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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН З НАДАННЯ ОСВІТНІХ 

ПОСЛУГ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 

У статті визначено і досліджено законодавство, що регулює відносини, які виникають у процесі реалізації 

конституційного права людини на освіту на підставі чого визначено напрями їх більш ефективного регулювання. 

Встановлено особливості реалізації права на освіту, гарантованого ст. 53 Конституції України на сучасному етапі, 

що обумовлені впливом карантинних обмежень та бурхливим розвитком дистанційних освітніх послуг та поширенням 

онлайн сервісів в освітній галузі. Представлена характеристика освітніх послуг як об’єкта відносин з надання  послуг у 

сфері освіти, що обумовлює специфіку правового регулювання. При характеристиці змісту та характерних ознак 

освітніх послуг проаналізовані погляди вчених-юристів представників різних галузей права та представників 

економічної науки. Виокремлено риси, традиційно притаманні освітнім послугам, та набуті внаслідок впливу процесів 

цифровізації освітньої галузі. Проаналізовано чинні нормативно-правові акти, що регламентують порядок надання 

освітніх послуг із застосуванням дистанційних технологій, виявлено позитивні і негативні тенденції нормотворчого 

процесу та сформульовані висновки та пропозиції щодо його подальшого вдосконалення. 
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Постановка проблеми. Цифровізація 

освітньої галузі актуалізує висвітлення питань 

модерних тенденцій розвитку правового 

регулювання освітніх послуг під впливом 

інформаційно-комунікативних технологій та дії 

карантинних обмежень. Сучасне розуміння 

освітньої послуги як об’єкта правовідносин в 

юридичній науці вирізняється дискусійністю. 

Відсутність протягом тривалого часу 

нормативного визначення освітніх послуг та їх 

кваліфікуючих ознак обумовило низку проблем 

як практичного характеру, зокрема щодо 

ідентифікації послугонадавачів в освітній галузі, 

визначення їх правового статусу, так і науково-

теоретичного характеру - щодо розуміння 

правової природи освітніх послуг як об’єкта 

правовідносин.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Освітні послуги залишаються предметом 

досліджень у різних галузях науки. Окремі 

питання розвитку освітніх послуг розкриті 

в роботах І.О. Голоденко, О.Я. Дзюбенко, 

Б.В. Деревянко, О.Я. Кархут, І.І. Литвин,  

Г.О. Пономаренко, О.В. Присвітлої,  А.В. Сидорова, 

Ю.І. Чалого, Т.Я. Ящук  та ін. Проте питання 

оцінки ефективності правового регулювання 

відносин з надання освітніх послуг під 

впливом стрімкої цифровізації освітньої галузі 

в умовах карантинних обмежень потребує 

додаткового аналізу. 

Мета статті. Метою публікації є оцінка 

ефективності правового регулювання відносин 

за надання освітніх послуг із застосуванням 

дистанційних технологій та виявлення 

позитивних і негативних тенденції сучасного 

нормотворчого процесу в освітній галузі. 

Основні результати дослідження. Однією 

з основних умов успішної реалізації державної 

політики у сфері розвитку інформаційного 

суспільства є забезпечення навчання, 

виховання, професійної підготовки людини 

для роботи в інформаційному суспільстві, 

тобто мова йде про формування е-освіти, під 

якою розуміють форму отримання освіти, що 

здобувається з використанням виключно 

інформаційно-комунікаційних технологій [1]. 

Для оцінки ефективності правового 

регулювання відносин з надання освітніх 

послуг, в першу чергу, потрібно розуміння 

змісту та характерних ознак освітньої послуги, 

як з точки зору її нормативного тлумачення, 

так і доктринального бачення. 

Легальна дефініція з’явилась у п. 18 ч. 1 ст. 1 

Закону України від 05.09.2017 року «Про освіту», 
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за якою освітня послуга - комплекс визначених 

законодавством, освітньою програмою та/або 

договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що 

мають визначену вартість та спрямовані на 

досягнення здобувачем освіти очікуваних 

результатів навчання [2].  

Ми погоджуємось із думкою Ю.І. Чалого, 

що законодавче формулювання не окреслює її 

змістовної характеристики [3, с. 56], але 

дозволяє виокремити певні ознаки освітньої 

послуги, по-перше, суть освітньої послуги 

проявляється через дію/дії суб’єкта; по-друге, 

ці дії мають вартісну оцінку; по-третє, освітня 

послуга надається для задоволення потреб 

споживача послуги (отримання певного блага). 

І.О. Голоденко, досліджуючи освітні 

послуги як об’єкт цивільних прав, тлумачить 

освітню послугу як категорію, що представляє 

собою дію або діяльність, в процесі якої одна 

особа (виконавець, постачальник послуги) 

передає іншій особі (замовнику, споживачеві 

послуги) комплекс інформації та знань, 

визначених у програмах навчальних курсів, що 

націлені на розвиток особистості, духовне та 

інтелектуальне зростання, оволодіння 

професійними вміннями і навичками та 

втілення їх в подальшому в процесі 

професійної діяльності. Науковець визначає 

наступні основні риси освітньої послуги: 1) це 

система знань, інформації, умінь і навичок, що 

використовується з метою задоволення 

різноманітних освітніх потреб особистості, 

суспільства, держави; 2) являє собою взаємодію 

між виробником і споживачем в процесі 

надання та придбання цього специфічного 

блага; 3) являє собою процес передачі певної 

інформації для засвоєння, з метою отримання 

певного результату; 4) це цілий комплекс дій 

виховного та навчального характеру, 

спрямований на задоволення потреб індивіда; 5) 

являє собою діяльність освітнього закладу, 

спрямовану на розвиток інтелектуальних 

здібностей людини, формування професійних 

якостей, реалізованих в подальшому в процесі 

трудової діяльності [4, с. 51].  

Цікавим є трактування освітньої послуги в 

економічній науці, де освітні послуги 

переважно розглядаються суто як товар на 

відповідному ринку. Так, О.В. Присвітла 

констатує, що сутність поняття «освітня 

послуга» сконцентрована у трьох основних 

значеннях: освітня послуга як процес; освітня 

послуга як сукупність знань, умінь, навичок; 

освітня послуга як товар. Вчена пропонує 

освітні послуги в умовах глобального ринку 

розглядати суто як товар [5, с. 25]. 

А.В. Сидорова та Н.Н. Кобидзе пропонують 

розглядати освітню послугу у сфері вищої освіти 

як особливий нематеріальний продукт, який є 

результатом процесу навчання, направленого на 

оволодіння інтегральною, загальними й 

спеціальними компетентностями та програмними 

результатами навчання, що задовольняє потреби 

особистості, колективу та суспільства [6, с. 44]. 

Хоча погляди представників економічної 

науки на зміст освітньої послуги  вирізняються 

певною оригінальністю, вони не розкривають 

правової природи даного феномена, його 

особливостей як об’єкта правовідносин. 

Освітні послуги наділені загальними 

ознаками послуги як специфічного об’єкта 

цивільних прав, специфіка сфери надання – 

освітня галузь, безсумнівно, накладає свій 

відбиток на цей вид послуг. В преамбулі Закону 

України «Про освіту» освіта проголошена 

основою інтелектуального, духовного, 

фізичного і культурного розвитку особистості, її 

успішної соціалізації, економічного добробуту, 

запорукою розвитку суспільства, об’єднаного 

спільними цінностями і культурою, та держави, 

відповідно, задоволення потреби здобувача 

освіти в духовному та інтелектуальному 

розвитку, в набутті певного фаху чи кваліфікації 

якісно відрізняється за споживчими 

характеристиками від інших послуг. Таким 

чином, нематеріальність, відсутність 

уречевленого результату для освітніх послуг є 

однією з домінуючих характерних ознак. 

Резюмуючи викладене, освітня послуга є 

об’єктом цивільних прав та відповідає усім 

узагальнюючим рисам, притаманним цивільним 

послугам як об’єктам, але характеризується 

специфічними ознаками, що вирізняють її поміж 

інших видів послуг, зокрема: 

- спрямованість дій послугонадавця на 

задоволення потреби споживача послуги в 

особливих нематеріальних духовних благах 

(компетентностях), таких як знання, уміння, 

навички, способи мислення, погляди, цінності тощо; 

- з метою забезпечення належного 

виконання зобов’язань з надання освітніх послуг 

в освітній галузі встановлені стандарти освіти; 

- сфера надання освітніх послуг – освітня 

галузь поєднує приватні та публічні відносини, 
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але освітні відносини, що ґрунтуються на 

засадах юридичної рівності слід кваліфікувати 

як цивільно-правові. 

Отже, освітня послуга – це визначена 

законом або договором стандартизована 

дія/комплекс дій суб’єкта освітньої діяльності 

(послугодавця), спрямованих на задоволення 

потреби споживача послуги в особливих 

нематеріальних благах (компетентностях), 

таких як знання, уміння, навички, способи 

мислення, погляди, цінності, що надається 

безоплатно або, у випадках встановлених 

законом, на платних засадах. 

Дослідження змін у правовому регулюванні 

освітніх послуг в аспекті діджиталізації в межах 

даної статті, потребує аналізу чинного 

законодавства у сфері надання освітніх послуг та 

оцінки тенденцій розвитку, спричинених 

карантинними обмеженнями та поширенням 

інформаційно-комунікаційних технологій у галузі.  

Правове регулювання сфери освіти в 

Україні – це сукупність правових засобів, за 

допомогою яких держава здійснює правовий 

вплив на суспільні відносини в освітянській 

галузі. Мета правового регулювання сфери 

освіти – забезпечення безперешкодного руху 

інтересів суб’єктів до цінностей [7, с. 1110]. 

Під правовим регулюванням відносин у сфері 

надання освітніх послуг доцільно розуміти 

вплив норм права на суб’єктів цих 

правовідносин, спрямований на забезпечення 

процесу надання освітньої послуги, в 

установленому порядку. 

Базовим нормативно-правовим актом, що 

регулює суспільні відносини, які виникають у 

процесі реалізації конституційного права 

людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і 

юридичних осіб, які беруть участь у реалізації 

цього права є Закон України «Про освіту», в 

якому було вперше сформульовано нормативне 

тлумачення поняття «освітні послуги». В законі 

також визначена національна система освітніх 

установ, діяльність яких окремо регламентована 

спеціальними законами, основними з яких є 

Закони України «Про дошкільну освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», «Про 

позашкільну освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», «Про вищу освіту» та інші закони. 

Аналіз чинного законодавства, що 

регламентує відносини з надання освітніх 

послуг виявив, що задекларовані доктринальні 

та стратегічні орієнтири розвитку вітчизняної 

освітньої галузі фактично не реалізовані. 

Глибокі проблеми національної системи освіти  

проявились в  останні роки, коли весь світ 

зіштовхнувся із пандемією COVID-19. 

Запровадження карантинних обмежень 

викликало гостру необхідність забезпечення 

якісного онлайн неперервного освітнього 

процесу на усіх рівнях, що може бути 

досягнуто лише шляхом діджиталізації. Щодо 

впливу цифрових технологій на цивільні 

правовідношення з надання послуг, в тому 

числі освітніх та наслідки їх поширення 

процесів йдеться у низці публікацій [8; 9]. 

Безсумнівно, що сучасні виклики обумовили 

формування суспільного запиту на якісні онлайн 

освітні послуги та поширення дистанційних 

технологій. На нашу думку, модерним напрямом 

унормування відносин з надання освітніх послуг 

мають стати стандарти цифрових компетенцій та 

онлайн освітніх послуг.  

Слід зазначити, що організація освітніх 

послуг у дистанційній формі не є новою для 

вітчизняної освітньої галузі (хоча внаслідок 

відсутності технічних можливостей свого часу 

дана форма не набула популярності). 

Б.В. Деревянко зазначає, що дистанційна 

освіта не може надати повноцінні знання та 

навички. Тому для учнів очної форми 

навчання дистанційна освіта має бути лише 

додатковою. Нішею ринку для дистанційної 

освіти має стати надання послуг іноземцям, 

особам, які мешкають в іншому регіоні країни 

від навчального закладу, іншим особам, 

спеціальність яких не потребує засвоєння 

складних практичних навичок та у дипломах 

про освіту яких буде вказано про отримання 

знань дистанційно [10, с. 240]. 

Сьогодні є сенс апелювати цій тезі вченого, 

оскільки коронавірусна хвороба стала 

надзвичайно серйозним викликом для 

належного забезпечення якісного саме 

дистанційного освітнього процесу. Так, основні 

засади організації та запровадження 

дистанційного навчання у ПТНЗ, ВНЗ та ЗПО як 

такого, що функціонує на базі інформаційно-

комунікаційних технологій свого часу були 

регламентовані Положенням про дистанційне 

навчання, затвердженим наказом МОН України 

від 25.04.2013 року. Що ж до повної загальної 

середньої освіти, то через соціальне 

дистанціювання та режим самоізоляції 

традиційна шкільна освіта змушена була 
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перейти в онлайн режим. Наказом МОН 

України від 08.09.2020 року № 1115 було 

затверджено Положення про дистанційну форму 

здобуття повної загальної середньої освіти. 

Окремим листом № 1/9-609 від 02.11.2020 р. 

«Щодо організації дистанційного навчання» 

МОН України надало рекомендації з 

використання нових підходів в організації 

надання дистанційних освітніх послуг.  

Широке використання дистанційного 

навчання впродовж останніх двох років 

набуло унормування на рівні підзаконних 

нормативно-правових актів, аналіз змісту яких 

не передбачає використання термінологічних 

конструкцій на кшталт  «онлайн освітня 

послуга» або «онлайн освіта». 

В чинному законодавстві наразі 

представлені нормативні визначення понять 

«е-освіта», «дистанційне навчання», 

«дистанційні технології». Аналіз нормативних 

дефініцій, що є загальними та охоплюють 

онлайн навчання, дає можливість виокремити 

характерні ознаки освітньої послуги онлайн. 

По-перше, при застосуванні режиму онлайн 

має місце дистанціювання учасників відносин 

з надання освітніх послуг; по-друге, 

отримання освітньої послуги відбувається 

виключно із використанням інформаційно-

комунікаційних (цифрових) технологій; по-

третє, мета освітнього процесу залишається 

незмінною - розвиток особистості шляхом 

формування та застосування її 

компетентностей, в тому числі цифрових. 

Висновки та пропозиції. Аналіз чинного 

законодавства у сфері надання освітніх послуг 

дозволив визначити позитивні і негативні 

тенденції нормотворчого процесу. З’ясовано, 

що основним чинником впливу на правове 

регулювання освітньої галузі стала тотальна 

діджиталізації освітнього процесу, спричинена 

пандемією COVID-19.  

Отже, правове регулювання відносин у сфері 

надання освітніх послуг слід вважати 

ефективним, якщо воно дозволяє будь-якому 

здобувачеві освіти отримати якісну освітню 

послугу та зобов’язує надавача таких послуг 

надати її в установленому порядку та відповідно 

до вимог, встановленим законодавством, 

відповідним стандартом освіти та/або договором 

про надання освітніх послуг. 

Удосконалення режиму дистанційного 

навчання передбачає внесення змін до 

спеціальних нормативно-правових, зокрема в 

питаннях безкоштовних онлайн платформ; 

визначення санітарно-гігієнічних (безпекових) 

норм щодо проведення онлайн занять; 

встановлення правил для учасників 

дистанційного освітнього процесу; 

забезпечення веб безпеки тощо. 

Удосконалення законодавства сприятиме 

усуненню незручностей в отриманні освітніх 

послуг та сервісів в освітній галузі. 
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Светлак Ирина Ивановна 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В статье определено и исследовано законодательство, регулирующее отношения, возникающие в процессе реализации 

конституционного права человека на образование, на основании чего определены направления их более эффективного 

регулирования. Установлены особенности реализации права на образование, гарантированного ст. 53 Конституции 

Украины на современном этапе, обусловленные влиянием карантинных ограничений, бурным развитием дистанционных 

образовательных услуг и распространением онлайн сервисов в образовательной отрасли. Представлена характеристика 

образовательных услуг как объекта отношений по оказанию услуг в сфере образования, что обуславливает специфику 

правового регулирования. При характеристике содержания и характерных признаков образовательных услуг 

проанализированы взгляды ученых-юристов представителей разных областей права и представителей экономической 

науки. Выделены черты, традиционно присущие образовательным услугам, и приобретенные в результате влияния 

процессов цифровизации образовательной отрасли. Проанализированы действующие нормативно правовые акты, 

регламентирующие порядок предоставления образовательных услуг с применением дистанционных технологий, 

выявлены положительные и негативные тенденции нормотворческого процесса и сформулированы выводы и 

предложения по его дальнейшему совершенствованию 

Ключевые слова: услуга, образовательные услуги, онлайн-услуги, дистанционное обучение, информационно-

коммуникационные технологии, цифровизация, правовое регулирование. 
 

Iryna Svitlak  

LEGAL REGULATION OF RELATIONS ON PROVIDING EDUCATIONAL SERVICES IN TERMS OF 

DISTANCE LEARNING 

The article defines and researches the legislation regulating the relations arising in the process of realization of constitutional 

human right to education, on the basis of what the directions of their more effective regulation are determined.  The 

peculiarities of realization of the right to education guaranteed by Article 53 of the Constitution of Ukraine at the present 

stage, conditioned by the influence of quarantine restrictions and rapid development of distance education services and 

spread of online services in the field of education were determined.  The characteristic of educational services as the object of 

relations in the field of education services, which determines the specificity of legal regulation, is presented.  In characterizing 

the content and characteristics of educational services, the views of legal scholars from different fields of law and 

representatives of economic science were analyzed.  The features traditionally characteristic of educational services, and 

acquired as a result of the impact of digitalization processes of the educational sector were highlighted.  The current 

normative legal acts regulating the order of providing educational services using distance technologies were analyzed, 

positive and negative trends in the rule-making process were identified and conclusions and proposals for its further 

improvement were formulated. 

Key words: service, educational services, online services, distance learning, information and communication technologies, 

digitalization, legal regulation. 

 


