
ПРОЄКТ 

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА 

 

від __ ____________ 2019 р. № _____ 

 

Київ 

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 22 листопада 2017 р. № 912 

 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. 

№ 912 “Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти 

статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу” 

(Офіційний вісник України, 2017 р., № 99, ст. 3031) зміни, що додаються. 

 

 

Прем’єр-міністр України             В. ГРОЙСМАН 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів 

України 

від _____________ 2019 р. № _______ 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 

2017 р. № 912 

 

1. Абзаци другий–сьомий пункту 2 викласти у такій редакції: 

«2001, 2002, 2003 – у 2020 році; 

2004, 2005, 2006 – у 2021 році; 

2007, 2008, 2009 – у 2022 році; 

2010, 2011, 2012, 2013 – у 2023 році; 

2014, 2015, 2016, 2017 – у 2024 році; 

1994, 1995, 1996, 1997 – у 2025 році; 

1998, 1999, 2000 – у 2026 році.» 

2. Доповнити постанову новим пунктом 3 такого змісту: 

«3. Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти надавати 

роз’яснення щодо застосування нормативно-правових актів, затверджених цією 

постановою.» 

3. У Порядку надання закладу вищої освіти статусу національного, 

підтвердження чи позбавлення цього статусу: 

1) пункти 4, 9 викласти у такій редакції: 

«4. Конкурсна справа закладу вищої освіти на здобуття статусу 

національного формується ним та складається з: 

клопотання засновника (засновників) або уповноваженого ним (ними) 

органу (особи) про надання закладу вищої освіти статусу національного; 

самоаналізу виконання закладом вищої освіти обов’язкових критеріїв за 

формою, що встановлюється Національним агентством; 



зведеної інформації про значення порівняльних критеріїв протягом 

останніх 7 років (але не раніше як за 2019 рік) за формою, що встановлюється 

Національним агентством; 

стратегічного плану розвитку закладу вищої освіти на період до 

підтвердження статусу національного. 

Конкурсні справи подаються в електронному вигляді відповідно до вимог, 

визначених Національним агентством, щороку до 30 квітня Національному 

агентству.» 

«9. Національний заклад вищої освіти для підтвердження статусу 

національного подає в електронному вигляді відповідно до вимог, визначених 

Національним агентством, до 30 червня сьомого року після року надання 

(попереднього підтвердження) статусу національного Національному агентству 

відповідну заяву. 

Моніторингова справа національного закладу вищої освіти на 

підтвердження статусу національного формується ним та складається із: 

заяви про підтвердження статусу національного закладу вищої освіти; 

самоаналізу виконання закладом вищої освіти обов’язкових критеріїв за 

формою, що встановлюється Національним агентством; 

зведеної інформації про значення порівняльних критеріїв протягом 

останніх 7 років (але не раніше як за 2019 рік) за формою, що встановлюється 

Національним агентством; 

стратегічного плану розвитку на період до наступного підтвердження 

статусу національного закладу вищої освіти.» 

2) назву розділу «Реорганізація та ліквідація національних закладів вищої 

освіти» замінити на назву «Річні звіти про виконання критеріїв. Реорганізація та 

ліквідація національних закладів вищої освіти»; 

3) абзац перший пункту 15 викласти у такій редакції: 

«Заклади вищої освіти із статусом національного щороку до 30 квітня 

подають Національному агентству річний звіт про виконання порівняльних 

критеріїв в електронній формі, яка дозволяє забезпечити його автоматизоване 

машинне оброблення, відповідно до вимог, що визначаються Національним 

агентством, та розміщують його на власних офіційних веб-сайтах.» 

4) доповнити Порядок пунктами 17, 18 такого змісту: 

«17. З метою перевірки відомостей, викладених у конкурсних, 

моніторингових справах, річних звітах про виконання порівняльних критеріїв 

Національне агентство має право здійснювати перевірку цих документів, у тому 



числі виїзну. Порядок здійснення такої перевірки встановлюється МОН за 

поданням Національного агентства. 

За заявою закладу вищої освіти Національне агентство доручає 

проведення перевірки обраній закладом вищої освіти незалежній установі 

оцінювання та забезпечення якості вищої освіти з числа відповідних установ, 

акредитованих Національним агентством. Витрати щодо проведення такої 

перевірки несе заклад вищої освіти. 

18. Якщо матеріали конкурсної, моніторингової справи, річних звітів про 

виконання порівняльних критеріїв містять інформацію з обмеженим доступом, 

вони подаються до Національного агентства у повному обсязі, однак 

оприлюднюються лише у частині, доступ до якої не обмежений. Такі матеріали 

можуть подаватися у паперовому вигляді.» 

4. У критеріях надання та підтвердження статусу національного закладу 

вищої освіти: 

1) у пункті 1 слова «обов’язкові, порівняльні та преміальні» замінити 

словами «обов’язкові та порівняльні»; 

2) пункти 2, 4 викласти у такій редакції: 

«2. Дотримання обов’язкових критеріїв встановлюється станом на момент 

подання конкурсної або моніторингової справи.  

Значення кожного порівняльного критерію обраховується за певний 

календарний рік. Під час обрахунку значень порівняльних критеріїв 

використовуються відомості щодо кількості здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічних, наукових працівників станом на 31 грудня відповідного року, 

якщо не вказано інше. 

Правила застосування критеріїв з метою надання та підтвердження 

статусу національного закладу вищої освіти затверджуються МОН за поданням 

Національного агентства.» 

«4. Порівняльними критеріями надання та підтвердження статусу 

національного закладу вищої освіти є: 

1) кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на одного 

науково-педагогічного працівника, який працює у закладі вищої освіти за 

основним місцем роботи і має: 

науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора; 

науковий ступінь та/або вчене звання. 

Під час обрахунку кількості науково-педагогічних працівників звання 

“народний артист”, “народний художник”, “народний архітектор”, “народний 

вчитель”, “заслужений діяч мистецтв”, “заслужений тренер України” 



прирівнюються до вченого звання професора, звання “заслужений артист”, 

“заслужений художник”, “заслужений архітектор”, “заслужений вчитель”, 

“заслужений працівник культури”, “заслужений майстер спорту України”, 

“заслужений працівник освіти”, “заслужений майстер народної творчості 

України” – до вченого звання доцента; 

2) питома вага здобувачів вищої освіти, які під час складання єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту продемонстрували результати в межах 25 

відсотків кращих серед учасників відповідного іспиту у відповідному році 

(стосується здобувачів вищої освіти, для яких передбачається складення 

єдиного державного кваліфікаційного іспиту відповідно до частини другої 

статті 6 Закону України “Про вищу освіту”); 

3) кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які не менше 

трьох місяців протягом відповідного року або із завершенням у відповідному 

році навчалися (стажувалися) в іноземних закладах вищої освіти (наукових 

установах) за межами України, приведена до 100 здобувачів вищої освіти денної 

форми навчання; 

4) кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які не менше 

трьох місяців протягом відповідного року або із завершенням у відповідному 

році стажувалися, проводили навчальні заняття в іноземних закладах вищої 

освіти (наукових установах) (для закладів вищої освіти та наукових установ 

культурологічного та мистецького спрямування – проводили навчальні заняття 

або брали участь (у тому числі як члени журі) у культурно-мистецьких 

проектах) за межами України, приведена до 100 науково-педагогічних і 

наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем 

роботи; 

5) кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у відповідному році 

призові місця на Міжнародних студентських олімпіадах, II етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади, II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт, інших освітньо-наукових конкурсах, які проводяться або 

визнані МОН, міжнародних та всеукраїнських культурно-мистецьких проектах, 

які проводяться або визнані Мінкультури, на Олімпійських, Паралімпійських, 

Дефлімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах 

світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубків світу та Європи, чемпіонату 

України з видів спорту, які проводяться або визнані центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

фізичної культури та спорту, приведена до 100 здобувачів вищої освіти денної 

форми навчання; 

6) середньорічна кількість іноземних громадян серед здобувачів вищої 

освіти у закладі вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних 



осіб, за денною формою навчання у відповідному році, приведена до 100 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання; 

7) кількість громадян країн – членів Організації економічного 

співробітництва та розвитку серед здобувачів вищої освіти, які навчаються за 

кошти фізичних або юридичних осіб, за денною формою навчання у 

відповідному році, приведена до 100 здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання; 

8) середнє значення показників індексів Гірша науково-педагогічних та 

наукових працівників (які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем 

роботи) у наукометричних базах Scopus, Web of Science, інших наукометричних 

базах, визнаних МОН, приведене до кількості науково-педагогічних і наукових 

працівників цього закладу, які працюють у закладі вищої освіти за основним 

місцем роботи; 

9) кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які мають не 

менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації 

було включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science, інших 

наукометричних баз, визнаних МОН, приведена до 100 науково-педагогічних і 

наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем 

роботи; 

До числа таких публікацій прирівнюються: 

дипломи (документи) здобувачів вищої освіти – переможців та призерів 

(лауреатів) міжнародних культурно-мистецьких проектів, внесених до 

відповідних міжнародних реєстрів, визнаних Мінкультури (для діячів культури і 

мистецтв, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи, 

педагогічна діяльність яких відповідно до навчального плану передбачає 

індивідуальну роботу з опанування мистецьких вмінь і навичок та 

безпосередньо впливає на формування професійної майстерності майбутнього 

митця); 

призові місця на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубків світу та Європи з видів спорту, які визнані 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері фізичної культури та спорту (для осіб, які працюють у закладі 

вищої освіти за основним місцем роботи, педагогічна діяльність яких відповідно 

до навчального плану передбачає індивідуальну роботу з опанування 

спортивної майстерності та безпосередньо впливає на формування професійної 

майстерності спортсмена). 



Один диплом (документ, призове місце) може бути зарахований одному 

науково-педагогічному (науковому) працівнику або в рівних частках двом чи 

трьом працівникам; 

10) кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом 

впливовості до наукометричних баз Scopus, Web of Science, інших 

наукометричних баз, визнаних МОН, що видаються закладом вищої освіти, 

приведена до кількості спеціальностей, з яких здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти; 

11) кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які 

здійснювали наукове керівництво (консультування) не менше п’ятьох 

здобувачів наукових ступенів, які захистилися до 31 грудня відповідного року, 

приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у 

закладі вищої освіти за основним місцем роботи; 

12) кількість здобувачів наукового ступеня, яким було присуджено 

науковий ступінь у відповідному році, приведена до 100 науково-педагогічних і 

наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем 

роботи; 

13) кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які 

комерціалізовано закладом вищої освіти та/або його науково-педагогічними та 

науковими працівниками, які працюють у ньому на постійній основі, приведена 

до 100 науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі 

вищої освіти за основним місцем роботи; 

14) місце закладу вищої освіти у міжнародних рейтингах QS (QS World 

University Rankings), THE (Times Higher Education World University Rankings) та 

Шанхайському рейтингу (Academic Ranking of World Universities) у 

відповідному році.» 

3) підпункт 2 пункту 3 викласти у такій редакції: 

«2) наявність інституційної акредитації Національного агентства чи 

іноземного акредитаційного агентства або агентства забезпечення якості вищої 

освіти, сертифікати якого визнаються в Україні (критерій починає 

застосовуватися через два роки з дня набрання чинності Порядком проведення 

інституційної акредитації) або позитивна оцінка (сертифікація) системи 

забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) відповідно до вимог абзацу 

одинадцятого частини другої статті 16 Закону України “Про вищу освіту” 

(критерій починає застосовуватися через два роки після затвердження 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти відповідних 

вимог);» 

4) доповнити критерії новим пунктом 41 такого змісту: 



«41. Під час обрахунку значення порівняльних критеріїв: 

1) до здобувачів вищої освіти денної форми навчання прирівнюються 

інтерни і лікарі-резиденти; 

2) порівняльні критерії, передбачені підпунктами 3, 4, 6, 7, 9 пункту 4 цих 

критеріїв, не застосовуються до вищих військових навчальних закладів 

(закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання);  

3) під час обрахунку до показника певного критерію включаються 

відповідні показники усіх відокремлених структурних підрозділів закладу вищої 

освіти.» 

5) пункт 5 та примітку виключити. 

 

____________________ 

 


