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Публічний та приватний інтерес 
у контексті забезпечення права людини 

на освіту 

У системі прав людини чільним є 
право на освіту, значення якого зрос
тає з розвитком самого суспільства. 
За умов розбудови демократичної, 
соціальної, правової держави, інтегра
ції її у світовий освітній простір 
важливо переусвідомити підходи до 
способів правового регулювання 
права на освіту, забезпечивши баланс 
інтересів конкретної людини, держа
ви та суспільства загалом. Тому оче
видною є теоретична та практична 
значущість обраної проблеми для до
слідження. 

Актуальність теми підтверджуєть
ся й підвищеною увагою науковців до 
питань, пов’язаних із тим чи тим 
аспектом приватного та публічного 
права.У цьому напрямку окремі складо
ві проблеми вивчали такі вітчизняні та 
закордонні дослідники, як С. Алексєєв, 
П.Востриков,О. Гончарук,В.Грибанов, 
Н.Косаренко,А.Курбатов,А.Малько, 
С. Михайлов, Р. Стефанчук, В. Субо-
чев, Ю. Тихомиров, О. Харитонов та 

інші. Водночас, попри значну кіль
кість наукових розроблень, іще існує 
низка загальнотеоретичних і практич
них проблем, пов’язаних із дослі
дженням приватного та публічного 
інтересів у процесі забезпечення прав 
людини загалом і права на освіту 
зокрема. 

Метою цієї статті є з’ясування ви
разу публічного та приватного інте
ресів у контексті забезпечення права 
людини на освіту. 

Зазначмо, що категорія «інтерес» 
має неабияке теоретичне та практичне 
значення вже хоча б тому, що вважає
ться загальнонауковою і фундамен
тальною. Вона використовується у 
філософії, соціології, психології, еконо
міці, юриспруденції та є багатозначною. 
З огляду на об’єктивну соціальну реаль
ність категорія «інтерес» у праві розу
міється теж неоднозначно. 

Аналіз літератури дозволив нам 
систематизувати погляди вчених. Одні 
[1, с. 18; 2, с. 39] з них уважають, що 
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інтерес є явищем суто об’єктивним, 
розуміючи, насамперед, матеріальні 
інтереси та вказуючи, що вони є ні
чим іншим, як виявом суспільних та 
економічних відносин між людьми. 
Інші розглядають його як єдність 
об’єктивного та суб’єктивного і прямо 
зазначають, що «інтерес, спрямовую
чи людину на той чи той спосіб задо
волення потреб,є проміжною ланкою 
між біологічними і соціальними фак
торами, що визначають суть потреби, 
та суспільними відносинами, які акти
візуються, спрямовуються та багато в 
чому визначаються існуючими інте
ресами. Тут і проявляється єдність 
об’єктивного та суб’єктивного в інте
ресі» [3, с. 20–21]. Подібну позицію 
висловлює й Р. Стефанчук, який вва
жає, що інтерес за своєю сутністю є 
поняттям об’єктивним, оскільки існує 
незалежно від інших обставин. Водно
час, оскільки він спрямований на задо
волення суб’єктивної потреби кон
кретної особи, то через процес усвідо
млення набуває ознак суб’єктивного 
[4, с. 107]. 

На нашу думку, слід погодитися з 
науковцями, які наголошують, що 
категорія «інтерес» вживається для по
значення двох різних, хоч і взаємопов’я
заних явищ: інтересу як явища суспіль
ного буття («об’єктивний інтерес») та 
інтересу як явища їхньої свідомості 
(«суб’єктивний інтерес») [5, с. 53]. 

У контексті досліджуваного питан
ня визначмо суть таких окремих видів 
інтересу, як публічний та приватний. 

Професор Ю. Тихомиров, ґрунтов
но дослідивши публічне право, розуміє 
публічний інтерес як «визнаний дер
жавою та забезпечений правом інтерес 
соціальної спільності, задоволення 
якого слугує умовою та гарантією її 
існування і розвитку» [6, с. 55]. Як уба
чається, запропоноване вченим ви
значення публічного інтересу підтри
мує більшість дослідників, як і думку 
щодо неототожнення понять «публіч
ний» та «державний» інтерес. Ю. Ти-
хомиров підкреслює, що перше є 

ширшим, ніж друге, його не можна 
розуміти лише як інтерес держави, 
відокремлено від інтересів громадян, 
суспільства. Публічний інтерес є за-
гальносоціальним, що відображає в 
концентрованій формі ввесь спектр 
інтересів у суспільстві. 

Власні судження щодо розуміння 
публічного інтересу висловила М. Ва
сильєва, яка вважає, що публічні інте
реси охоплюють, по-перше, державні 
в тій частині, яка відображає інтереси 
суспільства в цілому, і, по-друге, сус
пільні як інтереси громадянського 
суспільства тією мірою, яка відповідає 
рівню їх пізнання і яка може бути за
безпечена правовим захистом [7, с. 64]. 

На думку П. Вострикова, поняття 
«публічний» містить у собі поняття 
«суспільний». Публічний інтерес - це 
інтерес великих соціальних груп. При 
цьому слід мати на увазі, що поняття 
«публічний» використовується в кон
тексті публічно-владної природи від
носин. Під публічним необхідно розу
міти, передусім, інтереси, пов’язані 
зі сферою формування і здійснення дер
жавної влади, з найбільш важливими 
потребами суспільства, які не можна 
задовольнити нічим, окрім державної 
форми його організації. Дослідник 
уважає, що публічними інтересами є й 
інтереси населення муніципальних 
утворень, які виражаються і реалізу
ються через інститути безпосередньої 
демократії [8]. 

Отже, публічним інтересом є су
спільний інтерес, який забезпечується 
та охороняється державою. При цьо
му держава здійснює заходи з реаліза
ції публічного інтересу безпосередньо 
або встановленням нормативних при
писів, обмежень, заборон, які регла
ментують діяльність суб’єктів права. 
Безумовно, пріоритетним у питаннях 
захисту публічного інтересу є воля 
держави, але здійснюється вона не 
лише в її інтересах, а, насамперед, 
скоординована на захист користі 
населення країни в цілому, а отже, 
опосередковано, і окремої людини. 
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Норми публічного права спрямовані на 
охорону загального блага, на виконан
ня суспільних завдань, тому вони мають 
імперативний, категоричний характер. 

Приватний інтерес можна визначи
ти як інтерес конкретних осіб і со
ціальних груп, який охороняється дер
жавою. Пріоритет у питаннях реалізації 
приватного інтересу залежить від 
волі приватних осіб,їхніх об’єднань та 
організацій, які не є владними суб’єк
тами, не перебувають у відносинах 
влади та підпорядкування одне до од
ного, рівноправно і вільно встановлю
ють права та обов’язки у відносинах, що 
виникають з їхньої ініціативи. Норми 
приватного права спрямовані на захист 
приватних інтересів від будь-якого 
свавільного втручання, зокрема й 
держави, вони мають диспозитивний 
характер, а правове регулювання здійс
нюється на засадах координації, юри
дичної рівності та автономності. При
ватний інтерес забезпечує самостійність 
і свободу діяльності окремих осіб, їхніх 
об’єднань та організацій, дає їм можли
вість бути ініціативними. У результаті 
відносини, які базуються на демокра
тичних засадах, вигідні всьому суспіль
ству, державі, оскільки гарантують їм 
розвиток у напрямку демократії. 

В аспекті забезпечення права лю
дини на освіту виражаються та поєд
нуються як приватні, так і публічні 
інтереси. Таке сполучення інтересів є 
явищем закономірним. Воно пояснює
ться цінністю самої освіти як для 
окремої людини, так і держави та сус
пільства загалом. Так, конкретна лю
дина зацікавлена в реалізації права на 
освіту, бо вона забезпечує формування 
її як культурної особистості. Здій
снюючи право на освіту, особа залу
чається до навчально-виховного про
цесу, оволодіває систематизованими 
знаннями, уміннями та навичками. 
Все це сприяє розвиткові особистості 
загалом, оскільки у процесі освіти в 
неї розвиваються мова, емоції, почут
тя, мислення, формується певний сві
тогляд, культура поведінки, естетичні 
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смаки тощо. Через освіту особа залу
чається до досягнень мистецтва, науки, 
техніки, засвоює правила поведінки в 
суспільстві, розвиває свої здібності й 
набуває здатностей реалізувати їх у 
певній сфері суспільного життя. 

За допомоги освіти відбувається 
процес становлення особистості як 
суспільної істоти, здійснюється її со
ціалізація, тобто «процес і результат 
засвоєння й активного відтворення 
людиною соціально-культурного дос
віду (знань, цінностей, норм, традицій) 
на основі її діяльності, спілкування і 
відносин» [9, с. 834]. Під час цього про
цесу людина збагачує свій соціальний 
досвід та реалізує соціальні зв’язки. 
Отже, кожен зацікавлений у здобутті 
певної освіти, бо це гарантує духовний, 
культурний розвиток, набуття профе
сійних знань, умінь і навичок, можли
вість їх реалізації у майбутньому, 
зрештою,сприяє задоволенню потреб 
у повноцінних, гідних умовах життя. 

У забезпеченні якісної освіти вира
жається інтерес усього суспільства, 
бо, як зазначено вище, вона є спосо
бом соціалізації особистості, а цей 
процес – двосторонній. Освіта виконує 
специфічну, тільки їй властиву функ
цію – передає культурні надбання 
людства, духовні цінності, норми, тра
диції від покоління до покоління, дає 
змогу виявити і розвинути здібності 
кожного з тим,щоби використати їх на 
користь людства загалом.Окрім того, 
наявність права на безкоштовну осві
ту гарантує можливість здобути знан
ня, уміння, навички навіть соціально 
незахищеним верствам населення та 
дозволяє здійснити виховний вплив на 
соціально неадаптовану молодь, забез
печити соціальну реабілітацію осіб, 
які потрапили у складні життєві си
туації, в чому й виражається суспіль
ний інтерес у цілому. 

З іншого боку, в гарантуванні 
права на освіту кожному зацікавлена 
й держава, оскільки саме освіта ство
рює кваліфікований трудовий потен
ціал, забезпечує підготову професій-
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них спеціалістів, здатних ефективно 
здійснювати управління державними 
справами та виконувати її завдання. 
Ефективне функціонування системи 
освіти в державі сприяє зменшенню 
безробіття (учні, студенти належать 
до категорії зайнятого населення), за
безпеченню життєдіяльності державних 
інституцій, національної безпеки, роз
будові соціальної держави та утвер
дженню стабільності в суспільстві. 

Правомірність твердження про 
органічне сполучення інтересів у забез
печенні права людини на освіту дово
дить аналіз національного та закордон
ного законодавства, а також міжнарод
них норм у сфері освіти, в яких вира
жається цінність власне самої освіти 
як соціокультурного явища та відоб
ражається усвідомлена потреба в її 
функціонуванні. Зокрема, у преам
булі Закону України «Про освіту» від 
23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ прямо вка
зано, що метою освіти є всебічний роз
виток людини як особистості та найви
щої цінності суспільства, розвиток її 
талантів, розумових і фізичних здібно
стей, виховання високих моральних 
якостей, формування громадян, здатних 
до свідомого суспільного вибору, зба
гачення на цій основі інтелектуально
го, творчого, культурного потенціалу 
народу, підвищення освітнього рівня 
народу, забезпечення народного госпо
дарства кваліфікованими фахівцями. 

У Загальній частині Кодексу осві
ти Франції визнано, що «право на 
освіту гарантовано кожному з тим, 
щоб дозволити йому розвивати свою 
особистість, підвищувати рівень почат
кової та неперервної підготови, вклю
чатися в суспільне та професійне 
життя, виконувати своє громадянське 
призначення» [10]. 

У ст. 2 Закону Республіки Білорусь 
«Про освіту» від 29 жовтня 1991 р. 
№ 1202 – ХІІ поняття освіти визначає
ться як процес навчання і виховання 
в інтересах людини, суспільства, держа-
ви,спрямований на збереження,прим-
ноження і передання знань новим 

поколінням, задоволення потреб осо
би в інтелектуальному, культурному, 
моральному, фізичному розвитку, на 
підготову кваліфікованих кадрів для 
галузей економіки. 

У преамбулі Закону Російської 
Федерації «Про освіту» від 10 липня 
1992 р. №3266-1 прямо вказується, що 
під поняттям освіти розуміється ціле
спрямований процес виховання та 
навчання в інтересах людини, суспіль
ства, держави. 

Вища цінність і призначення осві
ти глибоко виражені в ч. 2 ст. 26 
Загальної декларації прав людини, 
прийнятої та проголошеної в резолю
ції 217 A (III) Генеральної Асамблеї 
10 грудня 1948 р., в якій зазначено, 
що освіта повинна бути направлена 
до повного розвитку людської особи
стості, до збільшення поваги до прав 
людини та основних свобод, вона по
винна сприяти взаєморозумінню, 
терпимості і дружбі між усіма народа
ми, расовими і релігійними групами, 
діяльності Організації Об’єднаних На
цій, підтримувати мир. 

Імпонує те, що сферу освіти про
голошено пріоритетною на держав
ному та міжнародному рівнях. 

Аналізом базового нормативно-
правового акта у сфері освіти - Зако
ну України «Про освіту» від 23 травня 
1991 р. №1060-ХІ (далі - Закон) про
демонструймо вираз і співвідношення 
публічного і приватного інтересів у 
забезпеченні права людини на освіту. 

По-перше, із викладеного вище 
з’ясовано, що приватний інтерес за
безпечує потреби приватних осіб, тоді 
як публічний - усього суспільства. 
Проілюструймо це твердження на 
прикладі ст. 38 Закону, відповідно до 
якої здобуття позашкільної освіти спря
мовується на розвиток здібностей, 
талантів дітей, учнівської та студент
ської молоді, задоволення їхніх інтере
сів, духовних запитів і потреб у професій
ному визначенні. Позашкільна освіта 
базується на принципі добровільно
сті вибору типів закладів, видів діяль-
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ності. Зрозуміло, що норма дозволяє 
вибирати варіант поведінки, вона 
спрямована на забезпечення блага 
конкретних осіб, у ній знаходить вираз 
інтерес приватних осіб. Але в гаранту
ванні та власне функціонуванні поза
шкільної освіти зацікавлене все сус
пільство, тому відповідно до ч. 3 аналі
зованої статті держава забезпечує 
умови для одержання учнями і молод
дю позашкільної освіти, в чому й ви
ражається публічний інтерес. 

У належній організації державно
го контролю за діяльністю навчальних 
закладів теж зацікавлена не якась 
конкретна особа, а все суспільство, 
тому зміст ст. 5 Закону виражає пуб
лічний інтерес. Зокрема, в ній за
значено, що державний контроль за 
діяльністю навчальних закладів неза
лежно від форм власності здійснюється 
з метою забезпечення реалізації єдиної 
державної політики в галузі освіти. 

По-друге, публічні інтереси можуть 
бути реалізовані лише спільно, що 
зумовлюється об’єктивними чинника
ми, тоді як приватні переважно реалі
зуються в індивідуальному порядку, 
хоча за бажанням окремих осіб мо
жуть здійснюватися й разом. Напри
клад, з метою забезпечення ефектив
ного управління освітою, в чому й ви
ражається публічний інтерес, Зако
ном передбачено організацію системи 
такого управління. Зокрема, для 
цього у сфері освіти створюється 
система державних органів управлін
ня та органів громадського самовря
дування (ст. 10 Закону). Цей приклад 
дозволяє переконатись у правильно
сті висловленого вище твердження. 

Тезу про те, що приватні інтереси 
реалізуються індивідуально, можна 
підтвердити на прикладі ряду поло
жень Закону. Так, у ч. 2 ст. 34 вказано, 
що приймання дітей у дошкільні нав
чальні заклади проводиться за бажанням 
батьків чи осіб, які їх заміщують. На 
індивідуальний порядок реалізації пра
ва на прискорене закінчення школи, 
складання іспитів екстерном спрямо-
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вана ч. 8 ст. 36 Закону, яка надає таку 
можливість кожній особі та гарантує 
створення для цього необхідних умов. 
Рекомендаційна норма ч. 3 ст. 36 Зако
ну дозволяє в індивідуальному поряд
ку, самостійно визначати вік, з якого 
відбуватиметься навчання дитини. 

По-третє, публічні інтереси мають 
характер загальнолюдський, доступ
ний і притаманний усім незалежно від 
соціального статусу, тоді як приватні 
інтереси – індивідуальні, відображають 
особисті смаки, погляди, звички. Так, 
відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону держава 
здійснює соціальний захист вихован
ців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, 
стажистів, клінічних ординаторів, аспі
рантів, докторантів та інших осіб неза
лежно від форм їхнього навчання і типів 
навчальних закладів, де вони навчаю
ться, сприяє здобуттю освіти в домаш
ніх умовах. Зовсім інший характер 
має норма, виражена в ч. 1 ст. 51 Зако
ну, в якій передбачено, що особи, які 
навчаються, мають право на вибір 
навчального закладу, форми навчан
ня, освітньо-професійних та індивіду
альних програм, позакласних занять. 

По-четверте, реалізація публічних 
інтересів є умовою реалізації приватних. 
Так, проведення ефективної державної 
політики, де освіта визнається пріори
тетною сферою соціально-економічно
го, духовного і культурного розвитку су
спільства, є гарантією реалізації права 
на освіту кожним (ст. 5 Закону). 

Отже, підсумовуючи викладене ви
ще, слід зробити такі висновки. 

У забезпеченні права людини на 
освіту виражаються й поєднуються при
ватний та публічний інтереси, які дають 
змогу, з одного боку, визнавати і захи
щати право кожного на реалізацію такої 
можливості, а з іншого – гарантувати її 
належність усім, усьому суспільству. Таке 
органічне сполучення публічного та 
приватного інтересів у цій сфері свід
чить про важливість потреби у здо
бутті знань, умінь, навичок для гармо
нійного розвитку конкретної людини, 
держави та суспільства загалом. 



Публічний та приватний інтерес у контексті забезпечення... 
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Мельничук О. Ф. Публічний та приватний інтереси у контексті забезпечення 
права людини на освіту 

У статті з’ясовується сутність публічного та приватного інтересів, вказується 
на їх поєднання та вираз у забезпеченні права людини на освіту. Обґрунтовується 
їхнє закономірне сполучення, яке дозволяє гарантувати належність такого блага, 
як освіта, кожному, державі та суспільству загалом. 

Ключові слова: інтерес, публічний інтерес, приватний інтерес, право на освіту. 

Мельничук О. Ф. Публичный и частный интересы в контексте обеспечения 
права человека на образование 

В статье выясняется сущность публичного и частного интересов, указывается на 
их сочетание и выражение в обеспечении права человека на образование. Обосновы-
вается их закономерное соединение, которое позволяет гарантировать принадлеж-
ность такого блага, как образование, каждому государству и обществу в целом. 

Ключевые слова: интерес, публичный интерес, частный интерес, право на обра
зование. 

Melnychuk O. Public and private interests in the context of providing of human right 
on education 

Essence of public and private interests turns out in the article, specified on their 
combination and expression in providing of human right on education. Grounded them 
appropriate connection that allows to guarantee belonging of such blessing, as education 
each, to the state and society on the whole. 

Key words: interest, public interest, private interest, right to education. 
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