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ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ 

ПРАВ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 
Розглянуто проблеми адміністративно-правового захисту прав учасників освітнього процесу. 

Зазначено нормативно-правові акти, які регулюють питання вакцинації учасників освітнього 
процесу, створення безпечного освітнього середовища, дотримання основних прав людини. 

Проаналізовано судову практику, яка дає підстави зробити висновок, що досі є проблема 

розмежування юрисдикції адміністративних судів від інших видів судової юрисдикції та 
відсутність єдності судової практики у питаннях, що стосуються права невакцинованої дитини на 
освіту. Досліджено правові позиції національних судів та рішення Європейського суду з прав 
людини щодо питання вакцинації учасників освітнього процесу. Для реалізації зазначених 
проблем обґрунтовано доцільність наукової розробки цієї тематики надалі. 

Ключові слова: щеплення, вакцинація, здоров’я, право на освіту, булінг, захист учасників 
освітнього процесу. 

 

Постановка проблеми. Актуальним на сьогодні залишається питання вакцинації 

(щеплення) учасників освітнього процесу, адже повноцінний захист населення від 

інфекційних хвороб – щеплення. Незважаючи на те, що на цей час серед науковців 

обговорюються питання щодо вакцинації населення, актуальною залишається проблема 

визначення юрисдикції адміністративних судів і поширення їх компетенції на спори про 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб‘єктів владних повноважень щодо вакцинації 

дітей та їх права на освіту. На практиці такі спори розглядаються як місцевими загальними 

судами у порядку цивільного судочинства, так і місцевими адміністративними судами. З 
огляду на вище зазначене стає очевидним, що цей напрям дослідження є перспективний та 

потребує подальшого комплексного обговорення науковою спільнотою. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питання 

захисту прав учасників адміністративно-правових відносин, узагалі, достатньо повно 

досліджено в юриспруденції. Натомість проблеми адміністративно-правового захисту 

прав учасників такого виду публічно-правових відносин, як освітній потребують 

ґрунтовнішого висвітлення. 
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Метою статті є аналіз та виявлення проблем адміністративно-правового захисту 

прав учасників освітнього процесу. 

Виклад основного матеріалу. Стаття 3 Конституції України зазначає, що 

«людина, її життя і здоров‘я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави». Саме тому кожна людина в 

умовах сьогоднішньої ситуації, яка склалася в усьому світі через «коронавірусну» 

пандемію, досить активно захищає свої права і свободи у разі їх порушення та/або 

обмеження. Тому що забезпечення прав та свобод людини є конституційною гарантією, 

яка не може порушуватися за жодних обставин. 

На жаль, такі самі складні ситуації наявні й у стінах навчальних закладів, адже тут 
знаходяться безліч різних думок, особистих принципів та поглядів на життя та науку як 

з боку керівництва і науково-педагогічних працівників, так і з боку здобувачів освіти та 

їх батьків. Для батьків, дітей, студентів та інших учасників освітнього процесу 

найдоцільнішим, на нашу думку, є адміністративно-правовий захист їх прав і свобод як 

людини і громадянина. 

Як зазначає професор В. Авер‘янов, адміністративному праву належить важлива 

роль у захисті особи від неправомірних і недоцільних дій суб‘єктів влади та органів 

місцевого самоврядування, адже у взаємовідносинах з цими суб‘єктами найбільш 

конкретно виявляється адміністративно-правовий статус громадян [1, с. 10].  

Особистим природним правом людини є її здоров‘я. Кожна людина має природне 

невід‘ємне і непорушне право на охорону здоров‘я, а охорона здоров‘я людини – це 
пріоритетна сфера в діяльності держави. При цьому запобігання і лікування інфекційних 

захворювань і боротьба з ними, на думку експертів, можлива шляхом вакцинації (щеплення, 

імунізації). Але останнім часом в деяких державах, у тому числі в Європі, батьки побоюються 

вакцинувати дітей через страх побічних ефектів та недовіру до якості вакцини, адже дитячий 

організм, як і дорослий, може невідомо як відреагувати на вакцину. Більше того, в 

українському суспільстві з певним застереженням ставляться до так званої «глобальної 

вакцинації населення», у зв‘язку з чим на сьогодні гостро постає питання: вакцинація – це 

право людини чи її обов‘язок, і як держава повинна забезпечувати вакцинацію. 

Тож законодавче регулювання політики вакцинації в нашій країні відображено у 

таких Законах Україник: Основи законодавства України про охорону здоров‘я [2], «Про 

забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» [3], «Про 

захист населення від інфекційних хвороб» [4] та інші. 
Зокрема, статтею 30 Основ законодавства України про охорону здоров‘я 

визначено, що держава забезпечує планомірне науково обґрунтоване попередження, 

лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань. Щодо окремих 

особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов‘язкові 

медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи у порядку, 

встановленому законами України. 

Згідно з ч. 1 ст. 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» профілактичні щеплення здійснюються з метою запобігання 

захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні 

та є обов‘язковими. 

За таких обставин однією з умов вступу до освітнього закладу є вакцинація, про що 
йдеться в ч. 1 ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», яка 

зазначає, що прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів 

проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров‘я, під наглядом якого 

перебуває дитина. При цьому така довідка видається на підставі даних медичного огляду 

дитини, і за умови, що відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, 

а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і, якщо 

дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями. 

Водночас у ч. 2 цієї статті зазначено, що дітям, які не отримали профілактичних щеплень 

згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. 

Отже, повноцінний захист населення від спалахів та епідемій інфекційних 

захворювань, яким можна запобігти засобами проведення необхідних профілактичних 

щеплень, зараз залишається дискусійним. Це призводить до різних конфліктних 
ситуацій, зокрема, між батьками та працівниками закладів освіти, їх посадовими 

особами, між іншими учасниками освітнього процесу тощо. А тому для відновлення 
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порушених прав і свобод, на думку батьків нещеплених (невакцинованих) дітей, є 

підставою для звернення до суду. Аналіз судових справ цієї категорії дозволяє зробити 

висновок про те, що немає єдиного підходу до вирішення цього питання, адже судова 

практика визначає, що справи, які стосуються вакцинації дітей, розглядаються і 

місцевими загальними судами, і адміністративними судами. 

З огляду на викладене, виникає питання: до чого тут адміністративно-процесуальне 

право, завданням якого є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 

юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб‘єктів 

при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі 

на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та 
своєчасного розгляду адміністративних справ (ч. 1 ст. 2 Кодексу адміністративного 

судочинства України). Інакше кажучи, захист прав, свобод та інтересів у сфері 

адміністративно-процесуальних правовідносин полягає у сукупності способів, прийомів і 

різних процесуальних дій, встановлених у законному порядку, за допомогою яких 

здійснюється відновлення порушеного права учасника навчального процесу.  

Поряд з цим, згідно з п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про освіту» [5] заклад освіти 

є юридичною особою публічного чи приватного права, основним видом діяльності якої є 

освітня діяльність. При цьому, як зазначено в ч. 1 ст. 64 цього ж Закону, саме 

центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки розробляє та затверджує 

умови прийому до закладів освіти, а за дорученням і в межах, встановлених Кабінетом 

Міністрів України, здійснює повноваження засновника щодо державних закладів освіти. 
До речі, згідно з ч. 9. ст. 3 згаданого вище Закону право на освіту не може бути 

обмежене законом. Закон може встановлювати особливі умови доступу до певного рівня 

освіти, спеціальності (професії). 

Попри те, що в Україні діє система адміністративних судів задля реалізації 

громадянами свого конституційного права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

суб‘єктів владних повноважень, аналіз судової практики показав, що проблема 

існування правових колізій адміністративної та, зокрема, цивільної юрисдикції 

залишається невирішеною. Так, на практиці є випадки, коли суди відмовляють у 

відкритті провадження, обґрунтовуючи це тим, що розгляд відповідного спору належить 

до компетенції іншого суду, або ж випадки, коли різні суди розглядають однорідні 

справи, що свідчить про недосконалість законодавства у цій сфері. 

Одним із прикладів є постанова Касаційного адміністративного суду Верховного 
Суду від 30.09.2020 р. у справі № 815/3128/18 [6], де суд закрив провадження у цій 

справі в частині позовних вимог позивачки до Одеської загальноосвітньої школи № 26  

І-III ступенів Одеської міської ради Одеської області про визнання протиправними дії 

останнього в частині незаконної обробки персональних даних (інформації про стан 

здоров‘я – наявності/відсутності профілактичних щеплень) та дискримінації (обмеження 

в реалізації прав, гарантованих статтями 21, 22, 24, 32, 34, 49, 53 Конституції України) 

дітей за ознакою наявності/відсутності профілактичних щеплень. Закриваючи 

провадження у справі, суд виходив з того, що спір в цій частині позовних вимог не 

належить розглядати за правилами адміністративного судочинства у зв‘язку з тим, що 

заявлені позовні вимоги в цій частині не стосуються захисту прав, свобод та інтересів у 

сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб‘єкта владних повноважень, а 
тому захист прав позивачки та її неповнолітніх дітей, в інтересах яких нею пред‘явлений 

позов, має здійснюватися у порядку цивільного судочинства. Прикладом тому суд 

наводить постанову Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 17.04.2019 р. у 

справі № 682/1692/17 [7], де подібний випадок був розглянутий цивільним судом. 

Проте в постанові Касаційного адміністративного суду Верховного Суду від 

14.02.2020 р. у справі № 240/6426/19 [8], де предметом розгляду є встановлення 

правомірності та скасування пунктів наказу відповідача в частині заборони відвідувати 

та зарахувати до закладів освіти дітей, які не отримали профілактичних щеплень згідно з 

календарем, суд, розглянувши касаційну скаргу, залишив судові рішення судів першої та 

апеляційної інстанцій без змін, а касаційну скаргу без задоволення. 

Отже, у правозастосовній діяльності національних судів вбачається відсутність єдності 

правозастосування під час визначення юрисдикції адміністративних судів у спорах про 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб‘єктів владних повноважень в питаннях, що 

стосуються вакцинації дітей та їх права на освіту. Зі свого боку, це може призвести до правової 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_825209/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#825209
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_66/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#66
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_70/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#70
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_93/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#93
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_98/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#98
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_152/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#152
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_167/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#167
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невизначеності, зокрема, у питанні звернення фізичної особи до компетентного суду. 

У зв‘язку з цим доречно нагадати, що судова влада є єдиною й неподільною 

незалежно від кількості судових ланок і установ. Упевнені, що для кращого забезпечення 

права кожного громадянина на доступ до суду, юрисдикція судів має визначатися так, щоб, 

по-перше, судді однаково застосовували норми матеріального і процесуального права, а по-

друге, щоб належною юрисдикцією забезпечувалися всі правовідносини, що виникають у 

державі. До того ж розгляд справи компетентним судом є однією з гарантій, проголошених 

п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Адже спрямування 

судової системи на однакове застосування норм права є однією з основних складових 

дотримання принципу верховенства права в державі. 

Безумовно, законними можна вважати не лише права, закріплені в законі чи 
іншому нормативному акті, а й інші, зокрема, в адміністративно-правовому порядку 

охороняються різні життєво важливі інтереси кожної особи, які через свою численність 

не завжди спеціально обумовлені в актах державних органів. 

Важливе місце в механізмі реалізації та адміністративно-правового захисту прав та 

законних інтересів громадян посідає управлінська діяльність, зазвичай пов‘язана з 

правовими формами діяльності, тобто зі здійсненням правоустановчої, правозастосовної і 

правоохоронної діяльності. Це пояснюється тим, що реалізація громадянами багатьох прав 

залежить не лише від їх дій, але й від правозастосовної діяльності органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, посадових осіб, від ухвалення ними відповідних рішень. 

Відомо, що тема вакцинації стала ще більш дискусійною після початку 

«коронавірусної» пандемії. Більшість європейських держав підтримують політику 
добровільної вакцинації, хоча є держави, де вакцинація обов‘язкова. Отже, і в цих 

державах також постає питання правомірно чи ні обмежувати право на відвідування 

навчальних закладів дітям, яким не зроблено усіх необхідних та обов‘язкових щеплень 

згідно з календарем щеплень. 

Позиція Європейського суду з прав людини з цього питання викладена в рішенні 

від 08.04.2021 р. по справі Вавричка та інші проти Чеської Республіки («Vavřička and 

Others v. the Czech Republic»), відповідно до якого обмеження державою доступу до 

дитячих садочків дітям, які не зробили обов‘язкових щеплень і не мали для цього 

протипоказань, визнано таким, що відповідає Конвенції, а втручання у приватне життя у 

вигляді обов‘язку робити вакцинацію відповідає положенням закону, тому це не є 

порушенням їх прав. При цьому доречно акцентувати й на тому, що це рішення 

стосується обмеження доступу до дитячих садочків, а питання обмеження відвідування 
загальноосвітніх шкіл у цій справі на розглядалось і не вирішувалось. 

Судова практика Верховного Суду повною мірою узгоджується із наведеною вище 

практикою Європейського суду з прав людини. Згідно з постановою від 10.03.2021 р. у 

справі № 331/5291/19 правова позиція Касаційного цивільного суду Верховного Суду [9] 

полягає в тому, що держава, встановивши заборону на відвідування навчального закладу 

дитиною без щеплень, реалізує свій обов‘язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров‘я 

не тільки всіх учасників освітнього процесу, а й захищає в такий спосіб саму дитину, яка не 

отримала профілактичні щеплення. Право такої дитини на здобуття освіти не порушено, 

оскільки для неї установлено альтернативні способи отримання освіти та продовження 

навчання. З-поміж іншого суд зазначив, що вирішуючи питання про співвідношення норм 

ст. 3 і ст. 53 Конституції України, не можна не визнати пріоритетність забезпечення безпеки 
життя, здоров‘я і безпеки людини над правом на освіту. 

Однак, незважаючи на нормативне закріплення в українському законодавстві правила 

про те, що без щеплень дитина не може бути допущеною до занять, та з огляду на поширене 

негативне ставлення громадян до вакцинації, і як наслідок, обрання ними найбільш дієвих 

способів захисту порушених прав, свобод та інтересів у сфері адміністративно-

процесуальних правовідносин, маємо констатувати недосконалість окремих із них, а також 

подекуди «декларативний» характер у виконанні головного завдання адміністративного 

права – захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у публічно-правовій сфері [10]. 

До речі, поза увагою науковців та експертів залишаються ситуації про так званий 

«коронавірусний булінг». Не дивно, що в період всесвітньої «коронавірусної» пандемії, 

коли під ризик зараження вірусом потрапила максимально велика кількість людей з 

різних етнічних, вікових, соціальних груп, проблема булінгу щодо захворювання 
(вірусної інфекції) стала вкрай актуальною. 

Зокрема, на сайті «Нова українська школа», створеного ГО «Смарт Освіта» у 
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партнерстві з Міністерством освіти і науки України, у статті від 12.11.2020 р., автор 

М. Марковська висвітлила тему про новий різновид булінгу – коронавірусний булінг – 

учні цькують інших дітей або вчителів за те, що ті хворіють або перехворіли ковідом. 

Автор також зазначає, що зазвичай думки вчителів і батьків розділяються: одні кажуть, 

що не можна розголошувати, хто саме захворів. Інші хочуть знати, чи контактували вони 

з цією людиною, аби убезпечити себе і своє здоров‘я [11]. 

Отже, з упевненістю можна стверджувати, що потрібно проводити 

роз‘яснювальну роботу серед дітей щодо випадків профілактики на різні інфекційні 

захворювання з метою запобігання цьому явищу надалі. 

Також у відкритому доступі на різних офіційних сайтах в Інтернеті розміщена 

інформація про провокування цькування і булінгу батьків, які скористалися своїм 
законним правом і не надали згоду на проведення щеплень їх дітям, про те, що в низці 

регіонів відбуваються публічні зібрання батьків, які виступають проти обмежень на 

відвідування нещепленими дітьми освітніх закладів. 

Отже, досліджена в цій статті проблематика свідчить про актуальність питання 

обов‘язкової вакцинації дітей, створення безпечного освітнього середовища, зокрема, 

через всесвітню «коронавірусну» пандемію, дотримання конституційних прав і свобод 

громадян з боку держави, і наявність проблем адміністративно-правового захисту прав 

учасників освітнього процесу. 

Висновки. З огляду на судову практику та аналіз норм українського процесуального 

законодавства, незважаючи на постійну його зміну і оновлення, щодо компетенції судів 

окремих юрисдикцій залишилось багато колізійних аспектів, які впливають на якість і 
ефективність системи адміністративного судочинства. Адже є випадки, коли суди 

відмовляють у відкритті провадження, у зв‘язку з тим, що розгляд відповідного спору 

належить до компетенції іншого суду. Проте бувають й такі випадки, коли той самий спір 

формально може бути розглянутий судами різних юрисдикцій, або ж, визнавши 

неналежність певної справи до адміністративної юрисдикції, замість того, щоб закрити 

провадження, суд ухвалює рішення по суті справи. Такі розбіжності в судовій практиці 

свідчать про недосконалість та неузгодженість законодавства у цій сфері. 

На нашу думку, норма ст. 15 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», на яку посилаються судді всіх судових інстанцій у своїх рішеннях, 

є дискримінаційною та антиконституційною у частині заборони прийому та відвідування 

закладів освіти дітьми без одного або декількох щеплень. Ми вважаємо недостатньо 

виваженою повну заборону на відвідування закладів освіти дітям, які не отримали 
профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень. Адже ст. 53 Конституції України 

гарантує кожному право на освіту і повна загальна середня освіта є обов‘язковою. 

Як висновок, зазначимо, що законодавство у сфері регулювання публічно-

правових відносин, зокрема щодо вирішення питання про обов‘язок батьків вакцинувати 

дітей та обмеження права на освіту дітей, які невакциновані, потребує подальшого 

наукового дослідження та обговорення. 

Щодо ефективного функціонування правової системи загалом і судової системи 

зокрема, то очевидним є той факт, що це можливо через поєднання практичного досвіду 

суддів і чіткого теоретичного доктринального розуміння правових інститутів і норм права, 

збалансованість положень законодавства, своєчасного його вдосконалення під впливом 

інтеграційних процесів та з урахуванням соціально-економічних змін у державі, що сформує 
в державі якісне праворозуміння для досягнення єдності правозастосування. 
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ABSTRACT 

Kateryna Katerynchuk, Iryna Polat. Problems of administrative and legal protection of the 
rights of participants in the educational process. This article describes the problems of administrative 
and legal protection of the rights of participants in the educational process. The normative legal acts 
regulating the issues of vaccination of the participants of the educational process, creation of a safe 
educational environment, abidance of the constitutional rights and freedoms of humans and citizens, 
provision of their guarantees are indicated in the article. Also mentioned the urgency of the problem of 

bullying in the education, which became more actively discussed in society during the global 
«coronavirus» pandemic, when the risk of contamination by the virus was high.  

A new type of bullying has been reported - coronavirus bullying - a situation where students bully 
other children or teachers because they are sick or have been infected by covid, or in cases of provoking 
bullying of parents who have not given their consent to vaccinate their children. This paper analyzes the 
case law, which leads to the conclusion that there is still a legal problem of distinguishing the jurisdiction 
of administrative courts from other types of judicial jurisdiction. Also, the lack of unity of case law in 
appealing decisions, action or inaction of subjects of power, particularly, in matters concerning the right 
of an unvaccinated child to education, which is extremely relevant today. The legal positions of national 

courts and decisions of the European Court of Human Rights on the matter of vaccination of participants 
in the educational process were studied in the article. For further implementation of these problems, the 
feasibility of further scientific development of this topic was substantiated. 

Keywords: vaccination, health, protection of participants in the educational process, bullying, the 
right to education, the subject of power, the jurisdiction of the administrative court. 
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