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ВИДИ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В  

США ТА УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

У статті розглянуто основні види особистих немайнових прав, які виділяються вітчизняними ученими, порівняно вказаній 
підходи із практикою США, проаналізовано судові прецеденти в Сполучених Штатах Америки, які закріпили комплекс 
особистих немайнових прав здобувачів освіти. Автором запропонована власна класифікація видів особистих немайнових прав 
здобувачів освіти на основі критерію задоволення блага із урахуванням сучасних відносин, що виникають в освітній сфері. 
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Постановка проблеми. Дослідження пи-
тання класифікації видів особистих немайно-
вих прав зумовлюється низкою чинників: про-
цеси глобалізації, поширення міждержавної 
освітньої кооперації, масова диджиталізація 
освітнього процесу. Ці фактори наділяють 
суб’єктів освітніх правовідносин новими вида-
ми особистих немайнових прав, що зумовлює 
необхідність їх правового оформлення. Освітні 
відносини – завжди динамічні, вони створюють 
фундамент для формування особистості. Від-
так, правильна класифікація особистих немай-
нових прав здобувачів освіти на науковому рів-
ні зумовлює подальше їх закріплення та легаль-
ний захист. На сьогодні в Україні відсутні сис-
темні дослідження комплексу особистих немай-
нових прав здобувачів освіти, що суттєво усклад-
нює процес їх захисту та вироблення стратегії 
охорони навчальними закладами таких прав. 

Мета статті полягає в порівнянні підходів 
до класифікації особистих немайнових прав в 
США та Україні з метою виведення класифіка-
ції особистих немайнових прав здобувачів освіти.  

Аналіз літературних джерел. Досліджен-
ню видів особистих немайнових прав присвя-
чено ряд досліджень як вітчизняних, так і зару-
біжних учених, серед яких: Н.О. Давидова, С.І. 
Чорнооченко, Е.Е. Мухамєдова, В.П. Паліюк, 
Р.О. Стефанчук, І. В. Спасибо-Фатєєва, Є. О. 
Харитонов та інші. Однак, слід говорити про 
відсутність системного дослідження видів 
особистих немайнових прав здобувачів освіти 
серед вітчизняних науковців. Говорячи про 
практику США, то формування класифікації 
особистих немайнових прав здобувачів освіти 
здійснювався на основі судових прецедентів. 

 Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як зазначалось, у вітчизняній практиці відсутній 
критерій виділення видів особистих немайнових 

прав здобувачів освіти. Відтак, для виведення 
видів особистих немайнових прав здобувачів 
освіти необхідно проаналізувати загальні кон-
цепції та підходи до класифікації особистих не-
майнових прав фізичної особи. Як зазначає у 
своєму дисертаційному дослідженні Чорно-
оченко Світлана Іванівна “Особисті немайнові 
права, які забезпечують соціальне існування 
фізичних осіб в Україні” зазначає, що особисті 
немайнові права мають складну будову та мо-
жуть бути виділені в окрему, дворівневу струк-
туру [3, c.208]. Так, учена пропонує виділяти 
перший рівень, який формує комплекс особис-
тих немайнових прав, що забезпечують фізичне 
буття особи, по суті, права, що забезпечують 
фізичне існування людини (до прикладу, базове 
право на життя). Пропонується виділяти другий 
рівень структури системи особистих немайно-
вих прав, який складає комплекс прав, що забез-
печують соціальне існування фізичної особи, 
тобто право на ім’я,  свободу пересування та міс-
це проживання, честь, гідність та ділову репута-
цію, особисте життя та його таємницю тощо. 
Вказаний поділ було здійснено науковцем при  
застосуванні критерію потреби людини, відтак 
віднесення того чи іншого права до рівня струк-
тури особистих немайнових прав базується на 
визначення задоволення потреби: базової 
життєвої чи тієї, що впливає на соціальне буття 
особи. На наш погляд, вказаний підхід до трак-
тування особистих немайнових прав є дещо об-
ширним та критерій, що є основою розмежу-
вання є достатньо абстрактним. Окрім цього, ав-
тор не вказує такий важливий комплекс особис-
тих прав як права, що забезпечують духовне 
буття особи, що не можуть бути віднесеними до 
особистих немайнових прав, що забезпечують 
соціальне життя особи. 
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На наш погляд, достатньо універсальний 
підхід по регулювання питання видів особистих 
немайнових прав запропонований в роботі С.Б. 
Булець. Учена провела порівняльно-правовий 
аналіз регулювання законодавством  України, 
Угорської, Словацької та Чеської республік права 
фізичної особи на життя та здоров’я, представила 
два погляди на основні групи особистих 
немайнових прав, не пов’язаних з майновими. 
С.Б. Булець в основу критерію поділу особистих 
немайнових прав запропонувала  критерій 
“цінності” та “блага”, які покликані забезпечити 
конкретні особисті немайнові права [1, c.24]. 

 Перша група прав – це права, що індивіду-
алізують особистість (право на ім’я, на власне 
зображення, на честь і, гідність); 2) право на 
особисту волю; 3) право на недоторканність 
особистого життя (права на особисту докумен-
тацію, на таємницю особистого життя, на таєм-
ницю особистого спілкування і на недоторкан-
ність житла). Друга група – особисті права, які 
обслуговують захист цінностей, що пов’язані з 
особистістю, зокрема комплекс прав, що регу-
люють питання захисту інтелектуальної влас-
ності особи (захист промислової власності, 
авторського права). Тобто, в основі класифіка-
ції особистих немайнових прав основополож-
ним критерієм виділено певну цінність чи 
благо, яке задовольняється чи охороняється в 
процесі життєдіяльності людини. Схожої дум-
ки є Н.О. Давидова, яка в своєму дисертаційно-
му дослідженні аналізувала комплекс особис-
тих немайнових прав здобувачів освіти саме че-
рез призму цінностей та благ, якими наділений 
здобувач освітньої послуги. Відтак, можна 
стверджувати про достатньо класичний підхід 
вітчизняних учених до визначення видів 
особистих немайнових прав (в тому числі й 
здобувачів освіти) [2, c.24].. 

На наш погляд, таке суттєве звуження кри-
терію виділення груп особистих немайнових 
прав здобувачів освіти є невиправданим. Так, ми 
переконані, що зважаючи на особливий статус 
суб’єкта таких відносин, саме освітнє середови-
ще та взаємини, що в ньому виникають, дикту-
ють більш специфічні критерії для класифікації 
видів особистих немайнових прав здобувачів 
освіти. Так, врахувавши вітчизняний підхід до 
класифікації особистих немайнових прав, вва-
жаємо за доцільне проаналізувати види особис-
тих немайнових прав здобувачів освіти в США. 
В США виділяють комплекс особистих немай-
нових прав здобувачів освіти виходячи із крите-

рію захисту певного блага, що відповідно згру-
повані так: 

- інституційні, до яких відносять право функ-
ціонування органів влади, що пов’язані з захис-
том порушених особистих немайнових прав, 
право на дотримання законодавства та нормати-
вів закладів, право на вимогу від закладу освіти 
приймати рішення обґрунтовано. Це право озна-
чає, що несправедливим є  прийняття рішення 
випадково, довільно, що суперечить анти дис-
кримінаційному законодавству. Ця вимога сто-
сується як приватних, так і публічний закладів 
освіти, адже це передбачено судовим преце-
дентом в справі  «Хілі проти Ларссона» (1974); 

- інформаційні права, що охоплюють права 
доступу до інформації, що надана освітнім пла-
ном, право на доступ до інформації про зміну 
вимог до отримання певного наукового ступеню 
(до прикладу, рішення по справі Brody v. Finch 
University of Health Sciences Chicago Med. School 
(1998) [4]. Окрім цього, у справі «Хілі проти 
Ларссона» (1974) суд встановив, що студент, 
який виконав вимоги про ступінь, передбачені 
академічним радником (в Україні аналогом є 
науковий керівник та відділ аспірантури вищого 
навчального закладу), мав право на отримання 
наукового ступеня, виходячи з того, що виконав 
повністю всі вимоги, які ставились перед ним 
освітньою програмою; право на зважене освітнє 
рішення. Закон про можливості вищої освіти 
2008 року (HOEA, 2008) вимагає, щоб заклади 
розкривали інституційну статистику на веб-
сайті Департаменту освіти (DOE), щоб дати 
можливість студентам приймати більш обізнані 
освітні рішення. Інформація, необхідна для 
публікації на веб-сайті включає: навчання, пла-
ту, плани навчання та статистику, включаючи 
стать, здібності, етнічні та трансферні співвідно-
шення студентів, а також бали ACT / SAT; право 
на повідомлення про розкриття інформації. Зок-
рема, у рамках програми FERPA освітні заклади 
можуть публікувати інформацію: ім’я учнів, 
нагороди, дати відвідування або ідентифікацій-
ний номер учня, у випадку, якщо учні не попро-
сять освітній заклад  не розголошувати її. Заклад 
повинен повідомити студентів, що вони мають 
право на відмову від розголошення цієї інфор-
мації; право на доступ до інформації стосовно 
можливостей отримання фінансової допомоги 
на навчання; право на детальну інформацію про 
федеральний студентський кредит. Воно охоп-
лює інформацію щодо повідомлення про повер-
нення коштів, реквізити кредитора, основну су-
му, комісійну ставку, процентну ставку, реквізи-
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ти відсотків, ліміти запозичень, накопичуваль-
ний баланс, передбачуваний платіж, періодич-
ність, дата початку погашення, мінімальні та 
максимальні платежі та деталі щодо відстрочки. 

 - договірні права, що охоплюють право на 
дотримання договірних відносин, право на до-
тримання до положень статуту освітнього зак-
ладу, право безперервності контракту, що охоп-
лює право на оскарження виключення з освіт-
нього закладу (на підтвердження цього є судове 
рішення по справі «Mississippi Medical Center v. 
Hughes» (2000) [6]; право на виконання усних 
обіцянок, зокрема усні договори також є 
обов'язковими до виконання. Апеляційний суд 
Північної Кароліни в Лонг проти Університету 
Північної Кароліни у Вілмінгтоні (1995) вста-
новив, що словесні угоди повинні бути вислов-
лені в офіційній формі, щоб бути обов'язковими 
до виконання (Bowden, 2007). «Dezick v. 
Umpqua Community College» (1979) виявив, що 
студент отримав компенсацію, оскільки занят-
тя, що були запропоновані деканом в усній формі 
при вступі до вищого навчального закладу, не 
були передбачені освітньою програмою [5]. 

-  загальні особисті немайнові права, що є 
суміжними до особистих немайнових прав 
здобувачів освіти: право на захисту від 
дискримінації; право на чітко визначені умови 
обшуку та вилучення речей з гуртожитків, де 
проживають здобувачі освітньої послуги; 

- особисті немайнові права в освітній сфері, 
що включають: право на вивчення рекламовано-
го змісту курсу, тобто здобувач освіти має право 
отримувати повну інформацію стосовно  змісту 
курсу, освітньої програми, на яку він подається; 
право здобувача освіти на прийняття зважених 
освітніх рішень, в тому числі отримувати повну 
інформацію щодо інституційних особливостей 
діяльності освітнього закладу. Освітній заклад 
та здобувачі освіти мають право вимагати від 
викладачів висвітлення визначеного курсом 
навчального матеріалу; право на захист від дис-
кримінації можливостей при вступі до освітньо-
го закладу, відповідно до положень Заголовку 
IX Поправок до Закону про вищу освіту 1972 
року захищає всіх здобувачів освіти від питань в 
анкетах на вступ до закладу такого роду, як: 
питання щодо вагітності, батьківського статусу, 
сімейного стану. Цей акт також захищає від по-
дібних дискримінаційних положень транссексу-
альних, трансгендерних або андрогінних осіб; 
право на захист від дискримінації можливостей 
при вступі, зокрема Закон про американців з 
інвалідністю 1990 р. та розділ 504 Закону про 

реабілітацію 1973 року. Сюди входить питання 
дискримінації на підставі фізичних здібностей 
при вступі, право на захист від суб'єктивних 
інтерв'ю. У процесі проведення інтерв’ю не мо-
же бути сегрегації, включаючи суб'єктивне 
інтерв'ю, коли для всіх претендентів існують 
об'єктивні стандарти; право на захист від стате-
вої дискримінації при тестуванні вступу; право 
на дотримання навчальних програм; право на 
увагу до цілей курсу; право на навчання. Сту-
денти мають такі самі права на конфіденцій-
ність, що й усі фізичні особи, зокрема право на 
конфіденційність записів студентів. Закон про 
права сім'ї та конфіденційність 1971 року та За-
кон про можливості вищої освіти 2008 р. Вказані 
Закони захищають інформацію студентів, відтак 
Студенти мають право на доступ до своїх за-
писів, ведення діловодства та обмежений конт-
роль над видачею вказаних документів третім 
особам.  Окремо вказується право на обмежену 
довірну допомогу (інституційна допомога в ін-
тересах студента) як особливий. Це право озна-
чає, що студент має право на постійну консуль-
тацію в так званому «докторському комітеті» 
(вітчизняним аналогом є, до прикладу, деканат у 
вищому навчальному закладі). У справі «Джон-
сон проти Шмітца» (2000) встановлено, що док-
торський комітет, створений з єдиною метою 
консультування студента, зобов'язаний консуль-
тувати студента в його найкращих інтересах; 
право на навчальний час. Вказане право цікаво 
задекларовано в рішенні «Riggin v. Board of 
Trustees of Ball State University», в якому задек-
ларовано, що викладач дисципліни позбавлений 
права «витрачати час» студента на матеріал, 
який не передбачений курсом. Тобто, у ситуації 
перегляду відеоматеріалів під час заняття, що не 
стосуються предмета курсу вважатиметься,що 
викладач не виконав навчальний план, а відтак 
витратив час здобувача освіти; право на неупе-
реджене рішення у дисциплінарних слуханнях; 
право на письмову констатацію висновків у дис-
циплінарних слуханнях; право на справедли-
вість у дисциплінарних слуханнях; право на 
самовираження через одяг. 

Таким чином, бачимо, що в США існує дос-
татньо розгалужений перелік  видів особистих 
немайнових прав, критерієм поділу на які є пи-
тання задоволення потреби здобувача освітньої 
послуги.   

Висновок. Підсумовуючи вказані пропозиції 
щодо класифікації особистих немайнових прав 
та іноземний досвід класифікації таких прав, 
вважаємо за необхідне запропонувати критерій 
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класифікації особистих немайнових прав здо-
бувачів освіти в Україні та виділити основні 
види цих прав.  

Критерієм  розмежування особистих немай-
нових прав здобувачів освіти, на наш погляд, є 
особисте немайнове благо.  Виходячи із крите-
рію задоволення певного блага, виділяємо такі 
групи особистих немайнових прав здобувачів 
освіти: 

- перша група особистих немайнових прав, 
що забезпечують життєдіяльність здобувача 
освітньої послуги включають право на безпеч-
не освітнє середовище, право на індивідуалізо-
вану освітню програму, що враховує особли-
вості стану здоров’я здобувача освіти, право на 
вибір «освітньої траєкторії» особам із вадами 
здоров’я і т.д. 

Ці права деталізуються саме середовищем, в 
якому здійснюється їх реалізація, а саме – 
середовище освіти.  

- друга група включає загальносоціальні 
права: на повагу до гідності, честі здобувача 

освіти, право на приватне життя, право на 
відсутність дискримінації при зарахуванні до 
освітнього закладу та інші права, що впливають 
на соціальне буття здобувача освітньої послуги.   

- третя група, - це особисті немайнові права, 
що реалізують індивідуалізацію особи здобувача 
освіти. Це право на індивідуальність, що включає 
право на відповідний зовнішній вигляд (до прик-
ладу, вибір кольору волосся, нанесення татую-
вання, одягу); право на манеру поведінки (сто-
сунки з іншими людьми, ставлення до речей, зви-
чки та особливості характеру); іміджеві права 
(право на власний стиль); право на інтелекту-
альний та культурний рівень (можливість здобу-
вача освіти використовувати сленги та іноземні 
слова, манера спілкування) 

- четверта група, інформаційні права. Вка-
зана група прав включає право на доступ до 
публічної інформації освітнього закладу, зокре-
ма право на отримання інформації щодо рей-
тингу успішності серед здобувачів освіти, повний 
зміст курсу, інформацію щодо викладачів курсу.  
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Профатило Г.Р. 
ВИДЫ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СОИСКАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ В США И УКРАИНЕ: 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
В статье рассмотрены основные виды личных неимущественных прав, выделяемые отечественными учеными, по сравнению 
указанной подходы с практикой США, проанализированы судебные прецеденты в США, которые закрепили комплекс личных 
неимущественных прав соискателей образования. Автором предложена собственная классификация видов личных 
неимущественных прав соискателей образования на основе критерия удовольствие блага с учетом современных отношений, 
возникающих в сфере образования. 
Ключевые слова: образовательная среда, личные неимущественные права соискателей образования, виды личных 
неимущественных прав соискателей образования. 
 

Profatilo H. 
TYPES OF PERSONAL NON-PROPERTY RIGHTS OF EDUCATION PROVIDERS IN THE USA AND UKRAINE: 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS 
The article deals with the basic types of personal non-property rights allocated by scientists, comparing the above approaches with the practice 
of the USA, analyzes the judicial precedents in the United States of America, which enshrined the complex of personal non-property rights of 
educational recipients. The author proposes his own classification of types of personal non-property rights of the educational establishments 
on the basis of the criterion of satisfaction of the good taking into account the modern relations arising in the educational sphere. 
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