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Об’єктивні ознаки порушення права 
на отримання освіти

Однією з найбільш актуальних
соціальних проблем, що постали перед
Україною із здобуттям незалежності,
є проблема отримання освіти її грома-
дянами, а також іноземцями та особа-
ми без громадянства, які перебувають
на її території на законних підставах.
Через значні суспільно-економічні
зміни, що відбулися на початку 90-х ро-
ків минулого століття, наша країна
зіткнулася із суттєвим скороченням
кількості навчальних закладів та бю-
джетних місць у них, дефіцитом педаго-
гічних та науково-педагогічних кадрів,
низьким рівнем соціального захисту
працівників освіти та осіб, що навча-
лися, тощо. Усе це почало супрово-
джуватися суттєвими порушеннями
та зловживаннями з боку уповноваже-
них осіб навчальних закладів під час
проведення набору осіб на навчання,
а також протягом усього навчального
процесу. Таким чином, держава була
вимушена залучити до захисту права
осіб на отримання освіти такий захід
правового впливу як кримінальна від-
повідальність, що виразилося в закріп-

ленні відповідної статті в Криміналь-
ному кодексі України 2001 року. Так,
кримінальному переслідуванню, відпо-
відно до статті 183, підлягали незакон-
на відмова в прийнятті до навчаль-
ного закладу будь-якої форми власно-
сті та незаконна вимога оплати за
навчання в державних чи комуналь-
них навчальних закладах.

Однак на сьогодні ця стаття кри-
мінального закону не отримала на-
лежного практичного застосування,
причиною чого, у тому числі, можна
назвати й теоретичну «забутість» 
указаного питання. Так, детально 
проблема кримінально-правової охо-
рони права на отримання освіти чи
окремих елементів складу відповід-
ного злочину в науці кримінального
права не розглядалася. Поверхнево пи-
тання кримінальної відповідальності
за порушення права на отримання осві-
ти були згадані в роботах М. В. Анчу-
кової, М. І. Бажанова, Ю. І. Дем’я-
ненко, О. М. Красікова, С. Я. Лихо-
вої, В. В. Назарова, П. М Рабіновича,
А.В.Серебреннікової,Р.О.Стефанчука,
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С. В. Хилюк та інших. Загальні питан-
ня вивчення елементів складу злочину
розглядалися в роботах В. П. Ємелья-
нова, Б. С. Нікіфорова, В. В. Сташиса,
В. Я.Тація,А. Н.Трайніна тощо. Однак
елементи складу порушення права на
отримання освіти в Україні не були
належним чином проаналізовані та
вивчені.

Тому метою цієї статті є коротка
характеристика об’єктивних ознак
порушення права на отримання освіти
як ознак, що характеризують його
«зовнішню сторону».

«Половину» ознак складу будь-яко-
го злочину становлять ті, що характе-
ризують об’єкт та об’єктивну сторону
діяння. Саме тому їх прийнято назива-
ти об’єктивними. Вивчення ознак, що
характеризують об’єктивну складову
злочину, дає змогу, насамперед, мати
чітке розуміння про зовнішню сторо-
ну злочинного посягання: 1) про ті су-
спільно важливі цінності, на які таке
посягання спрямоване; а також 2) про
зовнішню форму вираження такого
посягання, що розкриває конкретний
алгоритм дій та бездіяльності, необхід-
них для реалізації посягання, його
можливі суспільно небезпечні наслід-
ки, причиново-наслідковий зв’язок між
ними, а також перелік інших умов, не-
обхідних та обов’язкових для можли-
вої реалізації злочинного наміру, як-
то, певна обстановка, час, місце, спо-
сіб скоєння злочину тощо.

Отже, об’єктивними ознаками по-
рушення права на отримання освіти є
ознаки, що характеризують об’єкт
цього злочину, та ознаки, що характе-
ризують його об’єктивну сторону.

Об’єктом злочину є суспільні від-
носини. Щоденно з’являється, змінює-
ться та припиняється значна кількість
суспільних відносин, однак далеко не
всі з них підлягають кримінально-
правовій охороні. «Об’єкт злочину» –
поняття виключно кримінально-пра-
вове, і в процесі історичного розвитку
перелік тих чи інших відносин, які
складали категорію «об’єкт злочину»,

змінюється законодавцем. Важливо
те, що законодавець на певному етапі
історичного розвитку конкретної дер-
жави визнає ті чи інші відносини
об’єктами кримінально-правової охо-
рони залежно від ступеня їх важли-
вості для цієї держави, цього суспіль-
ства, відповідно – і для кожної окре-
мої особи. Отже, об’єкт злочину – це
певні суспільні відносини, а суспільні
відносини – це цінності для держави
та суспільства.

Однак суспільні відносини – по-
няття теоретичне та само по собі
достатньо складне. Так, у структурі су-
спільних відносин виділяють суб’єктів
суспільних відносин (тобто їх учас-
ників), об’єктів суспільних відносин
(тобто ті суспільні цінності, з приводу
яких виникають, змінюються або при-
пиняються суспільні відносини) та
зміст суспільних відносин (певні права
та обов’язки суб’єктів суспільних від-
носин, що виникають у процесі їх реа-
лізації). І саме нормальний перебіг су-
спільних відносин, у рамках яких осо-
би мають можливість реалізувати свої
права, свободи й інтереси та виконати
свої обов’язки, є об’єктом охорони
кримінального права.

Відповідно об’єктом порушення
права на отримання освіти є суспільні
відносини, що дають можливість грома-
дянам України, іноземцям та особам без
громадянства, що перебувають в Украї-
ні на законних підставах,реалізувати своє
конституційне право на отримання
освіти всіх рівнів. Однак для здійснен-
ня кваліфікації того чи іншого діяння
як порушення права на отримання
освіти необхідно чітко визначити ті
ознаки, що характеризують об’єкт
цього злочину, а саме:

суб’єкти суспільних відносин, у
рамках яких одна сторона відносин
має можливість реалізувати своє право
на отримання освіти, а інша –  зобов’я-
зана забезпечити можливість отриман-
ня освіти; суб’єктами, що мають мож-
ливість отримати освіту, відповідно 
до чинного законодавства України,
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є всі без винятку громадяни України,
іноземці та особи без громадянства,
які перебувають в Україні на закон-
них підставах (за винятком випадків
обмежень для громадян конкретних
іноземних держав у праві на отриман-
ня освіти в рамках застосування Кабі-
нетом Міністрів України реторсії –
правомірних примусових дій держави
у відповідь на недружній акт з боку
іншої держави, через який посадові,
фізичні та юридичні особи першої
держави були поставлені у дискримі-
наційні умови [1, с. 269–270], відповід-
но до Закону України «Про правовий
статус іноземців та осіб без громадян-
ства» [2, ст. 2]); також суб’єктами цих
суспільних відносин виступають на-
вчальні заклади всіх форм власності, за
допомогою яких забезпечується мож-
ливість отримання освіти. До таких
навчальних закладів, відповідно до За-
кону України «Про освіту» [3], нале-
жать: а) дошкільні навчальні заклади
(дошкільні навчальні заклади (ясла);
дошкільні навчальні заклади (ясла-
садки); дошкільні навчальні заклади
(дитячі садки); дошкільні навчальні
заклади (ясла-садки) компенсуючого
типу; будинки дитини; дошкільні на-
вчальні заклади (дитячі будинки) інтер-
натного типу; дошкільні навчальні
заклади (ясла-садки) сімейного типу;
дошкільні навчальні заклади (ясла-
садки) комбінованого типу; дошкільні
навчальні заклади (центри розвитку
дитини); б) середні загальноосвітні
школи трьох ступенів (першого – по-
чаткова школа, другого – основна шко-
ла, третього – старша школа); вечірні
та змінні загальноосвітні школи пер-
шого – третього ступенів; загальноос-
вітні школи-інтернати; дитячі будинки,
у тому числі сімейного типу; загально-
освітні санаторні школи-інтернати;
спеціальні загальноосвітні школи-інтер-
нати, дитячі будинки та інші навчаль-
ні заклади для осіб, що мають пору-
шення у фізичному чи розумовому
розвитку та не можуть навчатися у
масових навчальних закладах; загаль-

ноосвітні школи та професійно-тех-
нічні училища соціальної реабілітації;
в) позашкільні навчальні заклади (па-
лаци, будинки, центри, станції дитячої,
юнацької творчості, учнівські та сту-
дентські клуби, дитячо-юнацькі спор-
тивні школи, школи мистецтв, студії,
початкові спеціалізовані мистецькі
навчальні заклади, бібліотеки, оздо-
ровчі та інші заклади); г) професійно-
технічні училища відповідного про-
філю; професійне училище соціальної
реабілітації;вище професійне училище;
професійний ліцей; професійний лі-
цей відповідного профілю; професій-
но-художнє училище; художнє про-
фесійно-технічне училище; вище ху-
дожнє професійно-технічне училище;
училище-агрофірма; вище училище-
агрофірма; училище-завод; центр про-
фесійно-технічної освіти; центр профе-
сійної освіти; навчально-виробничий
центр; центр підготовки і перепідго-
товки робітничих кадрів; навчально-
курсовий комбінат; навчальний центр;
інші типи навчальних закладів, що на-
дають професійно-технічну освіту або
здійснюють професійно-технічне на-
вчання; д) вищі навчальні заклади (тех-
нікум (училище), коледж, інститут, кон-
серваторія, академія, університет та
інші); е) навчальні заклади післядиплом-
ної освіти (академії, інститути (центри)
підвищення кваліфікації, перепідго-
товки, вдосконалення, навчально-кур-
сові комбінати); підрозділи вищих 
навчальних закладів (філіали, факуль-
тети, відділення та інші); професійно-
технічні навчальні заклади; науково-
методичні центри професійно-тех-
нічної освіти; відповідні підрозділи 
в організаціях та на підприємствах);
є) заклади для самоосвіти (створені
державними органами, підприємства-
ми, установами, організаціями, об’єднан-
нями громадян, громадянами відкриті
та народні університети, лекторії, біб-
ліотеки, центри, клуби, теле-, радіо-
навчальні програми тощо);

об’єкти суспільних відносин, у
рамках яких особи мають можливість

Об’єктивні ознаки порушення права на отримання освіти
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реалізувати своє право на отримання
освіти. Під об’єктами, як уже було
зазначено раніше, слід розуміти ті цін-
ності, що представляють інтерес для
учасників відносин і з приводу яких
виникають, змінюються та припиняю-
ться суспільні відносини. І такою цін-
ністю в цьому випадку виступає
можливість отримання освіти всіх 
рівнів, починаючи від дошкільної 
та закінчуючи післядипломною, що,
своєю чергою, врешті-решт, дає змогу
особам виступати повноцінними чле-
нами сучасного суспільства, отримати
гідну своєму рівню освіти роботу з
відповідною матеріальною та мораль-
ною винагородою, підвищити свій
статус та престиж у суспільстві;

зміст суспільних відносин, у рам-
ках яких особи мають можливість
реалізувати своє право на отримання
освіти, тобто конкретні права та обо-
в’язки суб’єктів суспільних відносин,
що виникають у процесі їх реалізації.
Так, особи, що бажають отримати
освіту (громадяни України, іноземці
та особи без громадянства, що пере-
бувають в Україні на законних підста-
вах) та вступають з приводу цього у
правовідносини із закладами освіти,
мають право на вільний та рівний
доступ до всіх освітніх послуг, що на-
даються навчальними закладами Ук-
раїни (у державних та комунальних на-
вчальних закладах такі особи мають
право претендувати на конкурентних
засадах на отримання безоплатної
освіти у межах державного замовлен-
ня, а також освіти за рахунок коштів
фізичних та юридичних осіб поза дер-
жавним замовленням; у приватних
навчальних закладах – на отримання
освіти за рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб). З іншого боку, цим
правам осіб повинен кореспондувати-
ся відповідний обсяг повноважень
навчальних закладів з надання того
чи іншого виду освітніх послуг.

Що стосується ознак, які харак-
теризують об’єктивну сторону пору-
шення права на отримання освіти, то

вони складаються виключно з таких,
які характеризують діяння. Наслідки,
причиново-наслідковий зв’язок чи ін-
ші ознаки, властиві об’єктивній стороні
(час, місце, спосіб вчинення тощо)
винесені законодавцем поза межі скла-
ду цього злочину, тобто вони не підля-
гають установленню.

Об’єктивна сторона може виража-
тися у двох формах: незаконній від-
мові від прийняття до навчального
закладу будь-якої форми власності та
незаконній вимозі оплати за навчання
у державних та комунальних навчаль-
них закладах. Кожна з цих форм реа-
лізації об’єктивної сторони має свої
ознаки, наявність яких необхідна та
достатня для визнання в тих чи інших
діяннях особи злочину «порушення
права на отримання освіти».

Ознаками, що характеризують не-
законну відмову в прийнятті до на-
вчального закладу будь-якої форми
власності, є:

звернення будь-якої особи, що
наділена всіма необхідними та достат-
німи характеристиками для такого
звернення (як-то належний рівень
освіти, що вже має особа, її вік, фізич-
ний стан тощо), до відповідного на-
вчального закладу будь-якої форми
власності, що також має всі необхідні
характеристики, щоб прийняти таке
звернення (як-то відповідний вид, тип,
рівень акредитації, ліцензія тощо), для
отримання певного виду освіти; необ-
хідно відзначити, що всі зазначені озна-
ки закріпляються у законодавстві про ос-
віту,що діє на момент такого звернення;

подальші дії посадових осіб відпо-
відного навчального закладу, що спря-
мовані проти створення всіх необхід-
них умов для надання можливості
отримати особою цей рівень освіти;
алгоритм обов’язкових дій посадових
осіб навчальних закладів також закріп-
люється у нормативно-правових актах
України про освіту, що діють на мо-
мент здійснення посадовою особою
таких дій; і важливим є той факт,
що дії таких посадових осіб завжди
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чітко регламентовані та не можуть
бути двозначними;

та як наслідок другого елементу
цієї форми реалізації об’єктивної сто-
рони складу порушення права на
отримання освіти є незаконна відмова
в прийнятті до навчального закладу
будь-якої форми власності; незакон-
ною є відмова з будь-якої причини,
що суперечить усім послідовно про-
писаним у чинному українському
законодавстві про освіту підставам
такої відмови; як можна зробити вис-
новок із тексту чинних нормативно-
правових актів, прямих вказівок на
випадки відмови у прийнятті до на-
вчального закладу не наведено, а, від-
повідно, незаконною відмовою можна
вважати будь-яку відмову, що заснова-
на на відхиленні від позитивних поло-
жень того чи іншого порядку при-
йняття до конкретного навчального
закладу; тобто, особа має право вважа-
ти, що їй незаконно було відмовлено в
прийнятті до навчального закладу,якщо
вона, маючи на те всі передбачені
законом підставі, звернулася до на-
вчального закладу із дотриманням усіх
необхідних умов, виконала всі перед-
бачені дії для отримання місця в тако-
му навчальному закладі, і після цього
має достатні підстави для отримання
такого місця, але, не зважаючи на те,
отримує відмову в прийнятті від упов-
новаженої особи навчального закладу.

Ознаками, що характеризують не-
законну вимогу оплати за навчання 
у державному та комунальному на-
вчальному закладі, є:

зарахування особи до державного
чи комунального навчального закладу
для отримання освіти встановленого
законодавством рівня, змісту та обсягу
за рахунок коштів Державного бюдже-
ту України або місцевих бюджетів при
виконанні з боку особи всіх передбаче-
них законодавством умов для отриман-
ня безоплатної освіти (як-то,наприклад,
успішне проходження конкурсу);

вимога посадовою особою дер-
жавного чи комунального навчаль-

ного закладу здійснити оплату за отри-
мання освіти в такому навчальному
закладі як одноразово в якості, напри-
клад, благодійного внеску або будь-
якій іншій матеріальній формі, або ж
у виді вчинення певних економічно
вигідних для цього навчального за-
кладу дій. При цьому необхідно від-
значити, що зовсім не має значення
форма передачі цієї оплати – у го-
тівковій чи безготівковій формі, шля-
хом учинення певних дій, купівлі для
навчального закладу матеріальних
цінностей тощо.Також по-різному мо-
же відбуватися обґрунтування з боку
посадової особи навчального закладу
необхідності здійснення такої опла-
ти – для проведення ремонтних робіт,
для господарських потреб навчаль-
ного закладу, для утримання навчаль-
ного закладу або ж без пояснення ці-
лей та причин такої оплати. Також 
для кваліфікації діяння за цією части-
ною статті 183 Кримінального кодек-
су не має значення той факт: чи були
насправді спрямовані ці матеріальні
цінності на зазначені посадовою осо-
бою цілі, чи ж фактично вони були
нею привласнені.

Також слід відзначити, що незаконна
вимога оплати за навчання у держав-
ному та комунальному навчальному
закладі буде  й тоді, коли особа зарахо-
вана до навчального закладу для отри-
мання освіти за рахунок коштів фізич-
них та юридичних осіб, але отримує
вимогу здійснити більшу оплату, ніж
ту, що передбачена договором про
надання освітніх послуг.

Таким чином, при наявності всіх
ознак, що характеризують об’єкт та
одну з форм реалізації об’єктивної
сторони порушення права на отриман-
ня освіти, з урахуванням суб’єктивних
ознак цього діяння, можна вести мо-
ву про наявність у тих чи інших діях
особи порушення права на отримання
освіти, а отже, й про притягнення її до
кримінальної відповідальності за стат-
тею 183 Кримінального кодексу Ук-
раїни 2001 року.

Об’єктивні ознаки порушення права на отримання освіти
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Залеська А. С. Об’єктивні ознаки порушення права на отримання освіти
У статті проаналізовані об’єктивні ознаки порушення права на отримання осві-

ти. Розкриті ознаки, що характеризують об’єкт порушення права на отримання
освіти, а також ознаки, що характеризують об’єктивну сторону порушення права
на отримання освіти.
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тивна сторона злочину.

Залесская А. С. Объективные признаки нарушения права на получение обра-
зования

В статье проанализированы объективные признаки нарушения права на полу-
чение образования. Раскрыты признаки, которые характеризуют объект наруше-
ния права на получение образования, а также признаки, которые характеризуют
объективную сторону нарушения права на получение образования.

Ключевые слова: нарушение права на получение образования, объект преступ-
ления, объективная сторона преступления.

Zalesskaya A. Objective Attributes of the Violation of the Right to Education
In the article it is analyzed the objective attributes of the violation of the right to

education. It is revealed the attributes that characterize the object of the violation of the
right to education, and the attributes that characterize the objective aspect of the viola-
tion of the right to education.

Key words: the violation of the right to education, the object of the crime, the objec-
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