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Про надання роз’яснення 

Розглянувши запит на отримання публічної інформації від 28.10.2021 
№ ЗПІ-О-2089/0-21, інформуємо, що Міністерство у своїй діяльності керується 
правовими засадами і гарантіями, що встановлені Конституцією України та 
законами України. 

Згідно із пунктом 1 частини 1 статті 32 Закону України «Про вищу освіту» 
діяльність закладу вищої освіти провадиться на принципах автономії та 
самоврядування. Автономія закладу вищої освіти це самостійність, 
незалежність і відповідальність закладу вищої освіти у прийнятті рішень 
стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, 
внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, тощо у межах, 
встановлених цим Законом.

Відповідно до частини шостої статті 73 Закону України «Про вищу освіту» 
розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої 
освіти, підвищення кваліфікації, а також порядок оплати освітньої послуги 
(разово, щороку, щосеместрово, щомісяця) встановлюються у договорі 
(контракті), що укладається між закладом вищої освіти та фізичною 
(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для 
іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Згідно із пунктом 1 частини другої статті 11 Цивільного кодексу України 
(далі – Кодекс) підставами виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема, 
є  договори та інші правочини.

Частиною першою статті 14 Кодексу визначено, що цивільні обов’язки 
виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного 
законодавства.
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Відповідно до частини першої статті 652 Цивільного кодексу України 
у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні 
договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо 
інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання. Зміна 
обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли 
це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

Частиною третьою статті 653 Цивільного кодексу України визначено, 
що у разі зміни або розірвання договору зобов’язання змінюється або 
припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання 
договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером 
його зміни.

На підставі викладеного, питання порушені у запиті необхідно вирішувати 
безпосередньо з керівництвом закладу освіти, з яким підписувався договір, та 
в межах прав і обов’язків, прописаних у договорі.     

Також інформуємо, що держава гарантує кожному право на отримання 
безоплатної правової допомоги. Для отримання такої допомоги телефонуйте за 
номером Єдиного контакт-центру 0 800 213 103 (цілодобово та безкоштовно у 
межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів) або звертайтеся 
особисто до найближчого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги чи бюро правової допомоги. З інформацією про адреси відповідних 
центрів чи бюро, а також види і порядок отримання безоплатної правової 
допомоги можна ознайомитися на вебсайті системи безоплатної правової 
допомоги legalaid.gov.ua.
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