До реєстр. № 4667-1
(друге читання)

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань освіти, науки та інновацій
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-31-55, факс: 255-33-04, e-mail: kno@v.rada.gov.ua

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
На розгляд Верховної Ради України у другому читанні вноситься проект
Закону України “Про внесення змін до деяких Законів України щодо
присудження наукових ступенів” (реєстр. № 4667-1 від 15.02.2021), прийнятий
за основу 17 лютого 2021 року із скороченням наполовину строку подання
зауважень і пропозицій суб’єктами права законодавчої ініціативи.
Метою прийняття законопроекту є впорядкування рівнів освіти,
присудження наукових ступенів і ліцензування освітньої діяльності. Основними
завданнями визначено правове регламентування атестації здобувачів вищої
освіти та присудження наукових ступенів. Законопроектом пропонується внести
комплексні зміни до законів України “Про вищу освіту”, “Про освіту”, “Про
наукову і науково-технічну діяльність”, “Про фахову передвищу освіту”, які
спрямовані на удосконалення процесу атестації здобувачів вищої освіти,
розмежування та законодавче закріплення повноважень центрального органу
виконавчої влади у сфері освіти і науки та інших органів, до сфери управління
яких належать заклади вищої освіти, уточнення повноважень Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти, унормування процедури
присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань.
На виконання пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 17 лютого
2021 року № 1242-IX "Про прийняття за основу проекту Закону України про
внесення змін до деяких законів України щодо присудження наукових ступенів"
Комітет з питань освіти, науки та інновацій доопрацював до другого читання
законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій народних депутатів України
– суб’єктів права законодавчої ініціативи. Для узгодження позицій зацікавлених
сторін було проведено 3 засідання робочих груп за участі народних депутатів
України, представників Міністерства освіти і науки України, Міністерства
культури та інформаційної політики України, Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти, Національної академії наук України, закладів
вищої освіти та експертів.
Під час підготовки до другого читання до Комітету надійшло 220
пропозицій та поправок від 28 народних депутатів України, у тому числі
народних депутатів України – членів Комітету, з яких Комітетом враховано – 32;
враховано редакційно – 22; враховано частково – 73; відхилено – 93.

Авторами законопроекту визначено, що реалізація його положень не
потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України.
Порівняльну таблицю завізовано Головним юридичним управлінням
Апарату Верховної Ради України із зауваженнями.
Комітет розглянув порівняльну таблицю до проекту Закону України до
другого читання 03.03.2021 та рекомендував Верховній Раді України відповідно
до пункту 3 частини першої статті 123 Закону України "Про Регламент Верховної
Ради України" проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо присудження наукових ступенів» (реєстр. № 4667-1 від
15.02.2021) за результатами розгляду прийняти в другому читанні та в цілому.
Доповідачем при розгляді зазначеного законопроекту на пленарному
засіданні Верховної Ради України від Комітету визначено Голову Комітету з
питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака.
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