
З А К О Н  У К Р А Ї Н И  

Про освіту 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380) 

{Закон визнано таким, що відповідає Конституції України (є конституційним), згідно з 

Рішенням Конституційного Суду № 10-р/2019 від 16.07.2019} 

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 

№ 2657-VIII від 18.12.2018, ВВР, 2019, № 5, ст.33 

№ 2661-VIII від 20.12.2018, ВВР, 2019, № 5, ст.35 

№ 2704-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 21, ст.81 

№ 2745-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 30, ст.119 

№ 392-IX від 18.12.2019, ВВР, 2020, № 24, ст.170 

№ 463-IX від 16.01.2020 

№ 540-IX від 30.03.2020, ВВР, 2020, № 18, ст.123 

№ 725-IX від 18.06.2020} 

Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 4. Забезпечення права на безоплатну освіту 

1. Держава забезпечує: 

безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої та вищої освіти відповідно до стандартів освіти; 

розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої, вищої і післядипломної освіти відповідно до законодавства. 

2. Право на безоплатну освіту забезпечується: 

для здобувачів дошкільної та повної загальної середньої освіти - за рахунок розвитку 

мережі закладів освіти всіх форм власності та їх фінансового забезпечення у порядку, 

встановленому законодавством, і в обсязі, достатньому для забезпечення права на освіту всіх 

громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно або тимчасово 

проживають на території України; 

для здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та 

післядипломної освіти - у закладах освіти чи інших суб’єктів освітньої діяльності за рахунок 

фінансування з державного та/або місцевого бюджетів у порядку, встановленому 

законодавством; 

для здобувачів вищої освіти - у закладах освіти за рахунок фінансування з державного 

та/або місцевого бюджетів у порядку, встановленому законодавством. 

3. Держава гарантує усім громадянам України та іншим особам, які перебувають в Україні 

на законних підставах, а також кожній дитині незалежно від підстав її перебування в Україні 

право на безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів 

освіти. 

{Абзац перший частини третьої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 463-

IX від 16.01.2020} 

Держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), 

посібниками всіх здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників 

у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
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