
педагогічним працівникам освіти та науки” від 14.04.97
№ 346.

4.4. “Умови, тривалість, порядок надання та оплата творчих
відпусток” від 19.01.98 № 45.

4.5. “Перелік закладів та установ освіти і посад, робота на
яких дає право на пенсію за вислугу років” від 04.11.93
№ 909; 26.09.02 № 1436.

4.6. “Про перелік видів оплат, що зараховуються при виплаті
пенсії” від 18.05.98 № 697.

4.7. “Про затвердження переліку посад педагогічних та нау�
ково�педагогічних працівників” від 14.06.2000 № 963;
06.04.01 № 432.

4.8. “Про державну реєстрацію авторського права та договорів,
які стосуються права автора на твір” від 27.12.01 № 1756.

4.9. “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тариф�
ної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці праців�
ників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери” від 30.08.02 № 1298.

4.10. “Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань
працівників” від 26.04.03 № 632.

4.11. “Про підвищення посадових окладів (СЗП) працівників
установ, закладів, організацій окремих галузей бюджет�
ної сфери” (з допов.) від 19.05.03 № 740.

4.12. “Про затвердження переліку посад наукових (науково�
педагогічних) працівників…, перебування на яких дає
право на призначення пенсії та виплату грошової допо�
моги у разі виходу на пенсію (відповідно до ст. 24 ЗУ
“Про наукову та науково�технічну діяльність)” від
04.03.04 № 257.

4.13. “Про порядок надання платних соціальних послуг та зат�
вердження їх переліку” від 14.01.04 № 12.
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4.14. “Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж
наукової роботи” від 14.04.04 № 494.

V. Накази Міністерств і відомств:
5.1. “Про затвердження Порядку надання платних послуг дер�

жавними закладами освіти”: Наказ МОН, Мінфіну, Міне�
кономіки від 27.10.97 № 383/239/191.

5.2. “Про затвердження Типового договору про надання
освітніх послуг навчальними закладами” від 11.03.02
№ 183.

5.3. “Положення про атестацію педагогічних працівників” від
20.08.93 № 310, із змін. та допов. (04.11.02 № 1/9�482).

5.4. “Порядок атестації науково�педагогічних працівників щодо
присвоєння вчених звань професора та доцента” від
15.10.92 № 153, із змін. та допов. (28.10.02 № 618).

5.5. “Положення про порядок наймання та звільнення праці�
вників закладів освіти, що є в загальнодержавній влас�
ності” від 05.08.93 № 293.

5.6. “Про затвердження Норм часу для розрахунку та обліку
навчальної, методичної, наукової та організаційної робо�
ти у ВНЗ І–ІІ р. а.” від 13.03.98 № 103; 07.08.02 № 450.

5.7. “Про затвердження Норм часу для розрахунку та обліку
навчальної, методичної, наукової та організаційної робо�
ти у ВНЗ ІІІ�ІV р. а.” від 07.06.96 № 195; 07.08.02
№ 450.

5.8. “Про роботу відокремлених структурних підрозділів ВНЗ”
від 23.05.02. № 5/2�4.

5.9. “Про затвердження Положення про індивідуальну фор�
му навчання” від 20.12.02 № 732; 05.02.03 № 61.

5.10. “Про затвердження Примірного статуту вищого навчаль�
ного закладу” від 05.02.03 № 60.

5.11. “Про розподіл квот для одержувачів пільгових держав�
них кредитів для здобуття вищої освіти” від 31.07.03
№ 509; 31.07.03 № 508; 17.07.03 № 478.
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5.12. “Про затвердження Порядку та умов надання платних
послуг бюджетними науковими установами” від 01.12.03
№ 798/657/351.

5.13. “Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої
освіти” від 24.12.03 № 847.

5.14. “Щодо надання платних додаткових освітніх послуг” від
18.02.04 № 1/9�77.

5.15. “Про ліцензування навчання кадрів на виробництві” від
06.04.04 № 03�3/2 989�021�14.

5.16. “Про затвердження Положення про дистанційне навчан�
ня” від 21.01.04 № 40.

Джерело: Інформаційний збірник наказів та інструкцій
Міносвіти і науки України.
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