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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проєкту Закону України 

«Про внесення змін до деяких Законів України» 

 

 

Зміст положення (норми) 

чинного законодавства 

 

 

Зміст відповідного положення  

(норми) проєкту акта 

 

Пояснення змін 

 

Закон України «Про вищу освіту» 

 

2.Терміни "ліцензія", "ліцензійні 

умови", "орган ліцензування" вживаються в 

цьому Законі у значеннях, наведених 

у Законі України "Про ліцензування видів 

господарської діяльності". 

2.Терміни "ліцензія", "ліцензійні 

умови" вживаються в цьому Законі у 

значеннях, наведених у Законі України "Про 

ліцензування видів господарської 

діяльності". 

Удосконалення законодавства за 

результатами узагальнення практики його 

застосування 

Стаття 6. Атестація здобувачів вищої 

освіти 

3. Атестація осіб, які здобувають ступінь 

доктора філософії, здійснюється постійно 

діючою або разовою спеціалізованою вченою 

радою закладу вищої освіти чи наукової 

установи, акредитованою Національним 

агентством із забезпечення якості вищої 

освіти, на підставі публічного захисту 

наукових досягнень у формі дисертації. 

Здобувач ступеня доктора філософії має 

право на вибір спеціалізованої вченої ради. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь 

доктора мистецтва, здійснюється постійно 

діючою або разовою спеціалізованою радою з 

присудження ступеня доктора мистецтва 

закладу вищої освіти мистецького 

спрямування, акредитованою Національним 

агентством із забезпечення якості вищої 

Стаття 6. Атестація здобувачів вищої 

освіти 

3. Атестація осіб, які здобувають 

ступінь доктора філософії, здійснюється 

спеціалізованою вченою радою закладу 

вищої освіти чи наукової установи, 

утвореною центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки, 

на підставі публічного захисту наукових 

досягнень у формі дисертації.  

 

 

Атестація осіб, які здобувають ступінь 

доктора мистецтва, здійснюється 

спеціалізованою радою з присудження 

ступеня доктора мистецтва закладу 

вищої освіти мистецького спрямування, 

утвореною центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки, 

Виконання припису НАЗК від                   

28 травня 2020 року № 32-07/1/92 та 

удосконалення законодавства за 

результатами узагальнення практики його 

застосування  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#n3


2 

 

освіти, на підставі публічного захисту 

мистецьких досягнень у формі творчого 

мистецького проекту. Здобувач ступеня 

доктора мистецтва має право на вибір 

спеціалізованої ради з присудження ступеня 

доктора мистецтва. 

4. Атестація осіб, які здобувають ступінь 

доктора наук, здійснюється постійно діючою 

спеціалізованою вченою радою закладу вищої 

освіти чи наукової установи, акредитованою 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти, на підставі публічного 

захисту наукових досягнень у вигляді 

дисертації або опублікованої монографії, або 

сукупності статей, опублікованих у 

вітчизняних та/або міжнародних 

рецензованих фахових виданнях, перелік яких 

затверджується центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

 

 

 

5. Дисертації осіб, які здобувають 

ступінь доктора філософії, та дисертації (або 

наукові доповіді у разі захисту наукових 

досягнень, опублікованих у вигляді монографії 

або сукупності статей, опублікованих у 

вітчизняних та/або міжнародних 

рецензованих фахових виданнях) осіб, які 

здобувають ступінь доктора наук, а також 

відгуки опонентів оприлюднюються на 

офіційних веб-сайтах відповідних закладів 

вищої освіти (наукових установ) відповідно 

до законодавства. 

6. До захисту допускаються дисертації 

на підставі публічного захисту мистецьких 

досягнень у формі творчого мистецького 

проекту.  

 

 

 

4. Атестація осіб, які здобувають 

ступінь доктора наук, здійснюється 

спеціалізованою вченою радою закладу 

вищої освіти чи наукової установи, 

утвореною центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки, 

на підставі публічного захисту наукових 

досягнень у вигляді дисертації або 

опублікованої монографії, або наукової 

доповіді за сукупністю статей, 

опублікованих у наукових фахових 

виданнях України, перелік яких 

затверджується центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки, 

та/або наукових рецензований виданнях 

інших держав. 

5. Дисертації осіб, які здобувають 

ступінь доктора філософії, та дисертації 

(монографії, наукові доповіді) осіб, які 

здобувають ступінь доктора наук, а також 

відгуки опонентів оприлюднюються на 

офіційних веб-сайтах відповідних закладів 

вищої освіти (наукових установ) відповідно 

до законодавства. 

 

 

 

 

6. До захисту допускаються дисертації 



3 

 

(наукові доповіді), виконані здобувачем 

наукового ступеня самостійно. Виявлення в 

поданій до захисту дисертації (науковій 

доповіді) академічного плагіату є підставою 

для відмови у присудженні відповідного 

наукового ступеня. 

 

 

 

Виявлення академічного плагіату у 

захищеній дисертації (науковій доповіді) є 

підставою для скасування рішення 

спеціалізованої вченої ради про присудження 

наукового ступеня та видачу відповідного 

диплома. Якщо дисертація (наукова 

доповідь), в якій виявлено академічний 

плагіат, була захищена у постійно діючій 

спеціалізованій вченій раді, науковий керівник 

(консультант), офіційні опоненти, які надали 

позитивні висновки про наукову роботу, та 

голова відповідної спеціалізованої вченої ради 

позбавляються права брати участь у роботі 

спеціалізованих вчених рад строком на два 

роки, а заклад вищої освіти (наукова 

установа) позбавляється акредитації 

відповідної постійно діючої спеціалізованої 

вченої ради та права створювати разові 

спеціалізовані вчені ради строком на один 

рік. Якщо дисертація (наукова доповідь), в 

якій виявлено академічний плагіат, була 

захищена у разовій спеціалізованій вченій 

раді, науковий керівник, члени цієї ради та 

офіційні опоненти, які надали позитивні 

висновки про наукову роботу, позбавляються 

права брати участь у роботі спеціалізованих 

(монографії, наукові доповіді), виконані 

здобувачем наукового ступеня самостійно. 

Виявлення в поданій до захисту дисертації 

(монографії, науковій доповіді) або у 

наукових публікаціях, зарахованих за 

темою дисертації, академічного плагіату, 

фабрікації чи фальсифікації є підставою 

для відмови у присудженні відповідного 

наукового ступеня. 

Виявлення, зокрема академічного 

плагіату, у захищеній дисертації 

(монографії, науковій доповіді) є підставою 

для скасування рішення спеціалізованої 

вченої ради про присудження наукового 

ступеня та видачу відповідного диплома. 

Якщо у захищеній дисертації (монографії, 

науковій доповіді) виявлено академічний 

плагіат, науковий керівник 

(консультант) позбавляється права участі 

у підготовці здобувачів вищої освіти 

доктора філософії, доктора наук, 

опоненти, які надали позитивні висновки 

про дисертацію (монографію, наукову 

доповідь), та голова  спеціалізованої 

вченої ради позбавляються права брати 

участь в атестації здобувачів вищої 

освіти доктора філософії, доктора наук, 

строком на два роки, а заклад вищої освіти 

(наукова установа) позбавляється права 

створювати спеціалізовану вчену раду за 

відповідною спеціальністю строком на 

один рік. 
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вчених рад строком на два роки, а заклад 

вищої освіти (наукова установа) 

позбавляється права створювати разові 

спеціалізовані вчені ради строком на один 

рік. 

Скасування рішення спеціалізованої 

вченої ради про присудження наукового 

ступеня у разі виявлення академічного 

плагіату здійснюється Національним 

агентством із забезпечення якості вищої 

освіти за поданням Комітету з питань 

етики  

 

 

 

 

 

 

Скасування рішення спеціалізованої 

вченої ради про присудження наукового 

ступеня у разі встановлення факту 

академічного плагіату центральним 

органом виконавчої влади із 

забезпечення якості вищої освіти 

здійснюється відповідно до порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів 

України, та може бути оскаржене 

відповідно до законодавства. 

Стаття 9. Ліцензійні умови, галузі знань 

та спеціальності 

… 

2. Ліцензійні умови провадження 

освітньої діяльності визначають: 

1) кадрові вимоги до працівників, які мають 

визначену освітню та/або професійну 

кваліфікацію; 

2) технологічні вимоги щодо наявності певної 

матеріально-технічної бази разом з даними, 

що дають змогу її ідентифікувати (для 

освітніх програм, що передбачають 

присвоєння професійної кваліфікації з 

професій, для яких запроваджено додаткове 

регулювання, та з урахуванням необхідності 

створення умов для осіб з особливими 

освітніми потребами); 

3) інші вимоги, передбачені Законом 

України "Про ліцензування видів 

господарської діяльності". 

Стаття 9. Ліцензійні умови, галузі знань та 

спеціальності 

… 

2. Ліцензійні умови провадження 

освітньої діяльності визначають: 

1) кадрові вимоги до працівників, які мають 

визначену освітню та/або професійну 

кваліфікацію; 

2) технологічні вимоги щодо наявності 

певної матеріально-технічної бази разом з 

даними, що дають змогу її ідентифікувати (з 

урахуванням необхідності створення умов 

для осіб з особливими освітніми 

потребами); 

 

 

3) інші вимоги, передбачені Законом 

України "Про ліцензування видів 

господарської діяльності". 

Удосконалення законодавства за 

результатами узагальнення практики його 

застосування 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
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Стаття 10. Стандарти вищої освіти 

… 

 

6. Стандарти вищої освіти за кожною 

спеціальністю розробляє центральний орган 

виконавчої влади у сфері освіти і науки з 

урахуванням пропозицій галузевих 

державних органів, що забезпечують 

формування і реалізують державну політику 

у відповідних сферах, галузевих об’єднань 

організацій роботодавців і затверджує їх за 

погодженням з Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти. 

 

Стаття 10. Стандарти вищої освіти 

… 

 

6. Стандарти вищої освіти за кожною 

спеціальністю розробляє центральний орган 

виконавчої влади у сфері освіти і науки з 

урахуванням пропозицій галузевих 

державних органів, що забезпечують 

формування і реалізують державну політику 

у відповідних сферах, галузевих об’єднань 

організацій роботодавців і затверджує їх за 

погодженням з центральним органом 

виконавчої влади із забезпечення якості 

вищої освіти. 

 

Виконання припису НАЗК від                   

28 травня 2020 року № 32-07/1/92 

Стаття 12. Управління у сфері вищої 

освіти 

1. Управління у сфері вищої освіти у 

межах своїх повноважень здійснюється: 

… 

8) Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти. 

 

2. Кабінет Міністрів України через 

систему органів виконавчої влади: 

… 

10) забезпечує здійснення контролю за 

дотриманням встановлених цим Законом 

обмежень при затвердженні складу 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти; 

11) затверджує склад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 

та у встановлених цим Законом випадках 

Стаття 12. Управління у сфері вищої 

освіти 

1. Управління у сфері вищої освіти у 

межах своїх повноважень здійснюється: 

… 

8) центральним органом виконавчої 

влади із забезпечення якості вищої 

освіти. 

2. Кабінет Міністрів України через 

систему органів виконавчої влади: 

… 

виключити 

 

 

 

 

виключити 

 

Виконання припису НАЗК від                   

28 травня 2020 року № 32-07/1/92  
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припиняє повноваження членів 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти. 

 

Стаття 13. Повноваження центрального 

органу виконавчої влади у сфері освіти і 

науки, інших органів, до сфери управління 

яких належать заклади вищої освіти 

 

1. Центральний орган виконавчої влади у 

сфері освіти і науки: 

… 

9) затверджує перелік спеціальностей, 

здобуття ступеня освіти з яких необхідне для 

доступу до професій, для яких запроваджено 

додаткове регулювання; 

 

 

 

 

… 

15) утворює атестаційну колегію, яка на 

принципах прозорості та відкритості 

затверджує рішення вчених рад закладів 

вищої освіти (наукових установ) про 

присвоєння науковим і науково-педагогічним 

працівникам вчених звань старшого 

дослідника, доцента та професора, 

організовує її роботу, розглядає питання про 

позбавлення зазначених звань, оформлює та 

видає відповідні атестати, а також розглядає 

апеляції на рішення атестаційної колегії; 

 

 

 

Стаття 13. Повноваження 

центрального органу виконавчої влади у 

сфері освіти і науки, інших органів, до 

сфери управління яких належать заклади 

вищої освіти 

1. Центральний орган виконавчої влади 

у сфері освіти і науки: 

… 

9) затверджує перелік спеціальностей, 

здобуття ступеня освіти з яких необхідне 

для доступу до професій, для яких 

запроваджено додаткове регулювання; 

91) здійснює ліцензування освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти та заходи 

державного нагляду (контролю) за 

дотриманням вимог ліцензійних умов; 
… 

15) утворює атестаційну колегію, яка на 

принципах прозорості та відкритості 

затверджує рішення вчених рад закладів 

вищої освіти (наукових установ) про 

присвоєння науковим і науково-

педагогічним працівникам вчених звань 

старшого дослідника, доцента та професора, 

затверджує рішення спеціалізованих 

вчених рад  щодо присудження наукового 

ступеня доктора наук, а також скасовує їх 

у разі невиконання державіних вимог  та 

розглядає інші питання атестації кадрів 

вищої кваліфікації, організовує її роботу, 

розглядає питання про позбавлення вчених 

Виконання припису НАЗК від                  

28 травня 2020 року № 32-07/1/92 та 

удосконалення законодавства за 

результатами узагальнення практики його 

застосування 
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16) розробляє та затверджує стандарти 

вищої освіти за погодженням із 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти, оприлюднює їх на 

своєму офіційному веб-сайті; 

 

17) затверджує за погодженням із 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти порядок визнання 

здобутих в іноземних закладах вищої освіти 

ступенів вищої освіти та наукових ступенів і 

проводить процедуру їх визнання, крім 

випадків, передбачених цим Законом; 

18) за поданням Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти схвалює порядок присудження 

наукових ступенів спеціалізованими вченими 

радами закладів вищої освіти (наукових 

установ) та подає його на затвердження 

Кабінету Міністрів України; 

 

 

 

 

 

 

 

19) встановлює порядок присвоєння 

закладами вищої освіти та науковими 

установами вчених звань науковим і науково-

звань та та наукових ступенів, оформлює та 

видає відповідні атестати та дипломи 

доктора наук, а також розглядає апеляції на 

рішення атестаційної колегії; 

 

16) розробляє та затверджує стандарти 

вищої освіти за погодженням із 

центральним органом виконавчої влади 

із забезпечення якості вищої освіти, 

оприлюднює їх на своєму офіційному веб-

сайті; 

17) затверджує порядок визнання 

здобутих в іноземних закладах вищої освіти 

ступенів вищої освіти та наукових ступенів і 

проводить процедуру їх визнання, крім 

випадків, передбачених цим Законом; 

 

 

18) встановлює вимоги до рівнів 

наукової кваліфікації осіб, які 

здобувають наукові ступені, розробляє 
порядок присудження (позбавлення) 

наукових ступенів спеціалізованими 

вченими радами закладів вищої освіти 

(наукових установ) та подає його на 

затвердження Кабінету Міністрів 

України; 

181) затверджує положення про 

спеціалізовані вчені ради (спеціалізовані 

ради з присудження ступеня доктора 

мистецтва), утворює спеціалізовані вчені 

ради та контролює їх діяльність;  

19) встановлює вимоги до рівнів 

науково-педагогічної та наукової 

кваліфікації осіб, які здобувають вчені 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15#n17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1188-16#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15#n17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1188-16#n13
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педагогічним працівникам, а також порядок 

позбавлення вчених звань; 

 

 

20) видає нормативно-правові акти з 

питань вищої освіти у випадках, 

передбачених цим Законом; 

21) за поданням Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти затверджує положення про 

акредитацію освітніх програм та порядок 

проведення інституційної акредитації; 

… 

5.  

… 

У випадках, коли прийняття рішення 

центральним органом виконавчої влади у 

сфері освіти і науки відповідно до цього 

Закону вимагає погодження Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, центральний орган виконавчої влади у 

сфері освіти і науки має право самостійно 

приймати рішення, якщо Національне 

агентство із забезпечення якості вищої 

освіти не виконало свої повноваження у 

строки, визначені законодавством. 

6. Центральний орган виконавчої влади у 

сфері освіти і науки утворює Науково-

методичну раду, яка за участю Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти розробляє методологію, методичні 

рекомендації щодо розроблення стандартів 

освітньої діяльності та стандартів вищої 

освіти, а також науково-методичні комісії, що 

розробляють стандарти освітньої діяльності 

звання, затверджує порядок присвоєння 

закладами вищої освіти та науковими 

установами вчених звань, а також 

порядок позбавлення вчених звань; 
20) видає нормативно-правові акти з 

питань вищої освіти у випадках, 

передбачених цим Законом; 

21) погоджує положення про 

акредитацію освітніх програм та порядок 

проведення інституційної акредитації; 

 

 

… 

5.  

… 

виключити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Центральний орган виконавчої влади 

у сфері освіти і науки утворює Науково-

методичну раду, яка за участю 

центрального органу виконавчої влади із 

забезпечення якості вищої освіти 
розробляє методологію, методичні 

рекомендації щодо розроблення стандартів 

освітньої діяльності та стандартів вищої 



9 

 

та стандарти вищої освіти. 

… 

 

Члени Науково-методичної ради та 

науково-методичних комісій не можуть 

входити до складу галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти. 

 

 

освіти, а також науково-методичні комісії, 

що розробляють стандарти освітньої 

діяльності та стандарти вищої освіти. 

… 

виключити 

Стаття 16. Система забезпечення якості 

вищої освіти 

 

1. Система забезпечення якості вищої 

освіти в Україні складається із: 

1) системи забезпечення закладами 

вищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості); 

2) системи зовнішнього забезпечення 

якості освітньої діяльності закладів вищої 

освіти та якості вищої освіти; 

3) системи забезпечення якості 

діяльності Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти і 

незалежних установ оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти. 

2. Система забезпечення закладами 

вищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості) передбачає здійснення 

таких процедур і заходів: 

… 

Система забезпечення закладом вищої 

освіти якості освітньої діяльності та якості 

Стаття 16. Система забезпечення 

якості вищої освіти 

 

1. Система забезпечення якості вищої 

освіти в Україні передбачає: 

1) забезпечення закладами вищої освіти 

якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти (внутрішнє забезпечення якості); 

 

2) зовнішнє забезпечення якості 

освітньої діяльності закладів вищої освіти та 

якості вищої освіти; 

3) забезпечення вищої освіти 

центральним органом виконавчої влади 

із забезпечення якості вищої освіти і 

незалежними установами оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти. 

2. Забезпечення закладами вищої освіти 

якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти (внутрішнє забезпечення якості) 

передбачає здійснення таких процедур і 

заходів:  

… 

Забезпечення закладом вищої освіти 

якості освітньої діяльності та якості вищої 

Виконання припису НАЗК від                

28 травня 2020 року № 32-07/1/92  
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вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості) за його поданням 

оцінюється Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти або 

акредитованими ним незалежними 

установами оцінювання та забезпечення 

якості вищої освіти на предмет її 

відповідності вимогам до системи 

забезпечення якості вищої освіти, що 

затверджуються Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти.  

 

3. Система зовнішнього забезпечення 

якості освітньої діяльності закладів вищої 

освіти та якості вищої освіти передбачає 

здійснення таких процедур і заходів:  

… 

4. Система забезпечення якості 

діяльності Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти і 

незалежних установ оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти передбачає 

здійснення таких процедур і заходів: 

1) забезпечення наявності та 

ефективності процесів і процедур 

зовнішнього забезпечення якості вищої 

освіти; 

2) забезпечення наявності достатніх і 

збалансованих ресурсів для здійснення 

процесів зовнішнього забезпечення якості 

вищої освіти; 

 

3) забезпечення незалежності у 

діяльності Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти і 

освіти (система внутрішнього забезпечення 

якості) за його поданням оцінюється 

центральним органом виконавчої влади 

із забезпечення якості вищої освіти або 

акредитованими ним незалежними 

установами оцінювання та забезпечення 

якості вищої освіти на предмет її 

відповідності вимогам до системи 

забезпечення якості вищої освіти, що 

затверджуються центральним органом 

виконавчої влади із забезпечення якості 

вищої освіти.  

3. Зовнішнє забезпечення якості 

освітньої діяльності закладів вищої освіти та 

якості вищої освіти передбачає здійснення 

таких процедур і заходів:  

… 

4. Забезпечення вищої освіти 

центральним органом виконавчої влади 

із забезпечення якості вищої освіти і 

незалежними установами оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти 

передбачає здійснення таких процедур і 

заходів: 

1) забезпечення наявності та 

ефективності процесів і процедур 

зовнішнього забезпечення якості вищої 

освіти; 

2) забезпечення наявності достатніх і 

збалансованих ресурсів для здійснення 

процесів зовнішнього забезпечення якості 

вищої освіти; 

3) забезпечення незалежності у 

діяльності центрального органу 

виконавчої влади із забезпечення якості 
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незалежних установ оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти; 

 

4) підзвітність; 

5) інших процедур і заходів. 

 

вищої освіти і незалежних установ 

оцінювання та забезпечення якості вищої 

освіти; 

4) підзвітність; 

5) інших процедур і заходів. 

 

Стаття 17. Статус Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти 

1. Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти є постійно 

діючим колегіальним органом, 

уповноваженим цим Законом на реалізацію 

державної політики у сфері забезпечення 

якості вищої освіти. 

2. Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти є 

юридичною особою публічного права, яка діє 

згідно з цим Законом і статутом, що 

затверджується Кабінетом Міністрів 

України. 

 

Стаття 17. Центральний орган 

виконавчої влади із забезпечення якості 

вищої освіти 

1. Центральний орган виконавчої 

влади із забезпечення якості вищої освіти 

реалізує державну політику з питань 

забезпечення якості вищої освіти. 

 

 

2. Положення про центральний орган 

виконавчої влади із забезпечення якості 

вищої освіти затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

 

Виконання припису НАЗК від                   

28 травня 2020 року № 32-07/1/92  

Стаття 18. Повноваження Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти 

1. Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти: 

 

1) формує вимоги до системи 

забезпечення якості вищої освіти, розробляє 

положення про акредитацію освітніх 

програм і подає його на затвердження 

центральному органу виконавчої влади у 

сфері освіти і науки; 

2) аналізує якість освітньої діяльності 

Стаття 18. Повноваження 

центрального органу виконавчої влади із 

забезпечення якості вищої освіти  
1. Центральний орган виконавчої 

влади із забезпечення якості вищої 

освіти: 

1) формує вимоги до системи 

забезпечення якості вищої освіти, розробляє 

та затверджує положення про акредитацію 

освітніх програм за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади у 

сфері освіти і науки; 

2) аналізує якість освітньої діяльності 

Виконання припису НАЗК від             

28 травня 2020 року № 32-07/1/92 та 

удосконалення законодавства за 

результатами узагальнення практики його 

застосування 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/244-2015-%D0%BF#n15
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закладів вищої освіти; 

3) проводить інституційну акредитацію; 

{Пункт 4 частини першої статті 18 

виключено на підставі Закону № 392-IX від 

18.12.2019} 

5) формує єдину базу даних 

запроваджених закладами вищої освіти 

спеціалізацій, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти на 

кожному рівні вищої освіти; 

6) проводить акредитацію освітніх 

програм, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти; 

7) формує критерії оцінки якості 

освітньої діяльності, у тому числі наукових 

здобутків, закладів вищої освіти України, за 

якими можуть визначатися рейтинги закладів 

вищої освіти України; 

8) розробляє вимоги до рівня наукової 

кваліфікації осіб, які здобувають наукові 

ступені, розробляє порядок їх присудження 

спеціалізованими вченими радами закладів 

вищої освіти (наукових установ) та подає 

його на затвердження центральному органу 

виконавчої влади у сфері освіти і науки; 

 

 

 

 

 

9) розробляє положення про 

акредитацію спеціалізованих вчених рад 

(спеціалізованих рад з присудження ступеня 

доктора мистецтва) та подає його на 

затвердження центральному органу 

закладів вищої освіти; 

3) проводить інституційну акредитацію; 

{Пункт 4 частини першої статті 18 

виключено на підставі Закону № 392-IX від 

18.12.2019} 

5) формує єдину базу даних 

запроваджених закладами вищої освіти 

спеціалізацій, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти на 

кожному рівні вищої освіти; 

6) проводить акредитацію освітніх 

програм, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти; 

7) формує критерії оцінки якості 

освітньої діяльності, у тому числі наукових 

здобутків, закладів вищої освіти України, за 

якими можуть визначатися рейтинги 

закладів вищої освіти України; 

8) розглядає звернення (скарги, 

заяви) щодо дотримання акдемічної 

доброчесності здобувачами вищої освіти, 

педагогічними, науково-педагогічними та 

науковими працівниками та вносить 

пропозиції відповідним органам 

державної влади, закладам вищої освіти, 

науковим установам щодо  притягнення 

винних осіб до академічної 

відповідальності відповідно до 

законодавства; 

 

виключити 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-20#n119
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-20#n119
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-20#n119
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-20#n119


13 

 

виконавчої влади у сфері освіти і науки, 

акредитує спеціалізовані вчені ради 

(спеціалізовані ради з присудження ступеня 

доктора мистецтва) та контролює їх 

діяльність; 

10) акредитує незалежні установи 

оцінювання та забезпечення якості вищої 

освіти, веде їх реєстр; 

11) здійснює інші повноваження, 

передбачені законом. 

2. Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти щороку 

готує та оприлюднює доповідь про якість 

вищої освіти в Україні, її відповідність 

завданням сталого інноваційного розвитку 

суспільства, звіт про власну діяльність, 

формує пропозиції щодо законодавчого 

забезпечення якості вищої освіти та 

направляє зазначені документи Верховній 

Раді України, Президентові України, 

Кабінетові Міністрів України та закладам 

вищої освіти для їх обговорення та 

належного реагування. 

 

 

 

 

 

 

10) акредитує незалежні установи 

оцінювання та забезпечення якості вищої 

освіти, веде їх реєстр; 

11) здійснює інші повноваження, 

передбачені законом. 

2. Центральний орган виконавчої 

влади із забезпечення якості вищої освіти 
щороку готує та оприлюднює доповідь про 

якість вищої освіти в Україні, її 

відповідність завданням сталого 

інноваційного розвитку суспільства, звіт 

про власну діяльність, формує пропозиції 

щодо законодавчого забезпечення якості 

вищої освіти та направляє зазначені 

документи центральному органу 

виконавчої влади у сфері освіти і науки 
та закладам вищої освіти для їх обговорення 

та належного реагування. 

 

Стаття 19. Склад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 

1. Національне агентство із забезпечення 

якості вищої освіти складається з двадцяти 

трьох осіб, які призначаються Кабінетом 

Міністрів України на підставі рішення 

Конкурсної комісії за результатами 

конкурсного відбору, що відбувається з 

дотриманням принципів гендерного балансу 

та галузевого представництва. 

2. Склад Національного агентства із 

Виключити Виконання припису НАЗК від              

28 травня 2020 року № 32-07/1/92  
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забезпечення якості вищої освіти формується 

із забезпеченням представництва не більше 

однієї особи від галузі знань та включає: 

1) три особи, які обираються з числа 

представників всеукраїнських об’єднань 

організацій роботодавців; 

2) дві особи з числа здобувачів вищої 

освіти першого або другого рівня; 

3) не менше одного представника з числа 

осіб, які працюють за основним місцем 

роботи у: 

Національній академії наук України; 

національній галузевій академії наук (по 

одному представнику від кожної академії); 

вищий навчальний заклад державної форми 

власності; 

вищий навчальний заклад комунальної 

форми власності; 

вищий навчальний заклад приватної форми 

власності. 

Особа може бути висунута кандидатом у 

члени Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти суб’єктами, 

зазначеними у частині другій цієї статті, або 

шляхом самовисування. 

3. Не може бути членом Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 

та Конкурсної комісії особа, яка: 

1) за рішенням суду визнана 

недієздатною або дієздатність якої обмежена; 

2) має судимість за вчинення злочину, 

якщо така судимість не погашена або не 

знята в установленому законом порядку; 

3) за вироком суду позбавлена права 

обіймати певну посаду або займатися певною 
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діяльністю; 

4) за рішенням суду визнана винною у 

вчиненні корупційного правопорушення - 

протягом року з дня набрання відповідним 

рішенням суду законної сили; 

5) піддавалася адміністративному 

стягненню за правопорушення, пов’язане з 

корупцією, - протягом року з дня набрання 

відповідним рішенням суду законної сили; 

6) підпадає під дію 

частини третьої або четвертої статті 1 Закону 

України "Про очищення влади"; 

7) відомості про яку внесені до Єдиного 

державного реєстру осіб, щодо яких 

застосовано положення Закону України "Про 

очищення влади". 

До складу Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти не можуть 

входити члени Конкурсної комісії, керівники 

і заступники керівників Національної 

академії наук України та національних 

галузевих академій наук, вищих навчальних 

закладів, наукових установ, засновники 

приватних вищих навчальних закладів, 

державні службовці. 

4. Строк повноважень членів 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти становить три роки. Одна 

і та сама особа не може бути членом 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти більше двох строків. 

5. Голова та заступники голови 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти обираються на першому 

засіданні Національного агентства із 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18


16 

 

забезпечення якості вищої освіти строком на 

три роки. 

Голова та заступники голови 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти призначаються на посади 

і звільняються з посад Кабінетом Міністрів 

України за поданням Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 

та працюють на постійній основі. 

6. Організацію та проведення 

конкурсного відбору членів Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 

здійснює Конкурсна комісія, яка утворюється 

Кабінетом Міністрів України як дорадчий 

орган. Конкурсна комісія складається з 

дев’яти осіб, з яких чотири міжнародні 

представники делегуються від об’єднань 

Європейського простору вищої освіти 

(European Higher Education Area) і по одному 

представнику - від центрального органу 

виконавчої влади у сфері освіти і науки, 

спільного представницького органу 

всеукраїнських об’єднань організацій 

роботодавців, Національної академії наук 

України, Національної академії педагогічних 

наук України, національного об’єднання 

студентів України, що є членом 

Європейського союзу студентів (ESU). 

Строк повноважень членів Конкурсної 

комісії становить три роки без права 

перезатвердження на другий строк. Членами 

Конкурсної комісії можуть бути особи, які 

мають науковий ступінь та/або вчене звання 

або досвід фахової роботи не менше п’яти 

років, крім представників студентів та 
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міжнародних представників. 

Персональний склад Конкурсної 

комісії та Положення про Конкурсну 

комісію затверджуються Кабінетом Міністрів 

України. Члени Конкурсної комісії 

виконують свої функції на громадських 

засадах. 

Рішення Конкурсної комісії вважається 

прийнятим, якщо воно підтримано більшістю 

від кількісного складу з числа міжнародних 

представників та від кількісного складу з 

числа національних представників. 

Організаційною формою роботи 

Конкурсної комісії є засідання, участь у яких 

міжнародні представники можуть брати за 

допомогою засобів електронного 

відеозв’язку. Міжнародні представники, які 

беруть участь у засіданні за допомогою 

засобів електронного відеозв’язку, 

підтверджують результати власного 

голосування письмово. 

Засідання Конкурсної комісії проходять 

відкрито. Інформація про засідання 

Конкурсної комісії оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті центрального органу 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

Конкурсна комісія розробляє Положення 

про конкурс щодо обрання членів 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти, що затверджується 

Кабінетом Міністрів України, та формує 

кваліфікаційні вимоги до кандидатів, що 

мають передбачати наявність наукового 

ступеня або досвід фахової роботи не менше 

п’яти років, крім представників органів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/926-2017-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/926-2017-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/926-2017-%D0%BF#n20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/926-2017-%D0%BF#n20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-2018-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-2018-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-2018-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-2018-%D0%BF#n9
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студентського самоврядування. 

7. Повноваження члена Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 

припиняються у разі: 

1) закінчення строку, на який його 

призначено; 

2) подання ним особистої заяви про 

складення повноважень; 

3) набрання законної сили 

обвинувальним вироком щодо нього; 

4) припинення ним громадянства 

України; 

5) визнання його безвісно відсутнім або 

оголошення померлим; 

6) смерті; 

7) виявлення обмежень, передбачених 

цією статтею; 

8) у випадках, передбачених законом. 

8. Національне агентство із забезпечення 

якості вищої освіти залучає до участі у своїй 

діяльності міжнародних експертів, 

представників провідних іноземних вищих 

навчальних закладів та/або експертів 

інституцій, які забезпечують якість вищої 

освіти в інших країнах. 

9. У складі Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти 

утворюються Комітет з питань етики, 

Апеляційний комітет, а також інші комітети, 

що формуються з числа членів 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти. Комітет з питань етики 

розглядає питання академічного плагіату і 

вносить відповідні подання до Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, 
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а також виконує інші повноваження, 

покладені на нього Національним агентством 

із забезпечення якості вищої освіти. 

Апеляційний комітет розглядає звернення, 

заяви і скарги щодо діяльності та рішень 

спеціалізованих вчених рад і вносить 

відповідні подання до Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

а також виконує інші повноваження, 

покладені на нього Національним агентством 

із забезпечення якості вищої освіти. 

10. Рішення Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти може бути 

оскаржене вищим навчальним закладом у 

порядку, визначеному Національним 

агентством із забезпечення якості вищої 

освіти, який має бути оприлюднений. За 

результатами розгляду скарги Національне 

агентство із забезпечення якості вищої освіти 

приймає обґрунтоване рішення. 

 

Стаття 20. Діяльність Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 

1. Засідання Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти є 

правомочним, якщо в ньому беруть участь не 

менше двох третин його членів. Рішення з 

усіх питань приймаються більшістю від 

складу Національного агентства з якості 

вищої освіти. 

У разі виникнення у члена 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти конфлікту інтересів він 

зобов’язаний утриматися від голосування. 

2. Члени Національного агентства із 

Виключити Виконання припису НАЗК від                    

28 травня 2020 року № 32-07/1/92  
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забезпечення якості вищої освіти виконують 

покладені на них функції на підставі 

укладених з ними цивільно-правових 

договорів. 

Члени Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти діють на 

засадах відкритості та прозорості. Інформація 

про діяльність Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти (рішення, 

протоколи засідань тощо) оприлюднюється 

на офіційному веб-сайті. 

3. Організаційне, фінансово-

господарське, матеріально-технічне, 

інформаційно-довідкове та інше забезпечення 

діяльності Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти здійснює 

секретаріат. Положення про секретаріат, його 

структура і штатний розпис затверджуються 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти. 

4. Члени Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти та члени 

галузевих експертних рад на час виконання 

обов’язків, покладених на них цим Законом, 

можуть бути звільнені (повністю або 

частково) від виконання професійних 

обов’язків за основним місцем роботи із 

збереженням заробітної плати. 

5. Національне агентство із забезпечення 

якості вищої освіти може залучати до 

проведення процедури акредитації освітньої 

програми акредитовані ним незалежні 

установи оцінювання та забезпечення якості 

вищої освіти. 

6. Педагогічним, науково-педагогічним і 
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науковим працівникам, які працюють на 

постійній основі в Національному агентстві із 

забезпечення якості вищої освіти, час роботи 

у цьому агентстві зараховується відповідно 

до педагогічного, науково-педагогічного або 

наукового стажу відповідно до 

законодавства. 

7. Національне агентство із забезпечення 

якості вищої освіти співпрацює з 

національними та міжнародними 

інституціями у сфері вищої освіти, зокрема з 

тими, основним напрямом діяльності яких є 

забезпечення якості вищої освіти та 

акредитація. 

Стаття 21. Галузеві експертні ради 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

1. Галузеві експертні ради Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 

формуються у складі від 9 до 15 членів на 

строк не більше ніж три роки з осіб, які 

мають науковий ступінь у відповідній галузі 

знань або досвід фахової роботи в галузі не 

менше п’яти років, крім представників 

органів студентського самоврядування. До 

складу галузевих експертних рад можуть 

входити представники держави, 

роботодавців, їх організацій та об’єднань, 

професійних асоціацій, закладів вищої освіти 

усіх форм власності, наукових установ, 

Національної академії наук України та 

національних галузевих академій наук, 

представників органів студентського 

самоврядування, міжнародних експертів. 

Члени галузевих експертних рад 

Виключити Виконання припису НАЗК від                   

28 травня 2020 року № 32-07/1/92  
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Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти не можуть входити до 

складу Науково-методичної ради та науково-

методичних комісій центрального органу 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

2. Порядок висунення кандидатур і 

обрання членів галузевих експертних рад та 

положення про них затверджуються 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти. 

З метою забезпечення виконання 

покладених на галузеві експертні ради 

функцій з їх членами можуть укладатися 

цивільно-правові договори. 

3. Рішення з усіх питань приймаються 

більшістю від повного складу галузевої 

експертної ради Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. 

 

Стаття 22. Фінансування Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 

1. Національне агентство із забезпечення 

якості вищої освіти є неприбутковою 

організацією. 

2. Джерелами фінансування діяльності 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти є: 

1) кошти державного бюджету; 

2) кошти, отримані як оплата робіт з 

акредитації та проведення ліцензійних 

експертиз, а також кошти, отримані за 

надання інших послуг, пов’язаних із 

забезпеченням якості вищої освіти, у 

розмірах, що визначаються Національним 

агентством із забезпечення якості вищої 

Виключити Виконання припису НАЗК від           

28 травня 2020 року № 32-07/1/92  
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освіти; 

3) гранти з метою підвищення якості 

вищої освіти в Україні, у тому числі надані 

для вдосконалення системи оцінювання 

якості вищої освіти; 

4) інші джерела, не заборонені 

законодавством. 

3. Обсяг асигнувань з державного 

бюджету на утримання Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

у тому числі розмір видатків на оплату праці 

його працівників, щороку встановлюється 

Верховною Радою України окремим рядком 

під час затвердження Державного бюджету 

України. 

 

Стаття 23. Незалежні установи 

оцінювання та забезпечення якості вищої 

освіти 

1. Незалежна установа оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти - це 

недержавна організація (установа, агенція, 

бюро тощо), акредитована Національним 

агентством із забезпечення якості вищої 

освіти, що здійснює оцінювання освітньої 

програми, результатів навчання та/або 

закладів вищої освіти (їхніх структурних 

підрозділів) з метою вироблення 

рекомендацій і надання допомоги закладам 

вищої освіти в організації системи 

забезпечення якості вищої освіти та внесення 

пропозицій Національному агентству із 

забезпечення якості вищої освіти щодо 

акредитації освітньої програми. 

 

Стаття 23. Незалежні установи 

оцінювання та забезпечення якості вищої 

освіти 

1. Незалежна установа оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти - це 

недержавна організація (установа, агенція, 

бюро тощо), акредитована центральним 

органом виконавчої влади із 

забезпечення якості вищої освіти, що 

здійснює оцінювання освітньої програми, 

результатів навчання та/або закладів вищої 

освіти (їхніх структурних підрозділів) з 

метою вироблення рекомендацій і надання 

допомоги закладам вищої освіти в 

організації системи забезпечення якості 

вищої освіти та внесення пропозицій 

центральному органу виконавчої влади із 

забезпечення якості вищої освіти щодо 

акредитації освітньої програми. 

Виконання припису НАЗК від             

28 травня 2020 року № 32-07/1/92  
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… 

 

… 

 

Стаття 24. Ліцензування освітньої 

діяльності 

1. Освітня діяльність у сфері вищої 

освіти провадиться закладами вищої освіти, 

закладами фахової передвищої освіти (для 

підготовки фахівців ступенів молодшого 

бакалавра та бакалавра) та науковими 

установами (для підготовки фахівців ступенів 

магістра та/або доктора філософії) на підставі 

ліцензій, що видаються визначеним 

Кабінетом Міністрів України органом 

ліцензування відповідно до закону. 

… 

2. 

… 

У разі ліцензування освітньої діяльності 

закладом вищої освіти вперше, а також 

ліцензування освітньої діяльності за 

освітніми програмами, що передбачають 

присвоєння професійної кваліфікації з 

професій, для яких запроваджено додаткове 

регулювання, проводиться виїзна ліцензійна 

експертиза, для якої орган ліцензування 

утворює експертну комісію. Строк 

проведення виїзної ліцензійної експертизи не 

може перевищувати 10 днів. Порядок 

проведення виїзної ліцензійної експертизи 

при ліцензуванні освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти встановлюється центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і 

науки. 

 

 

Стаття 24. Ліцензування освітньої 

діяльності 

1. Освітня діяльність у сфері вищої 

освіти провадиться закладами вищої освіти, 

закладами фахової передвищої освіти (для 

підготовки фахівців ступенів молодшого 

бакалавра та бакалавра) та науковими 

установами (для підготовки фахівців 

ступенів магістра та/або доктора філософії) 

на підставі ліцензій, що видаються 

центральним органом виконавчої влади у 

сфері освіти і науки відповідно до закону. 

… 

2. 

… 

У разі ліцензування освітньої 

діяльності закладом вищої освіти вперше, а 

також ліцензування освітньої діяльності за 

освітніми програмами, що передбачають 

присвоєння професійної кваліфікації з 

професій, для яких запроваджено додаткове 

регулювання, на відповіному рівні вищої 

освіти проводиться виїзна ліцензійна 

експертиза, для якої центральний орган 

виконавчої влади у сфері освіти і науки 
утворює експертну комісію у разі 

встановлення відсутності підстав для 

відмови у видачі ліцензії під час розгляду 

документів і заяви про отримання 

ліцензії. Строк проведення виїзної 

ліцензійної експертизи не може 

перевищувати 10 календарних днів. У разі 

відмови у видачі ліцензії здобувач ліцензії 

Удосконалення законодавства за 

результатами узагальнення практики його 

застосування 
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Строк прийняття рішення про видачу 

ліцензії на провадження освітньої діяльності 

або про відмову у її видачі становить 35 

робочих днів з дня одержання органом 

ліцензування заяви про отримання ліцензії. 

 

 

3. Ліцензія на провадження освітньої 

діяльності надається рішенням органу 

ліцензування про надання суб’єкту 

господарювання права на провадження 

освітньої діяльності на певному рівні вищої 

освіти в межах ліцензованого обсягу або на 

провадження освітньої діяльності за 

освітньою програмою, що передбачає 

присвоєння професійної кваліфікації з 

професій, для яких запроваджено додаткове 

регулювання, в межах визначеного для такої 

програми ліцензованого обсягу додатково до 

ліцензованого обсягу на відповідному рівні. 

 

 

 

Ліцензований обсяг встановлюється на 

певному рівні вищої освіти або для певної 

освітньої програми, що передбачає 

(ліцензіат) може подати нову заяву про 

отримання ліцензії не раніше ніж через 

три місяці з дати прийняття відповідного 

рішення про відмову. Порядок проведення 

виїзної ліцензійної експертизи при 

ліцензуванні освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти встановлюється центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і 

науки. 

Строк прийняття рішення про видачу 

ліцензії на провадження освітньої діяльності 

або про відмову у її видачі становить 35 

робочих днів з дня одержання центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і 

науки заяви про отримання ліцензії. 

 

3. Ліцензія на провадження освітньої 

діяльності надається рішенням 

центрального органу виконавчої влади у 

сфері освіти і науки про надання суб’єкту 

господарювання права на провадження 

освітньої діяльності на певному рівні вищої 

освіти в межах ліцензованого обсягу або на 

провадження освітньої діяльності за 

освітньою програмою, що передбачає 

присвоєння професійної кваліфікації з 

професій, для яких запроваджено додаткове 

регулювання, на певному рівні вищої 

освіти в межах визначеного для такої 

програми ліцензованого обсягу додатково 

до ліцензованого обсягу на відповідному 

рівні. 

Ліцензований обсяг встановлюється на 

певному рівні вищої освіти або для певної 

освітньої програми, що передбачає 
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присвоєння професійної кваліфікації з 

професій, для яких запроваджено додаткове 

регулювання, і визначає максимальну 

сумарну кількість здобувачів вищої освіти, 

які можуть протягом одного календарного 

року вступити на навчання до закладу вищої 

освіти, бути поновлені у ньому або 

переведені до нього з інших закладів вищої 

освіти для здобуття вищої освіти 

відповідного рівня, або за відповідною 

освітньою програмою. 

 

 

Звуження провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти в закладі 

вищої освіти (відокремленому структурному 

підрозділі) - це зменшення ліцензованого 

обсягу на певному рівні вищої освіти або для 

певної освітньої програми, що передбачає 

присвоєння професійної кваліфікації з 

професій, для яких запроваджено додаткове 

регулювання. 

 

Розширення провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти у закладі 

вищої освіти (відокремленому структурному 

підрозділі) - це збільшення ліцензованого 

обсягу на певному рівні вищої освіти або для 

певної освітньої програми, що передбачає 

присвоєння професійної кваліфікації з 

професій, для яких запроваджено додаткове 

регулювання. 

 

4. Підставою для прийняття рішення про 

анулювання ліцензії є: 

присвоєння професійної кваліфікації з 

професій, для яких запроваджено додаткове 

регулювання, на відповідному рівні вищої 

освіти і визначає максимальну сумарну 

кількість здобувачів вищої освіти, які 

можуть протягом одного календарного року 

вступити на навчання до закладу вищої 

освіти, бути поновлені у ньому або 

переведені до нього з інших закладів вищої 

освіти для здобуття вищої освіти 

відповідного рівня, або за відповідною 

освітньою програмою певного рівня вищої 

освіти. 

Звуження провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти в закладі 

вищої освіти (відокремленому 

структурному підрозділі) - це зменшення 

ліцензованого обсягу на певному рівні 

вищої освіти або для певної освітньої 

програми, що передбачає присвоєння 

професійної кваліфікації з професій, для 

яких запроваджено додаткове регулювання 

на відповідному рівні вищої освіти. 

Розширення провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти у закладі 

вищої освіти (відокремленому 

структурному підрозділі) - це збільшення 

ліцензованого обсягу на певному рівні 

вищої освіти або для певної освітньої 

програми, що передбачає присвоєння 

професійної кваліфікації з професій, для 

яких запроваджено додаткове регулювання 

на відповідному рівні вищої освіти. 

4. Підставою для прийняття рішення 

про анулювання ліцензії є: 
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… 

6) акт про відмову закладу вищої освіти 

у проведенні органом ліцензування 

перевірки; 

 

7) несплата за видачу ліцензії; 

8) відсутність провадження освітньої 

діяльності ліцензіатом на певному рівні 

вищої освіти або за певною освітньою 

програмою, що передбачає присвоєння 

професійної кваліфікації з професій, для яких 

запроваджено додаткове регулювання, 

протягом 365 днів. 

Рішення про анулювання ліцензії 

приймається протягом 15 робочих днів з дня 

виникнення або встановлення підстав для 

анулювання ліцензії. 

У разі анулювання ліцензії відповідно до 

пунктів 1, 3-5, 7, 8 цієї частини заклад вищої 

освіти втрачає право провадити освітню 

діяльність у сфері вищої освіти за певним 

рівнем вищої освіти або за певною освітньою 

програмою, що передбачає присвоєння 

професійної кваліфікації з професій, для яких 

запроваджено додаткове регулювання. У разі 

анулювання ліцензії відповідно до 

пунктів 2 і 6 цієї частини заклад вищої освіти 

втрачає право провадити всі види освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти. 

 

 

 

5. Підставою для прийняття рішення про 

звуження провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти є: 

… 

6) акт про відмову закладу вищої освіти 

у проведенні центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки 
перевірки; 

виключити. 

8) відсутність провадження освітньої 

діяльності ліцензіатом на певному рівні 

вищої освіти або за певною освітньою 

програмою, що передбачає присвоєння 

професійної кваліфікації з професій, для 

яких запроваджено додаткове регулювання, 

на відповідному рівні вищої освіти 
протягом 365 днів. 

Рішення про анулювання ліцензії 

приймається протягом 15 робочих днів з дня 

виникнення або встановлення підстав для 

анулювання ліцензії. 

У разі анулювання ліцензії відповідно 

до пунктів 1, 3-5, 8 цієї частини заклад 

вищої освіти втрачає право провадити 

освітню діяльність у сфері вищої освіти за 

певним рівнем вищої освіти або за певною 

освітньою програмою, що передбачає 

присвоєння професійної кваліфікації з 

професій, для яких запроваджено додаткове 

регулювання, на відповідному рівні вищої 

освіти. У разі анулювання ліцензії 

відповідно до пунктів 2 і 6 цієї частини 

заклад вищої освіти втрачає право 

провадити всі види освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти. 

5. Підставою для прийняття рішення 

про звуження провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти є: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n1753
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n1755
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n1757
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n1754
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n1758
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n1753
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n1755
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n1757
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n1754
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n1758
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… 

2) акт про виявлення порушень 

ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти у закладі 

вищої освіти (відокремленому структурному 

підрозділі) на певному рівні вищої освіти або 

за певною освітньою програмою, що 

передбачає присвоєння професійної 

кваліфікації з професій, для яких 

запроваджено додаткове регулювання; 

 

3) встановлення факту використання 

менше 50 відсотків ліцензованого обсягу в 

кожний рік прийому, переведення, 

поновлення здобувачів освіти за 

розрахунковий строк виконання освітньої 

програми за певним рівнем вищої освіти або 

за певною освітньою програмою, що 

передбачає присвоєння професійної 

кваліфікації з професій, для яких 

запроваджено додаткове регулювання. 

 

6. У разі наявності підстав, визначених 

частиною п’ятою цієї статті, орган 

ліцензування протягом 15 днів з дня 

виявлення підстав приймає рішення про 

звуження провадження освітньої діяльності. 

7. Переоформлення ліцензії - це зміна 

інформації у Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань про рішення 

норгану ліцезування щодо наявності у 

суб’єкта господарювання права на 

провадження визначеного ним виду 

господарської освітньої діяльності, що 

… 

2) акт про виявлення порушень 

ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти у закладі 

вищої освіти (відокремленому 

структурному підрозділі) на певному рівні 

вищої освіти або за певною освітньою 

програмою, що передбачає присвоєння 

професійної кваліфікації з професій, для 

яких запроваджено додаткове регулювання, 

на відповідному рівні вищої освіти; 

3) встановлення факту використання 

менше 50 відсотків ліцензованого обсягу в 

кожний рік прийому, переведення, 

поновлення здобувачів освіти за 

розрахунковий строк виконання освітньої 

програми за певним рівнем вищої освіти або 

за певною освітньою програмою, що 

передбачає присвоєння професійної 

кваліфікації з професій, для яких 

запроваджено додаткове регулювання, на 

відповідному рівні вищої освіти. 
6. У разі наявності підстав, визначених 

частиною п’ятою цієї статті, центральний 

орган виконавчої влади у сфері освіти і 

науки протягом 15 днів з дня виявлення 

підстав приймає рішення про звуження 

провадження освітньої діяльності. 

7. Переоформлення ліцензії - це зміна 

інформації у Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань про 

рішення центрального органу виконавчої 

влади у сфері освіти і науки щодо 

наявності у суб’єкта господарювання права 
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підлягає ліцензуванню, та в Єдиній 

державній електронній базі з питань освіти 

щодо назви закладу вищої освіти (наукової 

установи), відокремленого структурного 

підрозділу закладу освіти (наукової 

установи), місцезнаходження закладу освіти 

та відокремленого структурного підрозділу 

закладу освіти (наукової установи), назви 

спеціальності, за якою видано ліцензію, 

та/або ліцензованого обсягу. 

 

 

… 

2) реорганізація або зміна найменування 

структурного підрозділу закладу вищої 

освіти, що провадить освітню діяльність за 

відповідною спеціальністю та рівнем вищої 

освіти і зазначений у ліцензії закладу вищої 

освіти; 

… 

на провадження визначеного ним виду 

господарської освітньої діяльності, що 

підлягає ліцензуванню, та в Єдиній 

державній електронній базі з питань освіти 

щодо назви закладу вищої освіти (наукової 

установи), відокремленого структурного 

підрозділу закладу освіти (наукової 

установи), місцезнаходження закладу освіти 

та відокремленого структурного підрозділу 

закладу освіти (наукової установи), назви 

спеціальності, за якою видано ліцензію, 

та/або ліцензованого обсягу. 

… 

2) реорганізація або зміна 

найменування структурного підрозділу 

закладу вищої освіти, що провадить освітню 

діяльність за рівнем вищої освіти та/або 

освітньою програмою на певному рівні 
вищої освіти і зазначені у ліцензії закладу 

вищої освіти; 

… 

 

Стаття 25. Акредитація освітньої 

програми 

1. Заклад вищої освіти, який бажає 

акредитувати освітню програму, подає до 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти письмову заяву та 

документи, що підтверджують відповідність 

його освітньої програми та освітньої 

діяльності за такою програмою вимогам та 

критеріям, встановленим Положенням про 

акредитацію освітніх програм. 

 

Особливості акредитації узгоджених між 

Стаття 25. Акредитація освітньої 

програми 

1. Заклад вищої освіти, який бажає 

акредитувати освітню програму, подає до 

центрального органу виконавчої влади із 

забезпечення якості вищої освіти 
письмову заяву та документи, що 

підтверджують відповідність його освітньої 

програми та освітньої діяльності за такою 

програмою вимогам та критеріям, 

встановленим Положенням про акредитацію 

освітніх програм. 

Особливості акредитації узгоджених 

Виконання припису НАЗК від                  

28 травня 2020 року № 32-07/1/92  
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закладами вищої освіти, у тому числі 

іноземними, освітніх програм та освітніх 

програм більше ніж за однією спеціальністю 

визначаються Положенням про акредитацію 

освітніх програм. 

2. Протягом трьох місяців з дня подання 

заяви Національне агентство із забезпечення 

якості вищої освіти за результатами 

акредитаційної експертизи приймає рішення 

про акредитацію, умовну (відкладену) 

акредитацію чи відмову в акредитації 

відповідної освітньої програми. Рішення 

щодо акредитації освітньої програми 

приймається на підставі експертного 

висновку відповідної галузевої експертної 

ради і вноситься до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти. 

 

… 

 

між закладами вищої освіти, у тому числі 

іноземними, освітніх програм та освітніх 

програм більше ніж за однією спеціальністю 

визначаються Положенням про акредитацію 

освітніх програм. 

2. Протягом трьох місяців з дня 

подання заяви центральний орган 

виконавчої влади із забезпечення якості 

вищої освіти за результатами 

акредитаційної експертизи приймає рішення 

про акредитацію, умовну (відкладену) 

акредитацію чи відмову в акредитації 

відповідної освітньої програми. Рішення 

щодо акредитації освітньої програми 

приймається на підставі експертного 

висновку і вноситься до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти. 

… 

 

Стаття 25-

1. Інституційна акредитація 

закладу вищої освіти 

1. Заклад вищої освіти, який бажає 

пройти інституційну акредитацію, подає 

Національному агентству із забезпечення 

якості вищої освіти письмову заяву та 

документи, що підтверджують відповідність 

його системи внутрішнього забезпечення 

якості вимогам до системи забезпечення 

якості вищої освіти. 

 

2. Інституційна акредитація закладу 

вищої освіти є добровільною і може 

проводитися за ініціативою керівника та 

колегіального органу управління закладу 

Стаття 25-

1. Інституційна акредитація 

закладу вищої освіти 

1. Заклад вищої освіти, який бажає 

пройти інституційну акредитацію, подає до 

центрального органу виконавчої влади із 

забезпечення якості вищої освіти 
письмову заяву та документи, що 

підтверджують відповідність його системи 

внутрішнього забезпечення якості вимогам 

до системи забезпечення якості вищої 

освіти. 

2. Інституційна акредитація закладу 

вищої освіти є добровільною і може 

проводитися за ініціативою керівника та 

колегіального органу управління закладу 

Виконання припису НАЗК від                     

28 травня 2020 року № 32-07/1/92  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#n14
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вищої освіти. 

3. Сертифікат про інституційну 

акредитацію видається строком на п’ять 

років. 

4. Результат інституційної акредитації 

засвідчується сертифікатом, що надає закладу 

вищої освіти право на самоакредитацію 

освітніх програм (крім тих освітніх програм, 

що акредитуються вперше в межах 

відповідної галузі знань). Заклад вищої 

освіти, який здійснив самоакредитацію 

освітньої програми, подає Національному 

агентству із забезпечення якості вищої 

освіти письмову заяву, на підставі якої 

отримує сертифікат про акредитацію 

освітньої програми. 

 

5. Порядок проведення інституційної 

акредитації затверджує центральний орган 

виконавчої влади у сфері освіти і науки за 

поданням Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. 

 

вищої освіти. 

3. Сертифікат про інституційну 

акредитацію видається строком на п’ять 

років. 

4. Результат інституційної акредитації 

засвідчується сертифікатом, що надає 

закладу вищої освіти право на 

самоакредитацію освітніх програм (крім тих 

освітніх програм, що акредитуються вперше 

в межах відповідної галузі знань). Заклад 

вищої освіти, який здійснив 

самоакредитацію освітньої програми, подає 

до центрального органу виконавчої 

влади із забезпечення якості вищої освіти 
письмову заяву, на підставі якої отримує 

сертифікат про акредитацію освітньої 

програми. 

5. Порядок проведення інституційної 

акредитації затверджує до центральний 

орган виконавчої влади із забезпечення 

якості вищої освіти за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади у 

сфері освіти і науки. 

 

 

Стаття 44. Умови прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти 

… 

13. Прийом до закладів вищої освіти 

здійснюється на засадах об’єктивності та 

відкритості. 

Заклад вищої освіти зобов’язаний 

створити умови для ознайомлення вступників 

з ліцензією на здійснення освітньої 

діяльності, сертифікатами про акредитацію, 

Стаття 44. Умови прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти 

… 

13. Прийом до закладів вищої освіти 

здійснюється на засадах об’єктивності та 

відкритості. 

Заклад вищої освіти зобов’язаний 

створити умови для ознайомлення 

вступників з ліцензією на здійснення 

освітньої діяльності, сертифікатами про 

Удосконалення законодавства за 

результатами узагальнення практики його 

застосування 
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правилами прийому, відомостями про обсяг 

прийому за кожною спеціальністю та 

освітнім рівнем, кількістю місць, виділених 

для вступу на пільгових умовах. 

… 

 

акредитацію, правилами прийому, 

відомостями про обсяг прийому за кожною 

спеціальністю, освітньою програмою та 

освітнім рівнем, кількістю місць, виділених 

для вступу на пільгових умовах. 

… 

 

 

Закон України «Про освіту» 

 

Cтаття 18. Освіта дорослих 

… 

11. Заклади освіти, що провадять освітню 

діяльність з підвищення кваліфікації 

працівників, обов’язковість якої передбачена 

законом, мають отримати ліцензію на 

відповідну діяльність та/або акредитувати 

відповідні освітні програми. 

 

Cтаття 18. Освіта дорослих 

… 

11. Заклади освіти, що провадять освітню 

діяльність з підвищення кваліфікації 

працівників, обов’язковість якої 

передбачена законом, з підготовки в 

інтернатурі мають отримати ліцензію на 

відповідну діяльність та/або акредитувати 

відповідні освітні програми. 

Удосконалення законодавства за 

результатами узагальнення практики його 

застосування 

Стаття 38. Національне агентство 

кваліфікацій 

1. Національне агентство кваліфікацій є 

постійно діючим колегіальним органом, 

уповноваженим на реалізацію державної 

політики у сфері кваліфікацій. 

Національне агентство кваліфікацій 

формується на паритетних засадах з 

представників центральних органів 

виконавчої влади у сфері освіти і науки, 

соціальної політики, економічного розвитку, 

спільного представницького органу 

всеукраїнських об’єднань організацій 

роботодавців та спільного представницького 

органу репрезентативних всеукраїнських 

об’єднань профспілок. 

Стаття 38. Національне агентство 

кваліфікацій 

1. Національне агентство 

кваліфікацій є центральним органом 

виконавчої влади зі спеціальним 

статусом, який забезпечує реалізацію 

державної політики з питань 

кваліфікацій і діє відповідно до 

положення, затвердженого Кабінетом 

Міністрів України. 
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2. Національне агентство кваліфікацій: 

бере участь у розробленні нормативно-

правових актів у сфері кваліфікацій; 

забезпечує взаємодію, координацію та 

підвищення ефективності діяльності 

заінтересованих сторін у сфері кваліфікацій; 

супроводжує 

запровадження Національної рамки 

кваліфікацій з додержанням вимог цього 

Закону; 

здійснює міжнародне співробітництво у 

сфері кваліфікацій, у тому числі з метою 

гармонізації Національної рамки 

кваліфікацій з аналогічними міжнародними 

документами; 

координує оцінювання ефективності 

державної політики у сфері кваліфікацій; 

забезпечує прогнозування потреб ринку 

праці у кваліфікаціях; 

здійснює супровід інформаційного 

забезпечення Національної системи 

кваліфікацій і Національної рамки 

кваліфікацій; 

створює і веде Реєстр кваліфікацій; 

готує проект порядку розроблення, 

введення в дію та перегляду професійних 

стандартів і подає його на затвердження 

Кабінету Міністрів України; 

реєструє професійні стандарти та 

забезпечує відкритий доступ до стандартів; 

координує розроблення професійних 

стандартів; 

бере участь у розробленні стандартів 

освіти; 

здійснює акредитацію кваліфікаційних 

2. Національне агентство кваліфікацій: 

бере участь у розробленні нормативно-

правових актів у сфері кваліфікацій; 

забезпечує взаємодію, координацію та 

підвищення ефективності діяльності 

заінтересованих сторін у сфері кваліфікацій; 

супроводжує 

запровадження Національної рамки 

кваліфікацій з додержанням вимог цього 

Закону; 

здійснює міжнародне співробітництво у 

сфері кваліфікацій, у тому числі з метою 

гармонізації Національної рамки 

кваліфікацій з аналогічними міжнародними 

документами; 

координує оцінювання ефективності 

державної політики у сфері кваліфікацій; 

забезпечує прогнозування потреб ринку 

праці у кваліфікаціях; 

здійснює супровід інформаційного 

забезпечення Національної системи 

кваліфікацій і Національної рамки 

кваліфікацій; 

створює і веде Реєстр кваліфікацій; 

готує проект порядку розроблення, 

введення в дію та перегляду професійних 

стандартів і подає його на затвердження 

Кабінету Міністрів України; 

реєструє професійні стандарти та 

забезпечує відкритий доступ до стандартів; 

координує розроблення професійних 

стандартів; 

бере участь у розробленні стандартів 

освіти; 

здійснює акредитацію кваліфікаційних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12


34 

 

центрів; 

розробляє критерії та процедури 

визнання професійних кваліфікацій, здобутих 

в інших країнах; 

формує вимоги до процедур присвоєння 

кваліфікацій, визнання результатів 

неформального та інформального навчання; 

взаємодіє з органами та установами 

забезпечення якості освіти; 

здійснює інші повноваження, 

передбачені законом. 

3. Національне агентство кваліфікацій є 

юридичною особою публічного права, що 

утворюється Кабінетом Міністрів України 

та діє на основі статуту, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України. 

 

центрів; 

розробляє критерії та процедури 

визнання професійних кваліфікацій, 

здобутих в інших країнах; 

формує вимоги до процедур присвоєння 

кваліфікацій, визнання результатів 

неформального та інформального навчання; 

взаємодіє з органами та установами 

забезпечення якості освіти; 

здійснює інші повноваження, 

передбачені законом. 

Виключити 

Стаття 62. Органи управління у сфері 

освіти 

1. До органів управління у сфері освіти 

належать: 

Кабінет Міністрів України; 

центральний орган виконавчої влади у 

сфері освіти і науки; 

центральний орган виконавчої влади із 

забезпечення якості освіти; 

постійно діючий колегіальний орган у 

сфері забезпечення якості вищої освіти; 

державні органи, яким підпорядковані 

заклади освіти; 

Верховна Рада Автономної Республіки 

Крим; 

Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим; 

органи місцевого самоврядування. 

Стаття 62. Органи управління у сфері 

освіти 

1. До органів управління у сфері освіти 

належать: 

Кабінет Міністрів України; 

центральний орган виконавчої влади у 

сфері освіти і науки; 

центральний орган виконавчої влади із 

забезпечення якості освіти; 

центральний орган виконавчої влади 

із забезпечення якості вищої освіти; 

державні органи, яким підпорядковані 

заклади освіти; 

Верховна Рада Автономної Республіки 

Крим; 

Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим; 

органи місцевого самоврядування. 
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Стаття 67. Повноваження органів із 

забезпечення якості освіти 

1. Органами із забезпечення якості освіти 

є: 

центральний орган виконавчої влади із 

забезпечення якості освіти; 

постійно діючий колегіальний орган у 

сфері забезпечення якості вищої освіти - 

Національне агентство із забезпечення якості 

вищої освіти. 

2. Центральний орган виконавчої влади 

із забезпечення якості освіти та його 

територіальні органи: 

проводять інституційний аудит закладів 

освіти; 

надають рекомендації закладам освіти 

(крім закладів вищої освіти) щодо організації 

та функціонування внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти; 

за результатами експертизи 

затверджують освітні програми дошкільної та 

загальної середньої освіти у випадках, 

визначених спеціальними законами; 

проводять моніторинг якості освітньої 

діяльності та якості освіти у порядку, 

визначеному законодавством; 

акредитують громадські фахові 

об’єднання та інших юридичних осіб, що 

здійснюють незалежне оцінювання якості 

освіти та освітньої діяльності закладів освіти 

(крім закладів вищої освіти), ведуть їх реєстр; 

у межах повноважень, передбачених 

законом, здійснюють державний нагляд 

(контроль) за закладами освіти щодо 

Стаття 67. Повноваження органів із 

забезпечення якості освіти 

1. Органами із забезпечення якості 

освіти є: 

центральний орган виконавчої влади із 

забезпечення якості освіти; 

центральний орган виконавчої влади 

із забезпечення якості вищої освіти - 

Національне агентство із забезпечення 

якості вищої освіти. 

2. Центральний орган виконавчої влади 

із забезпечення якості освіти та його 

територіальні органи: 

проводять інституційний аудит закладів 

освіти; 

надають рекомендації закладам освіти 

(крім закладів вищої освіти) щодо 

організації та функціонування внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти; 

за результатами експертизи 

затверджують освітні програми дошкільної 

та загальної середньої освіти у випадках, 

визначених спеціальними законами; 

проводять моніторинг якості освітньої 

діяльності та якості освіти у порядку, 

визначеному законодавством; 

акредитують громадські фахові 

об’єднання та інших юридичних осіб, що 

здійснюють незалежне оцінювання якості 

освіти та освітньої діяльності закладів 

освіти (крім закладів вищої освіти), ведуть 

їх реєстр; 

у межах повноважень, передбачених 

законом, здійснюють державний нагляд 
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дотримання ними законодавства; 

за дорученням центрального органу 

виконавчої влади у сфері освіти і науки 

здійснюють контроль за дотриманням вимог 

щодо організації зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

 

здійснює ліцензування освітньої 

діяльності та нагляд (контроль) за 

додержанням вимог ліцензійних умов у 

сферах, визначених Кабінетом Міністрів 

України; 

складають у випадках, передбачених 

законом, протоколи про адміністративні 

правопорушення; 

здійснюють інші повноваження, 

визначені законом. 

 

3. Повноваження постійно діючого 

колегіального органу у сфері забезпечення 

якості вищої освіти визначаються 

спеціальним законом. 

 

(контроль) за закладами освіти щодо 

дотримання ними законодавства; 

за дорученням центрального органу 

виконавчої влади у сфері освіти і науки 

здійснюють контроль за дотриманням вимог 

щодо організації зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

виключити 

 

 

 

 

складають у випадках, передбачених 

законом, протоколи про адміністративні 

правопорушення; 

здійснюють інші повноваження, 

визначені законом. 

 

3. Повноваження центрального органу 

виконавчої влади із забезпечення якості 

вищої освіти визначаються спеціальним 

законом. 

 

 

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

 

Стаття 27. Підготовка наукових кадрів 
та підвищення їхньої кваліфікації 

… 

2.  

Освітньо-наукові програми підготовки 

науковими установами докторів філософії 

підлягають акредитації Національним 

агентством із забезпечення якості вищої 

Стаття 27. Підготовка наукових кадрів 
та підвищення їхньої кваліфікації 

… 

2.  

Освітньо-наукові програми підготовки 

науковими установами докторів філософії 

підлягають акредитації центральним 

органом виконавчої влади із 
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освіти.  

… 

 

забезпечення якості вищої освіти. 

… 

 

Стаття 28. Наукові ступені і вчені 
звання 

1. Вчені мають право на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії і 

доктора наук та присвоєння вчених звань 
старшого дослідника, доцента і професора. 

… 

Дисертації осіб, які здобувають ступінь 

доктора філософії, та дисертації (або наукові 

доповіді у разі захисту наукових досягнень, 

опублікованих у вигляді монографії, або 

сукупності статей, опублікованих у 

вітчизняних та/або міжнародних 

рецензованих фахових виданнях) осіб, які 

здобувають ступінь доктора наук, а також 

автореферати та відгуки опонентів 

оприлюднюються на офіційних веб-сайтах 

відповідних наукових установ (вищих 

навчальних закладів) згідно із 
законодавством. 

… 

Стаття 28. Наукові ступені і вчені 
звання 

1. Вчені мають право на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії і 

доктора наук та присвоєння вчених звань 
старшого дослідника, доцента і професора. 

… 

Дисертації осіб, які здобувають ступінь 

доктора філософії, та дисертації 

(монографії, наукові доповіді) осіб, які 

здобувають ступінь доктора наук, а також 

автореферати та відгуки опонентів 

оприлюднюються на офіційних веб-сайтах 

відповідних наукових установ (закладів 

вищої освіти) згідно із законодавством. 

… 

 

Удосконалення законодавства за 

результатами узагальнення практики його 

застосування  

 

Закон України «Про фахову передвищу освіту» 

 

Стаття 13. Повноваження центрального 

органу виконавчої влади у сфері освіти і 

науки 

1. Центральний орган виконавчої влади у 

Стаття 13. Повноваження 

центрального органу виконавчої влади у 

сфері освіти і науки 

1. Центральний орган виконавчої влади 

Удосконалення законодавства за 

результатами узагальнення практики його 

застосування  
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сфері освіти і науки: 

… 

 

у сфері освіти і науки: 

… 

101  розробляє ліцензійні умови 

провадження освітньої діяльності та 

порядок проведення виїзної ліцензійної 

експертизи при ліцензуванні освітньої 

діяльності у сфері фахової передвищої 

освіти; 

… 

 

Стаття 18. Ліцензування освітньої 

діяльності 

2. 

....... 

У разі ліцензування освітньої діяльності 

у сфері фахової передвищої освіти вперше, 

запровадження освітньої діяльності з 

підготовки іноземних громадян та осіб без 

громадянства або освітньої діяльності зі 

спеціальності, з якої передбачено проведення 

єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

в порядку, встановленому цим Законом, 

проводиться виїзна ліцензійна експертиза. 

Для проведення виїзної ліцензійної 

експертизи центральний орган виконавчої 

влади у сфері освіти і науки утворює 

експертну комісію. 

........ 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 18. Ліцензування освітньої 

діяльності 

2. 

....... 

Стаття 18. Ліцензування освітньої 

діяльності 

2. 

....... 

У разі ліцензування освітньої 

діяльності у сфері фахової передвищої 

освіти вперше, запровадження освітньої 

діяльності зі спеціальності, з якої 

передбачено проведення єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту в 

порядку, встановленому цим Законом, 

проводиться виїзна ліцензійна експертиза. 

Для проведення виїзної ліцензійної 

експертизи центральний орган виконавчої 

влади у сфері освіти і науки утворює 

експертну комісію у разі встановлення 

відсутності підстав для відмови у видачі 

ліцензії під час розгляду документів і 

заяви про отримання ліцензії. Строк 

проведення виїзної ліцензійної 

експертизи не може перевищувати  10 

Удосконалення законодавства за 

результатами узагальнення практики його 

застосування 
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3. Ліцензія надається рішенням 

центрального органу виконавчої влади у 

сфері освіти і науки про надання суб’єкту 

господарювання права на провадження 

освітньої діяльності у сфері фахової 

передвищої освіти зі спеціальності в межах 

ліцензованого обсягу, а також права на 

підготовку іноземців та осіб без 

громадянства за акредитованими 

спеціальностями. 

Розширення провадження освітньої 

діяльності у сфері фахової передвищої освіти 

- це збільшення ліцензованого обсягу за 

певною спеціальністю, започаткування 

провадження освітньої діяльності за новою 

спеціальністю, започаткування провадження 

освітньої діяльності з підготовки іноземців 

та осіб без громадянства за акредитованими 

спеціальностями. 

Звуження провадження освітньої 

діяльності у сфері фахової передвищої освіти 

- це зменшення ліцензованого обсягу за 

календарних днів. У разі відмови у видачі 

ліцензії здобувач ліцензії (ліцензіат) може 

подати нову заяву про отримання ліцензії 

не раніше ніж через три місяці з дати 

прийняття відповідного рішення про 

відмову. Порядок проведення виїзної 

ліцензійної експертизи при ліцензуванні 

освітньої діяльності на рівні фахової 

передвищої освіти встановлюється 

центральним органом виконавчої влади у 

сфері освіти і науки. 

...... 

3. Ліцензія надається рішенням 

центрального органу виконавчої влади у 

сфері освіти і науки про надання суб’єкту 

господарювання права на провадження 

освітньої діяльності у сфері фахової 

передвищої освіти зі спеціальності в межах 

ліцензованого обсягу. 

 

 

 

Розширення провадження освітньої 

діяльності у сфері фахової передвищої 

освіти - це збільшення ліцензованого обсягу 

за певною спеціальністю, започаткування 

провадження освітньої діяльності за новою 

спеціальністю. 

 

 

 

Звуження провадження освітньої 

діяльності у сфері фахової передвищої 

освіти - це зменшення ліцензованого обсягу 

за певною спеціальністю. 



40 

 

певною спеціальністю, припинення 

провадження частини освітньої діяльності з 

підготовки іноземців та осіб без 

громадянства за акредитованими 

спеціальностями. 

4. Ліцензований обсяг встановлюється 

для кожної спеціальності і визначає 

максимальну кількість здобувачів фахової 

передвищої освіти на одному курсі (році 

навчання), яким заклад освіти може 

одночасно забезпечити здобуття фахової 

передвищої освіти відповідно до ліцензійних 

умов. 

Підготовка іноземців та осіб без 

громадянства здійснюється в межах 

ліцензованих обсягів за спеціальностями за 

результатами процедури ліцензування в 

цілому для такого виду діяльності. 

… 

6. Підставою для прийняття рішення про 

анулювання ліцензії є: 

… 

 

7) несплата коштів за видачу ліцензії. 

… 

7. Підставою для прийняття рішення про 

звуження провадження освітньої діяльності у 

сфері фахової передвищої освіти є: 

 

… 

2) акт про виявлення порушення 

ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності у сфері фахової передвищої 

освіти закладом освіти (відокремленим 

структурним підрозділом) з підготовки 

 

 

 

 

4. Ліцензований обсяг встановлюється 

для кожної спеціальності і визначає 

максимальну кількість здобувачів фахової 

передвищої освіти на одному курсі (році 

навчання), яким заклад освіти може 

одночасно забезпечити здобуття фахової 

передвищої освіти відповідно до 

ліцензійних умов. 

Підготовка іноземців та осіб без 

громадянства здійснюється в межах 

ліцензованих обсягів за спеціальностями.  

 

 

… 

6. Підставою для прийняття рішення 

про анулювання ліцензії є: 

… 

 

Виключити 

 

… 

7. Підставою для прийняття рішення 

про звуження провадження освітньої 

діяльності у сфері фахової передвищої 

освіти є: 

… 

 

виключити 
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іноземців та осіб без громадянства за 

певною спеціальністю; 

… 

У разі наявності зазначених підстав 

орган ліцензування протягом 15 днів з дня 

виникнення підстав приймає рішення про 

звуження провадження освітньої діяльності - 

припинення закладом фахової передвищої 

освіти набору на навчання за цією 

спеціальністю у певному місці провадження 

освітньої діяльності з наступного року або 

про зменшення ліцензованого обсягу, 

припинення права здійснення підготовки 

іноземців та осіб без громадянства за цією 

спеціальністю. 

… 

 

 

 

… 

У разі наявності зазначених підстав 

орган ліцензування протягом 15 днів з дня 

виникнення підстав приймає рішення про 

звуження провадження освітньої діяльності 

- припинення закладом фахової передвищої 

освіти набору на навчання за цією 

спеціальністю у певному місці провадження 

освітньої діяльності з наступного року або 

про зменшення ліцензованого обсягу. 

 

 

… 

Стаття 43. Прийом на навчання до 

закладів фахової передвищої освіти 

… 

8. У правилах прийому на навчання до 

закладу фахової передвищої освіти 

обов’язково визначається перелік 

акредитованих та неакредитованих освітньо-

професійних програм, за якими здійснюється 

прийом. 

… 

Стаття 43. Прийом на навчання до 

закладів фахової передвищої освіти  

… 

8. У правилах прийому на навчання до 

закладу фахової передвищої освіти 

обов’язково визначається перелік 

акредитованих та неакредитованих 

освітньо-професійних програм, за якими 

здійснюється прийом. Прийом на 

навчання іноземних громадян та осіб без 

громадянства проводиться на 

акредитовані освітні програми. 

… 
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