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Статтю присвячено аналізу історії кодифікації законодавства України про освіту в умовах панування радянської моделі влади. 
У період першої кодифікації українського радянського законодавства, яка відбувалася у 1920-х роках, ухвалено Кодекс законів про 
народну освіту УСРР 1922 р. Цей Кодекс мав досить складну структуру. Він складався з чотирьох книг, які поділялися на частини, роз-
діли, глави, і містив 767 статей. Кодексом регулювалися питання народної освіти, культосвітньої, а також виховної роботи серед широких 
верств населення України різного віку. Доведено, що сучасні науковці оцінюють зміст Кодексу неоднозначно. Називаючи недоліки цього 
нормативно-правого документа, вони цілком слушно вважають його таким, що не мав аналогів в інших радянських республік того часу 
і закріплював базові положення саме української освітньої політики. З’ясовано, що входження УСРР до складу Союзу РСР у 1922 році 
зумовило розповсюдження на її території загальносоюзного освітнього законодавства, яке поступово витісняло республіканське законо-
давства, зокрема й норми Кодексу. Наслідком стало те, що в середині 1930-х років Кодекс законів про народну освіту 1922 р. фактично 
перестав застосовуватися. З кінця 1950-х років в умовах десталінізації в УРСР розпочалася друга кодифікація українського законо-
давства, яка відбувалася в руслі оновлення й загальносоюзного законодавства. Не стало винятком й освітнє законодавство України. 
У цьому плані першим комплексним, достатньо реформаторським за своїм змістом став Закон УРСР від 17 квітня 1959 р. «Про зміц-
нення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР». Ухвалення 19 липня 1973 р. Основ 
законодавства Союзу РСР і союзних республік про народну освіту зумовило ухвалення Верховною Радою Української РСР 28 червня 
1974 р. Закону УРСР «Про народну освіту». Цей Закон обґрунтовано належить до переліку кодифікаційних правових актів часів другої 
кодифікації українського радянського законодавства. Попри досить заідеологізований характер українського освітнього законодавства 
досліджуваного періоду, воно містило положення, реалізація яких дозволяла забезпечувати підготовку висококваліфікованих кадрів для 
народного господарства, науки, культури тощо. 

Ключові слова: освітнє законодавство України радянського періоду, кодифікація освітнього законодавства України, Кодекс законів 
про народну освіту УСРР 1922 р., Закон УРСР «Про народну освіту» 1974 р.

The article is devoted to the analysis of the history of codification of the legislation of Ukraine on education in the conditions of domination 
of the Soviet power. During the period of the first codification of Ukrainian Soviet legislation, which took place in the 1920s, the Code of Laws 
on Public Education of the Ukrainian SSR was adopted in 1922. This Code had a rather complex structure. It consisted of four books, which in 
turn were divided into parts, sections, chapters and included 767 articles. The Code regulated issues of public education, cultural education, as 
well as educational work among the general population of Ukraine of all ages. It is proved that modern scholars evaluate the content of the Code 
ambiguously. Listing the shortcomings of this legal document, they rightly consider it to have no analogues in other Soviet republics of the time 
and enshrined the basic provisions of Ukrainian educational policy. It was found that the entry of the Ukrainian SSR into the USSR in 1922 led 
to the spread of all-Union educational legislation on its territory, which gradually displaces the republican legislation, including the provisions 
of the Code. As a result, the Code of Laws on Public Education of 1922 ceased to apply in practice in the mid-1930s. In the late 1950s, during 
the period of de-Stalinization in the USSR, the second codification of Ukrainian legislation began, which took place in line with the renewal of all-
Union legislation. The educational legislation of Ukraine was not an exception. In this regard, the first comprehensive and rather reformist in its 
content was adopted – the Law of the Ukrainian SSR of April 17, 1959 “On strengthening the connection between school and life and the further 
development of public education in the Ukrainian SSR”. The adoption on July 19, 1973, of the Fundamentals of the Legislation of the USSR 
and the Union Republics on Public Education led to the adoption of the Law of the Ukrainian SSR “On Public Education” by the Verkhovna Rada 
on June 28, 1974. This Law rightly belongs to the list of legal acts of the second codification of Ukrainian Soviet legislation. Despite the rather 
ideological nature of the Ukrainian educational legislation of that period, it contained provisions, the implementation of which allowed the training 
of highly qualified personnel for the national economy, science, culture, etc.
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Education of the UkrSSR 1922, Law of the UkrSSR “On Public Education” 1974.

Попередні дослідження. у процесі дослідження заяв-
леної тематики як методологічної основи використовува-
лась низка опублікованих раніше праць про кодифікацію 
освітнього  законодавства  україни  вітчизняних  істори-
ків  права,  як-от  б.М.  бабій,  і.й.  бойко,  л.і.  Рябошапко, 
б.й. Тищик, і.б. усенко та інші. Під час написання статті 
враховувались публікації й фахівців у галузі історії укра-
їнської освіти хх століття.

Мета дослідження – неупереджене дослідження коди-
фікації  освітнього  законодавства  україни  за  радянських 
часів, що  дозволяє  глибше  зрозуміти  сутність  сучасного 
законодавства про освіту.

як слушно зазначає перший Президент україни лео-
нід кравчук, «не можна з історії української державності 
вилучати і період радянський. українська Радянська Соці-
алістична  Республіка  існувала  з  10  березня  1919  р.  до 
24 серпня 1991 року» [1, с. 12]. Свою історію має і радян-
ське українське законодавство. Про доцільність його вико-
ристання навіть після проголошення незалежності укра-
їни  свідчить  Закон  україни  «Про  правонаступництво», 
ухвалений верховною Радою україни 12 вересня 1991 р. 

Так, у статті 2 Закону зазначалося, що «до ухвалення нової 
конституції україни на території україни діє конституція 
(основний  Закон) української  РСР»,  а  в  статті  3  Закону 
зазначалося,  що  «закони  української  РСР  та  інші  акти, 
ухвалені  верховною  Радою  української  РСР,  діють  на 
території  україни,  оскільки  вони  не  суперечать  законам 
україни,  ухваленими  після  проголошення  незалежності 
україни»[2, ст. 617]. багату історію має й радянське зако-
нодавство про освіту, яке неодноразово піддавалося коди-
фікації. уперше це відбулося в 1922 р., коли було ухвалено 
кодекс законів про народну освіту уСРР (далі – кЗпно). 
Але це був не перший нормативно-правовий документ про 
освіту в уСРР. Так, ще в повідомленні цвк україни (був 
обраний  і  всеукраїнським  з’їздом  Рад,  який  відбувався 
у харкові 11–12 грудня 1917 р.) від 17 грудня 1917 р. «Про 
перші  рішення центрального виконавчого комітету  Рад 
україни у питаннях організації радянської влади в респу-
бліці» зазначалося, що цвк україни створив радянський 
уряд  –  народний  Секретаріат,  у  складі  якого  значилося 
і Секретарство освіти [3, с. 20]. однак в умовах боротьби 
за владу в республіці у 1917–1920 рр. законодавче забез-
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печення  освіти  з  боку  органів  радянської  влади  і  управ-
ління  було  досить  епізодичним.  Так,  22  лютого  1918  р. 
народне секретарство освіти україни видало наказ «Про 
скасування старих посад у середніх навчальних закладах 
і  заміну  їх  новими,  виборними»[4,  с.  64]. ним,  зокрема, 
в  усіх  середніх  навчальних  закладах  посади  директорів, 
інспекторів, начальниць  інспектрис, класних дам, поміч-
ників  класних  дам,  наставників  і  завідувачів  скасовува-
лися. Замість цього встановлювалися виборні посади від 
педагогічної ради: голова ради, його помічник і секретар. 
наступним правовим документом, у якому говорилося про 
освіту,  була  «декларація  Тимчасового  робітничо-селян-
ського уряду україни» від 28 січня 1919 р., в якій, зокрема, 
зазначалося,  що  в  істотних  рисах  педагогічна  програма 
цього уряду полягала у створенні єдиної трудової школи 
на противагу старій шкільній організації, відкритті «широ-
кого  доступу  до  університетської  і  спеціальної  освіти 
робітничим і селянським масам, відкритті народних уні-
верситетів»  [5,  с.  104–105].  як  бачимо,  класовий  підхід 
радянської влади до освіти в зазначеному документі сфор-
мульовано достатньо чітко. цитований документ цікавий 
із  точки  зору  підходу  до мови  викладання  в  радянських 
закладах  освіти.  у  ньому  наголошувалося,  що  «мова 
викладання в школах залежатиме від волі місцевих робіт-
ничого  і селянського населення», а що стосується вищої 
школи, «то створення паралельних курсів на різних роз-
мовних мовах україни дасть можливість кожному навча-
тися своєю рідною мовою» [6, с. 105]. класовий підхід до 
освіти закріпила й перша конституція уСРР, затверджена 
ііі всеукраїнським з’їздом Рад 10 березня 1919 р. і ухва-
лена в остаточній редакції всеукраїнським цвк 14 березня 
1919  р.  конституція  наголошувала  в  статті  27:  «в  цілях 
забезпечення за працівниками дійсного доступу до знання 
уСРР  ставить  своїм  завданням  дати  робітникам  і  селя-
нам повну, всебічну і даремну освіту» [4, с. 6 ]. у 1919 р. 
затверджено ще декілька освітніх правових актів. до них 
належили,  зокрема,  «основи  будівництва  вільної  єдиної 
трудової  соціалістичної  школи  уСРР»  та  «Положення 
про  трудову  школу  уСРР»  [8,  с.  189].  у  першій  поло-
вині 1919 р. затверджували правові акти, які стосувалися 
вищої освіти. Так, 11 березня 1919 р. народний комісаріат 
освіти уСРР (далі – наркомос) затвердив постанову «Про 
організацію управління вищими навчальними закладами»  
[9,  ст.  270].  новації  в  управлінні  вищими  навчальними 
закладами  полягали  в  тому,  що  ліквідовувалися  посади 
ректора і проректора. натомість їх повноваженнями наді-
лялися політичні комісари, які призначалися наркомосом 
уСРР. 18 травня 1919 р. Рада народних комісарів уСРР 
ухвалила декрет «Про деякі зміни в складі щодо устрою 
державних  навчальних  і  вищих  навчальних  закладів 
уСРР» [10, с. 50–51]. це був досить радикальний за своїм 
змістом  документ.  Так,  передбачалося  заміщення  посад 
на  кафедрах  за  конкурсом.  Скасовувались  учені  ступені 
і  вчені  звання,  що  одночасно  супроводжувалось  скасу-
вання прав і привілеїв, якими наділялись особи з вченими 
званнями і ступенями. 2 березня 1919 р. Раднарком уСРР 
ухвалив декрет «Про вступ до вищої школи» [11, ст. 229]. 
були  затверджені  й  деякі  інші  нормативні  акти,  які  сто-
сувалися  вищої  школи  в  уСРР.  однак  більш  активною 
нормотворча робота в галузі народної освіти відбувалася 
у 1920–1922 роках. вона стосувалася всіх освітніх ланок 
республіки.  Зазначені  й  інші  нормативно-правові  акти 
в  галузі  освіти  виявилися  корисними під  час  підготовки 
проєкту унікального для свого часу документа – кодексу 
законів про народну освіту уСРР. Проєкт цього кодексу 
обговорювався на третій сесії всеукраїнського цвк шос-
того скликання,  яка відбувалася в харкові 10–16 жовтня 
1922 р. 16 жовтня цього року сесія затвердила постанову 
«По доповіді наркомосу про кодекс  законів про освіту» 
[12,  ст.  666].  у  ній,  зокрема,  зазначалося:  «ухвалити 
кодекс з усіма виправленнями комісії загалом, запропону-

вавши кносвіти  і  наркомюсту  відредагувати  остаточно 
і подати на затвердження Президії вуцвк у терміновому 
порядку».  22  листопада  1922  р.  Президія  вуцвк  ухва-
лила постанову «Про введення в дію кодексу законів про 
народну  освіту»,  якою  він  уводився  в  дію  на  території 
уСРР з 25 листопада 1922 р., а попереднє законодавство 
про  освіту  скасовувалося,  якщо  воно  суперечило  поло-
женням кодексу  [13,  ст.  72]. Текст кодексу надруковано 
в  офіційному  виданні  уСРР  [14,  ст.  729  додаток].  він 
також був виданий окремою брошурою [15]. 

кЗпно  складався  зі  вступу  та  чотирьох  книг.  книги 
поділялися на частини, розділи, глави  і містили 767 ста-
тей. у вступі (§§ 1–33) визначалися завдання, цілі, прин-
ципи освіти, та деякі інші основні положення в цій сфері. 
Так,  у  §1  кодексу  зазначалося,  що  одним  з  основних 
завдань уСРР, що здійснювалося через народний коміса-
ріат освіти уСРР, було «виховання і освіта молодого поко-
ління, а також усього трудящого населення та організація 
наукової  праці».  книга  перша  мала  назву  «організація 
управління і постачання в народній освіті» (статті 1–153). 
у ній ретельно регламентувалися зазначені в назві книги 
питання.  При  цьому  головним  органом  управління 
в  галузі  освіти  і  науки  визнавався  народний  комісаріат 
освіти  уСРР.  книга  друга  «Соціальне  виховання  дітей» 
(статті 154–286) визначала систему і завдання соціального 
виховання  і  соціальної  охорони  неповнолітніх.  Стаття 
167 наводила перелік дитячих установ, поділяючи їх для 
нормальних дітей, неповнолітніх правопорушників і без-
притульних, дефективних дітей, глухонімих дітей, сліпих 
дітей. основними типами установ соціального виховання 
дітей визнавалися два: 1) інтернати, в яких діти до 15-річчя 
перебували весь час; 2) установи, в яких неповнолітні про-
водили лише частину свого часу (стаття 168). 

найбільш об’ємною за своїм змістом була книга третя 
«Професійна і соціально-наукова освіта» (статті 287–637). 
у ній визначалися завдання профосвіти, а також її система 
з детальною регламентацією побудови її структурних час-
тин.  частина  третя  книги  третьої  «організація  наукових 
установ і органів сприяння вченим» (статті 589–637) регла-
ментувала,  зокрема,  діяльність  органів  безпосереднього 
керівництва  науковою  роботою  в  україні  (ними  визнава-
лися науковий комітет народного комісаріату освіти і укра-
їнська академія наук), науково-дослідних кафедр і науково-
дослідних інститутів. нормами четвертої книги «Політична 
освіта і виховання дорослих» (статті 638–767) визначалися 
завдання  політичної  освіти  і  виховання,  система  установ 
політичної освіти і виховання, їх організація та діяльність, 
роль мистецтва в політичній освіті і вихованні.

Сучасні  дослідники  оцінюють  кЗпно  уСРР  нео-
днозначно.  Так,  проаналізувавши  зміст  цього  кодексу, 
л.д.  березівська  називає  його  унікальним  документом, 
який  «не  мав  аналогів  в  інших  союзних  республіках» 
[16,  с.  174].  як  зазначає в.в. липинський,  у кодексі  про 
народну освіту уСРР «були об’єднані і закріплені на зако-
нодавчому  рівні  основні  положення  освітньої  політики 
уряду україни». При цьому дослідник підкреслює, що до 
кінця 1920-х років «керівництво наркомосу україни скла-
далося  переважно  з  прихильників  української  концепції 
та моделі освіти»  [17,  с.  10]. л.і. Рябошапко до недоліків 
кодексу  зараховує  «наявність  тавтології  в  назві  (кодекс 
законів); декларативність окремих параграфів і складність 
сприйняття окремих із них для громадян із тодішнім рівнем 
освіти; надмірна насиченість революційною фразеологією; 
відсильний характер; повторюваність і розходження низки 
норм;  використання  скорочень  у  словах  і  термінах  без  їх 
дальшого  розшифрування;  відсутність  найменування  ста-
тей» [18, с. 37]. і.б. усенко свого часу зазначав, що кодекс 
«мав низку недоліків. Зокрема, він був надто  громіздким, 
складався з 4 книг, які поділялися на структурні підрозділи 
і всього налічували 767 статей» [19, с. 85]. водночас дослід-
ник  уважає,  що  «історична  заслуга  кодексу  законів  про 
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народну освіту уСРР полягала в тому, що це був перший 
і довгий час єдиний кодифікаційний акт у галузі народної 
освіти». дослідник звертає увагу на те, що кЗпно не мав 
аналогів в інших радянських республіках і був «прикладом 
для наступних кодифікаційних робіт» [20, с. 370]. 

у  наступні  роки  до  кЗпно  1922  р.  вносилися  певні 
зміни і доповнення. Так, 30 квітня 1924 р. вуцвк ухвалив 
постанову «Про зміни і доповнення арт. 623 кодексу законів 
про народну освіту уСРР про обов’язкові примірники дру-
кованих творів» [21, ст. 9]. При цьому стаття 623 кодексу 
замінена  статтею  623  в  новій  редакції,  а  до кодексу  вве-
дені нові  статті  623-1,  623-2,  623-3,  623-4,  623-5.  22 жов-
тня 1924 р. вуцвк і Рнк уСРР ухвалили постанову «Про 
заміну  арт.  арт.  134,135,  137,  138  і  139  кодексу  зако-
нів  про  народну  освіту»,  якою  зі  статті  134  виключався 
пункт «е», а інші зазначені в постанові статті викладалися 
в  новій  редакції  [22,  ст.  270].  17  жовтня  1924  р.  вуцвк 
і  Рнк  уСРР  ухвалили  постанову  «Про  доповнення  арт. 
арт. 373  і 380 кодексів закону про народну освіту уСРР»  
[23, ст. 324]. 10 травня 1926 р. вуцвк і Рнк уСРР ухвалили 
постанову «Про зміну розділу 2-го, частини 2-ї, книги 3-ї  
кодексу законів про народну освіту уСРР», відповідно до 
якої зазначений розділ (статті 455–487) викладався в новій 
редакції [24, ст. 226]. 9 червня 1926 р. вуцвк і Рнк уСРР 
ухвалили постанову «Про  зміну розділу першого,  відділу 
другого, частини другої, книги третьої кодексу законів про 
народну освіту уСРР «Про професійну школу», відповідно 
до  якої  зміст  зазначеного  розділу  викладався  в  суттєво 
оновленій редакції і включав статті 417-454-1 [25, ст. 240]. 
у 1933 році кодекс доповнено розділом «Про аспірантуру». 
у  середині  1930-х  років  кЗпно,  як  зазначав  б.М.  бабій, 
«перестав  відповідати  новим  завданням  освіти  та  вихо-
вання  і  фактично  втратив  силу,  хоч  формально  і  не  був 
скасований» [26, с. 453–454]. цьому сприяла низка обста-
вин. Так, після набуття чинності кодексом вуцвк і Рнк 
уСРР, а також наркомос уСРР почали ухвалювати норма-
тивні акти, які, з одного боку, розвивали і конкретизували 
норми кодексу [27, с. 123]. З іншого – ці акти регулювали 
відносини  у  сфері  освіти  паралельно  з  ним  [28].  Посту-
пово  зводило  нанівець  республіканське  законодавство 
входження уСРР у 1922 році до складу Союзу РСР, який 
наділявся повноваженнями  і в освітній галузі. Так, відпо-
відно до п. «с» статті 1 конституції СРСР 1924 р. до віда-
ння Союзу РСР в особі його верховних органів належало 
«встановлення  загальних  засад  у  галузі  народної  освіти» 
[29, с. 43]. це повноваження союзних органів влади і управ-
ління почало реалізовуватися через прийняття ними відпо-
відних нормативних актів в  галузі освітньої політики, які 
ставали «замінниками» не тільки кЗпно уСРР, а й інших 
республіканських освітніх законодавчих актів. Так, напри-
клад, 14 червня 1926 р. Рнк СРСР ухвалив постанову «Про 
порядок  подання  місць  практики  учням  університетів, 
інститутів та технікумів і місць відбування стажу особам, 
що  пройшли  повний  курс  зазначених  навчальних  закла-
дів» [28, с. 82]. у статті 1 цієї постанови зазначалося: «1. 
всі  державні,  кооперативні,  громадські  та  приватні  під-
приємства  та установи в межах Союзу РСР повинні при-
ймати  на  роботу  відряджених  на  відбування  практики 
учнів  університетів,  інститутів  та  технікумів  усіх  союз-
них республік на підставах, визначених у цій постанові». 
відповідно  до  статті  13  зазначеної  постанови  визнава-
лися  такими,  що  втрачали  силу  декілька  постанов  Рнк 
СРСР  з  питань  освіти,  ухвалених  у  1924–1925  рр.  Тобто 
союзні нормативні акти в галузі освіти з’явилися в уСРР 
майже зразу ж після ухвалення конституції СРСР 1924 р. 
Союзні  органи  продовжили  ухвалювати  нормативні  акти 
в галузі шкільної освіти і в наступні роки, витісняючи тим 
самим  із  нормативної  бази  українське  освітнє  законодав-
ство. досить активною була законодавча діяльність союз-
них органів у галузі шкільної освіти і в 1930-х роках [30]. 
особливо активізувалася в ці роки законодавча діяльність 

союзних органів за законодавчим регулюванням діяльності 
вищої  школи  в  країні.  Про  це  свідчить  значна  кількість 
союзних  нормативних  актів,  уміщених  у  збірнику  нор-
мативних актів, що мав назву «высшая школа», виданого 
в 1940 році тиражем у 6000 примірників [31]. Збірники під 
такою назвою продовжували видаватися і в наступні роки. 
останній із них видано в 1978 році [32]. Активізації союз-
ної нормотворчості в галузі вищої освіти в країні сприяло 
не тільки уналежнення конституцією СРСР 1924 р. (а потім 
і конституцією СРСР 1936 р.) до відома союзних органів 
установлення  загальних  засад  у  галузі  освіти,  а  й  утво-
рення  спеціальних  органів  управління  вищою  освітою 
в  країні,  наділених  правом  ухвалювати  відповідні  підза-
конні нормативні акти. Так, 17 жовтня 1933 р. постановою 
Президії  цвк  СРСР  затверджено  «Положення  про  все-
союзний комітет вищої технічної освіти при цвк Союзу 
РСР» [33, ст. 386]. 21 травня 1936 р. замість цього органу 
цвк  СРСР  і  Рнк  СРСР  утворено  всесоюзний  комітет 
у справах вищої школи при Рнк СРСР. він був створений 
із  метою  об’єднання  і  спрямування  керівництва  справою 
вищої освіти в СРСР. голова цього комітету, згідно зі стат-
тею 70 конституції СРСР 1936 р., входив до складу Ради 
народних  комісарів  СРСР.  21  січня  1939  р.  Рнк  СРСР 
ухвалив  «Положення  про  всесоюзний  комітет  у  справах 
вищої школи при Рнк СРСР», який наділявся широкими 
повноваженнями, реалізуючи їх через ухвалення відповід-
них нормативних актів. у наступні роки союзні нормативні 
акти в галузі вищої освіти ухвалювалися іншими союзними 
органами,  які  постійно  реорганізовувалися.  Так,  указом 
Президії верховної Ради СРСР від 10 квітня 1946 р. все-
союзний  комітет  у  справах  вищої  освіти  перетворений 
у союзно-республіканське Міністерство вищої освіти. ука-
зом Президії верховної Ради СРСР від 22 червня 1959 р. 
Міністерство вищої освіти перетворене в союзно-республі-
канське Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти. 
Зазначеними  міністерствами  ухвалювалися  обов’язкові 
для виконання органами уРСР відповідні нормативні акти 
в галузі освіти.

Після смерті в 1953 р. диктатора Сталіна в радянській 
державі  почали  відбуватися  зміни,  спрямовані  на  демон-
таж деяких складників адміністративно-командної системи 
управління  сталінського  зразка  і  демократизацію суспіль-
ного життя в СРСР. не залишилося без змін і радянське зако-
нодавство  союзного  і  республіканського рівнів. в україні 
в основі процесу вдосконалення законодавства на новому 
етапі державотворення була Постанова Президії верховної 
Ради уРСР від 14 травня 1956 р. «Про перегляд кодексів 
законів уРСР» [34, с. 242]. Сприяв проведенню кодифікації 
законодавства в уРСР і Закон СРСР від 11 лютого 1957 р. 
«Про віднесення до відання союзних республік законодав-
ства про судоустрій союзних республік, ухвалення цивіль-
них,  кримінальних  і  процесуальних  кодексів».  водночас 
Закон уналежнював до відання Союзу РСР «встановлення 
основ законодавства про судоустрій і судочинство, основ 
цивільного і кримінального законодавства» [35, ст. 63]. на 
виконання  зазначених  нормативних  актів  із  кінця  1950-х 
років, як зазначає і.б. усенко, «розпочалася активна коди-
фікаційна  робота  на  «двох  рівнях»:  союзні  органи  визна-
чали основи законодавства в певній галузі, а в республіках 
розробляли  відповідні  кодекси»  [36,  с.  399].  дослідник 
зазначає,  що  друга  кодифікація  українського  радянського 
законодавства  тривала  від  1956 р.  до  1988 р.  [36,  с.  399]. 
За  часів  другої  загальної  кодифікації  радянського  права 
оновлено  й  законодавство  про  освіту. Першим  норматив-
ним  актом,  із  якого  розпочиналось  оновлення  освітнього 
законодавства  став  Закон  СРСР  «Про  зміцнення  зв’язку 
школи з життям і про подальший розвиток системи народ-
ної  освіти  в  СРСР»  від  24  грудня  1958  р.  [37,  ст.  5].  це 
був  комплексний,  достатньо  реформаторський  документ. 
він складався  з преамбули й містив розділи про середню 
школу, про професійно-технічну освіту, про середню спе-
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ціальну освіту, про вищу освіту. Текст Закону поділявся на 
42 статті. більшість норм цього Закону мала директивний 
характер,  якими  Раді  Міністрів  СРСР  і  Радам  Міністрів 
союзних республік доручалось розробити й ухвалити від-
повідні  нормативні  акти  для  всіх  рівнів  освіти  в  країні. 
Закон був досить  заідеологізованим. у ньому було багато 
слів  про  кПРС,  марксистсько-ленінське  учення,  соціа-
лізм, будівництво комунізму тощо. водночас Закон містив 
чимало  положень,  реалізація  яких  слугувала  підготовці 
висококваліфікованих кадрів для народного  господарства, 
науки, культури тощо. 17 квітня 1959 р. перша сесія вер-
ховної Ради української РСР п’ятого  скликання ухвалила 
Закон уРСР «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про 
подальший розвиток системи народної освіти в українській 
РСР» [38, ст. 101]. цей Закон уРСР ухвалений верховною 
Радою уРСР  у  повній  відповідності  до  Закону СРСР  від 
24 грудня 1958 р. він мав таку ж структуру, як і союзний 
освітній  Закон,  і  поділявся  на  55  статей.  для  реалізації 
положень республіканського Закону з реформування освіти 
в уРСР центральним органам влади і управління україни 
потрібно було оновити освітню нормативну базу, що й від-
бувалося в наступні роки після ухвалення Закону уРСР від 
17 квітня 1959 р.

Закон  СРСР  «Про  зміцнення  зв’язку  школи  з  жит-
тям  і  про  подальший  розвиток  системи  народної  освіти 
в СРСР» від 24 грудня 1958 р. діяв до 1 січня 1974 р. і втра-
тив чинність у зв’язку з уведенням у дію з цієї дати «основ 
законодавства Союзу РСР і союзних республік про народну 
освіту» від 19 липня 1973 р. [39, ст. 392]. ці основи стали 
юридичним підґрунтям для розробки й ухвалення в уРСР 
нового  освітнього  нормативного  акта.  28  червня  1974  р. 
восьма  сесія  верховної  Ради  уРСР  восьмого  скликання 
ухвалила Закон уРСР «Про народну освіту» [40, ст. 233]. 
цей  Закон  і.б.  усенко  цілком  слушно  зараховує  до  пере-
ліку кодифікаційних нормативних актів, ухвалених за часів 
другої кодифікації українського радянського законодавства 
[41, с. 375].

Закон  уРСР  «Про  народну  освіту»  складався 
з  преамбули  і  таких  розділів:  розділ  і.  «Загальні  поло-
ження»  (статті  1–15);  розділ  іі.  «дошкільне  виховання» 
(статті 16–20); Розділ ііі. «Середня освіта» (стаття 21); роз-
діл  іV «Загальна середня освіта»  (статті 22–40); розділ V. 
«Позашкільне  виховання»  (стаття  41);  розділ Vі  «Профе-
сійно-технічна освіта» (статті 42–48); розділ Vіі «Середня 
спеціальна  освіта»  (статті  49–54);  розділ  Vііі  «вища 
освіта» (статті 55–61); розділ іх «Права і обов’язки учнів 
і  студентів»  (статті  62–63);  розділ  х  «Підготовка  педаго-
гічних  кадрів.  Педагогічна  діяльність.  Професійні  права 
і  обов’язки  працівників  народної  освіти»  (статті  64–72); 
розділ хі «Права і обов’язки батьків та осіб, які їх заміня-
ють,  із виховання  і навчання дітей»  (статті 73–75); розділ 
хіі «навчально-матеріальна база закладів народної освіти» 
(статті 76–79); розділ хііі «відповідальність за порушення 
законодавства про народну освіту» (стаття 80); розділ хіV 
«Право  іноземних  громадян  і  осіб  без  громадянства  на 
здобуття  освіти  в українській  РСР. Міжнародні  договори 
і  угоди»  (статті  81–82).  Таким  чином,  Закон  уРСР  «Про 
народну  освіту»  визначав  чітку  структуру  освіти  респу-
бліки, принципи, форми функціонування її успіх складни-
ків, управлінську систему освіти. Закон забезпечував здій-
снення освітньої діяльності в україні з метою реалізації її 
громадянами права  на  отримання  безоплатної  освіти  всіх 
рівнів. При цьому слід зазначити, що таких громадян було 
чимало. Так, на середину 1970-х років в уРСР працювало 
27 тисяч загальноосвітніх шкіл, 730 середніх спеціальних 
та  142  вищих  навчальних  закладів,  близько  1000  профе-
сійно-технічних  училищ.  щорічно  кількість  випускників 
зазначених навчальних закладів наближалася до 1 млн осіб 
[42,  с.  28].  водночас  необхідно  констатувати,  що  Закон 
уРСР  «Про  народну  освіту»  був  надто  ідеологізований, 
як  і  попереднє  освітнє  законодавство.  він  був  спрямова-

ний на  комуністичне  виховання  учнів  і  студентів,  на  під-
готовку  активних  будівників  міфічного  комуністичного 
суспільства, що  й  було  на  той  час  державною  політикою 
в  галузі  освіти  [43,  с.  154].  28  червня  1974  р.  верховна 
Рада уРСР ухвалила не тільки Закон уРСР «Про народну 
освіту», а й постанову «Про введення в дію Закону укра-
їнської  РСР  про  народну  освіту»,  якою  зазначений  Закон 
уводився в дію з 1 жовтня 1974 р.  [44, ст. 234]. водночас 
Президії  верховної  Ради  уРСР  доручалось  eстановити 
порядок eведення в дію Закону уРСР «Про народну освіту» 
і привести законодавство уРСР у відповідність до Закону, 
а Раді Міністрів уРСР доручалось привести рішення уряду 
уРСР у відповідність до Закону уРСР про народну освіту. 
доручення верховної Ради уРСР було виконано. Так, Пре-
зидія верховної  Ради уРСР  ухвалила  27  вересня  1974  р. 
указ «Про порядок введення в дію Закону української РСР 
про народну освіту», в якому, зокрема, зазначалося, що до 
приведення  законодавства уРСР у відповідність до цього 
Закону  чинні  законодавчі  та  інші  нормативні  акти  уРСР 
про народну освіту підлягали застосуванню, оскільки вони 
не  суперечили  цьому  Закону  [45,  ст.  412].  З  формальної 
точки  зору  продовжували  діяти  і  норми  кодексу  законів 
про народну освіту уСРР 1922 р., оскільки його дію ніхто 
не скасовував.  і тільки 10 квітня 1975 р. Президія верхо-
вної Ради уРСР своїм указом «Про визнання деяких зако-
нодавчих актів української РСР такими, що втратили силу 
у зв’язку з ухваленням Закону української РСР про народну 
освіту»  визнала  такими, що  повністю  втратили  чинність, 
такі  законодавчі  акти,  як:  «Резолюція  3  сесії  вуцвк Vі 
скликання «По доповіді наркомосу про кодекс законів про 
освіту, ухвалена 16 жовтня 1922 року і затверджена в оста-
точній  редакції  Президією  вуцвк  25  жовтня  1922  року 
(Зу уСРР, 1922 р., № 45, ст. 666), Постанова вуцвк від 
22  листопада  1922  року  «Про  надання  чинності  кодексу 
законів про народну освіту» (Зу уСРР, 1922, № 49, ст. 729) 
та додаток до цієї Постанови «кодекс законів про народну 
освіту  уСРР»  [46,  ст.  201].  Тим  самим  була,  умовно 
кажучи, остаточно підведена риска в  історії першої коди-
фікації освітнього радянського законодавства, результатом 
якої  стало ухвалення 100 років  тому кодексу  законів про 
народну освіту уСРР 1922 р. що стосується Закону уРСР 
«Про народну освіту»  від  28 червня 1974 р.,  то  він  втра-
тив чинність у  зв’язку  з ухваленням 23 травня 1991 року 
верховною Радою уРСР нового Закону уРСР «Про освіту» 
[47, ст. 45]. Про це говорилося в Постанові верховної Ради 
уРСР  «Про  порядок  введення  в  дію  Закону  української 
РСР «Про освіту» [48, ст. 452].

Висновки. За радянських часів відбулося дві кодифіка-
ції законодавства про освіту. Результатом першої з них став 
кодекс законів про народну освіту уСРР 1922 р. це був уні-
кальний для  свого  часу  документ,  розробники  якого  були 
прихильниками  української  концепції  та  моделі  народної 
освіти,  а  також  політики  українізації,  яка  активно  відбу-
валася в україні у 1920-х роках. це стало однієї з причин 
фактичної  втрати  кодексом  юридичної  сили  в  середині 
1930-х років в умовах панування сталінської моделі адмі-
ністративно-командної  системи  управління,  коли  органі 
влади  і  управління  Союзу  РСР,  до  складу  якого  входила 
й уСРР (уРСР), почали активно ухвалювати нормативно-
правові акти в галузі народної освіти. ці акти багато у чому 
підміняли українське республіканське законодавство, особ-
ливо  у  сфері  регулювання  вищої  освіти. в  умовах  другої 
кодифікації  радянського  законодавства,  яка  розпочалася 
в кінці 1950-х років, кодифіковано й освітнє законодавство 
україни.  Результатом  стало  ухвалення  верховною  Радою 
уРСР 28 червня 1974 р. нового Закону уРСР «Про народну 
освіту».  це  був  останній  базовий  нормативно-правовий 
документ радянської доби в історії україни. Проголошення 
незалежності україни у 1991 році відкрило шлях для зако-
нодавчого  забезпечення  освіти  в  країні  на  принципово 
нових засадах.
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