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Законодавчий акт регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації
конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб,
які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних
органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.Згідно із Законом, «Освіта є
основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її
успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства,
об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності
суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування
цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання
відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування
своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі
інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу,
підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її
європейського вибору».

Законом встановлено: «Кожен має право на якісну та доступну освіту. Право на освіту
включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на доступність освіти,
право на безоплатну освіту у випадках і порядку, визначених Конституцією та законами
України.

В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у
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праві на здобуття освіти. Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси,
стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи
інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження,
соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак».

Закон передбачає, що право особи на освіту може реалізовуватися шляхом її здобуття на
різних рівнях освіти, в різних формах і різних видів, у тому числі шляхом здобуття
дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та освіти дорослих.

Закон визначає державну політику у сфері освіти, згідно з якою «освіта є державним
пріоритетом, що забезпечує інноваційний, соціально-економічний і культурний розвиток
суспільства. Фінансування освіти є інвестицією в людський потенціал, сталий розвиток
суспільства і держави».

Державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, а реалізують
Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки,
інші центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Законом встановлено, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Держава забезпечує кожному громадянинові України право на здобуття формальної
освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та
післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах.

Закон визначає види освіти, форми здобуття освіти, структуру освіти,
організаційно-правовий статус закладів освіти, встановлює автономію закладу освіти,
управління закладом освіти, права і обов’язки засновника закладу освіти.

Закон також удосконалює систему управління освітою, визначає вимоги до формування
змісту освіти, врегульовує питання економічної діяльності закладів освіти.
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Закон прийнято з урахуванням пропозицій Комітету з питань науки і освіти.

Проект Закону зареєстровано за №3491-д .
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