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Ключові напрямки реформування
вищої освіти України
• Удосконалення механізмів для забезпечення
якості вищої освіти
• Інтернаціоналізація вищої освіти
• Розвиток системи освіти впродовж життя
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Інтеграція до Європейського простору
вищої освіти та наукових досліджень
❑

Угода з Європейським Союзом про участь України у Рамковій програмі
Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій
«Горизонт 2020»

❑

Стратегія розвитку вищої освіти 2025

❑

Національна Стратегія інтернаціоналізації вищої освіти

3

Чому потрібно вносити зміни до
Закону України «Про вищу освіту»?
➢ Уточнити окремі нормі, виходячи із практики
застосування Закону України «Про вищу освіту»

➢ Привести у відповідність із Законом України «Про освіту»
(2017 р.)
➢ Наадати широку організаційну, кадрову та фінансову
автономію закладам вищої освіти
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Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
вищу освіту» щодо зміни системи
управління закладами вищої освіти
(реєстр. № 8385 від 18.05.2018 р.): основні новації

• 1. Корпоративна система управління:
• - підвищення ролі наглядової ради університету;
• - новий орган управління – виконавчий орган, що формується
•
керівником, відповідальний за оперативне управління ЗВО;
• - запровадження нової посади фінансового директора (опція).

• 2. Передача частини повноважень від МОН
наглядовим радам як органу засновника.
• 3. Баланс системи управління всередині ЗВО.
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Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
вищу освіту» щодо зміни системи
управління закладами вищої освіти
(реєстр. № 8385 від 18.05.2018 р.): основні новації

• Повноваження наглядової ради університету:
➢ - затверджує стратегію розвитку ЗВО;
➢ - здійснює контроль за дотриманням статуту ЗВО;
➢ - здійснює контроль за дотриманням законності та організаційним
забезпеченням виборів керівника ЗВО;
➢ - погоджує кандидатуру фінансового директора (у випадку
➢ введення такої посади), поданої керівником ЗВО;
➢ - здійснює контроль за економічною діяльністю ЗВО;
➢ - погоджує статути ендавментів, підприємств та установ, в яких
➢ ЗВО є засновником чи співзасновником;
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Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
вищу освіту» щодо зміни системи
управління закладами вищої освіти
(реєстр. № 8385 від 18.05.2018 р.)

• Повноваження наглядової ради університету:
•

- погоджує річний бюджет (фінансовий план, кошторис) ЗВО та

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

звіт про його виконання;
- затверджує щорічні звіти керівника ЗВО реалізацію стратегії
розвитку;
- ініціює проведення зовнішнього аудиту діяльності ЗВО;
- надає згоду на передання в оренду, внесення до статутного
капіталу заснованої закладом вищої освіти установи,
підприємства, організації, відчуження у визначених законодавством
випадках майна закладу вищої освіти вартістю понад 1000
мінімальних заробітних плат;
- інші повноваження.
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• Фінансується ЄС

Необхідні зміни для посилення
фінансової автономії ЗВО:
• право

університетів
самостійно
формувати,
затверджувати та корегувати власний штатний розпис, у
тому числі - визначати штатні нормативи, найменування
та чисельність посад працівників відповідно до структури
закладу вищої освіти, його стратегічного плану та
показників розвитку;
• право університетів самостійно встановлювати нормативи
чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду
науково-педагогічного та наукового працівника;
• самостійно визначати норми часу навчальної та іншої
роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників.
8

• Фінансується ЄС

Дякую за увагу
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