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                                      Проект Закону вноситься 
                                                 Народною депутаткою України





Закон України 
«Про внесення змін до законів України щодо фінансування вищої освіти»

Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004) такі зміни:
1. Частину першу статті 1 після пункту 8 доповнити новим пунктом такого змісту: «державне фінансування вищої освіти – фінансування закладів вищої освіти за рахунок коштів державного бюджету;». 
У зв’язку із цим пункти 9 – 24 вважати пунктами 10 – 25 відповідно.
2. У частині сьомій статті 7 слова «за державним замовленням» замінити словами «за рахунок державного фінансування».
3. Частину третю статті 8 доповнити доповнити новим абзацом такого змісту: «Реєстр документів про вищу освіту використовується у процесі здійснення автоматизованого моніторингу працевлаштування випускників.».
4. Частину другу статті 12 доповнити новими пунктам такого змісту: «12) затверджує методику автоматизованого моніторингу працевлаштування випускників закладів вищої освіти;
13) затверджує кількість місць у закладах вищої освіти, що фінансуються за кошти державного бюджету, у розрізі галузей знань та/або спеціальностей;
14) затверджує формулу розподілу фонду загального фінансування закладів вищої освіти.»
5. У статті 13:
1) пункт 3 частини першої виключити.
У зв’язку із цим пункти 4 – 9 вважати пунктами 3 – 8;
2) пункт 4 частини першої після слів «у сфері вищої освіти» доповнити словами «зокрема здійснює автоматизований моніторинг працевлаштування випускників закладів вищої освіти», а слова «її розвитку» замінити словами «розвитку вищої освіти»;
3) частину першу доповнити новим пунктом такого змісту: «9) розробляє спільно з Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій формулу розподілу фонду загального фінансування закладів вищої освіти;»;
4) пункт десятий частини першої викласти у такій редакції: «здійснює державне фінансування закладів вищої освіти (крім військових);»;
5) пункт двадцять четвертий частини першої викласти у такій редакції: «встановлює вартість підготовки одного студента (курсанта), аспіранта, докторанта у розрізі галузей знань та/або спеціальностей;»;
6) частину першу після пункту 24-1 доповнити новим пунктом такого змісту: «25) здійснює збір даних, необхідних для застосування формули розподілу фонду загального фінансування закладів вищої освіти;».
У зв’язку із цим пункт двадцять п’ятий частини першої вважати пунктом двадцять шостим.
7) пункти другий – четвертий частини другої викласти у такій редакції: «2) формують пропозиції щодо кількості місць у закладах вищої освіти, що фінансуються з державного бюджету, у порядку, встановленому законодавством;
3) беруть участь у визначенні обсягу державного фінансування вищої освіти за різними галузями знань та/або спеціальностями;
4) надають центральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки дані, необхідні для застосування формули розподілу фонду загального фінансування закладів вищої освіти;».
6. У пункті 2 частини першої статті 14 слова «замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою та підвищення їх кваліфікації» замінити словами «фінансування вищої освіти».
7. У пункті 2 частини першої статті 26 слова «для університетів, академій, інститутів» замінити словами «для навчально-дослідницьких закладів вищої освіти».
8. Частину першу статті 27 викласти у такій редакції: 
«Заклад вищої освіти державної та комунальної форми власності  як суб’єкт господарювання діє у формі суспільної інституції.

Суспільна інституція – це неприбуткова установа, що створена з метою забезпечення суспільних та приватних інтересів у сфері освіти, науки та/або культури, що отримує фінансування з державного та/або  місцевого бюджету та має належний ступінь автономії, необхідний для реалізації покладених на неї завдань.

У приватному закладі вищої освіти його структура, склад, порядок роботи і повноваження органів управління, робочих і дорадчих органів, органів громадського та студентського самоврядування, наукових товариств, процедури обрання чи призначення керівників закладу та його підрозділів можуть визначатися статутом закладу без дотримання вимог цього Закону. 

Приватні заклади вищої освіти можуть діяти як суспільні інституції, якщо вони відповідають вимогам до цієї організаційно-правової форми.».
9. У статті 28:
1) назву статті викласти у такій редакції: «Типи та статус закладів вищої освіти»;
2) доповнити частиною другою такого змісту: «Відповідно до спрямованості діяльності, заклад вищої освіти може мати статус навчального або навчально-дослідницького закладу.
Навчальний заклад вищої освіти - заклад вищої освіти, основним видом діяльності якого є освітня діяльність.
Навчально-дослідницький заклад вищої освіти -  заклад вищої освіти, який поєднує освітню та наукову, науково-технічну, інноваційну діяльність.
Рішення про вибір та зміну статусу ухвалюється Вченою радою закладу вищої освіти з одночасним внесенням відповідних змін до статуту.

У випадку прийняття рішення про вибір статусу навчально-дослідницького закладу, заклад вищої освіти проходить державну атестацію в частині провадження ним наукової (науково-технічної) діяльності. За результатами державної атестації закладам вищої освіти з низькою якістю наукових досліджень може бути надана рекомендація про зміну статусу з навчально-дослідницького на навчальний у порядку, визначеним Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.».
10. Статті 29 – 30  виключити.
11. У статті 32:
1) пункти 1 – 5 частини другої викласти у такій редакції: «1) самостійно визначати кількість педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників, необхідних для забезпечення діяльності закладу вищої освіти, а також визначати найменування та чисельність посад інших працівників відповідно до структури закладу вищої освіти;
2) визначати норми часу навчальної та іншої роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників;
3) формувати на своїй базі інноваційні структури різних типів (наукові та технологічні парки, бізнес-інкубатори, малі підприємства тощо) на засадах поєднання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та суспільства з метою виконання і впровадження інноваційних проектів;
4) самостійно утворювати разові спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії за участю не менше п’яти осіб з відповідним ступенем, двоє з яких працюють в іншому закладі вищої освіти (науковій установі);
5) самостійно визначати статті та обсяги витрат власних надходжень в межах статутних завдань;»;
2) у пункті 1 частини третьої слова «академічного плагіату» замінити словами «порушень принципів академічної доброчесності»;
3) пункт 4 частини третьої доповнити такими словами: «зокрема про встановлений Положенням про оплату праці у закладі вищої освіти розмір окладу для кожної посади, вакантні посади, в тому числі  наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників.».
12.У статті 33: 
1) речення друге частини першої виключити;
2) після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту: «8. Навчально-дослідницький заклад вищої освіти може створювати центри досконалості.».
У зв’язку із цим частини восьму – десяту вважати частинами дев’ятою – одинадцятою відповідно.
13. Після статті 33 доповнити новою статтею такого змісту: 
«Стаття 33-1. Центр досконалості 
1. Центр досконалості - це структурний підрозділ навчально-дослідницького закладу вищої освіти. Діяльність центру досконалості спрямована на міждисциплінарні фундаментальні та прикладні наукові дослідження, що інтегровані у світовий науковий простір, створення та впровадження інноваційних освітніх програм підготовки магістрів та докторів філософії.
2. Центр досконалості мають право:
отримати особливий статус в рамках закладу вищої освіти відповідно до рішення Вченої ради та відповідного положення;
встановлювати особливі умови працевлаштування та оплати праці, котрі дозволятимуть наймати фахівців міжнародного рівня, у тому числі - іноземців;
на конкурсних засадах отримувати фінансування з Фонду розвитку вищої освіти, у тому числі на оплату праці, міжнародну співпрацю, розвиток інфраструктури.
3. Центри досконалості затверджують програму діяльності, метою якої має бути включення у міжнародне академічне середовище, зокрема через наукові публікації, котрі матимуть міжнародне визнання.  
4. Порушення академічної доброчесності працівниками центру досконалості є підставою для дострокового припинення його фінансування у рамках Фонду розвитку вищої освіти. 
5. Положення про конкурсний відбір центрів досконалості для отримання фінансування з Фонду розвитку вищої освіти розробляється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти спільно з Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій України та затверджується Кабінетом Міністрів України.».
14. Частину першу статті 36 доповнити новим пунктом такого змісту: «17) ухвалює Положення про оплату праці у закладі вищої освіти, де визначає перелік посад та розмір посадових окладів.».
15. У пунктах 2 та 3 частини шостої статті 40 слова «за державним замовленням» замінити словами «за рахунок державного фінансування».
16. У статті 44:
1) в абзаці четвертому частини третьої слова «до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів за державним замовленням» замінити словами «до закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців у сферах охорони здоров’я та освіти за рахунок державного фінансування»;
2) в абзаці першому частини сьомої слова «замовлення на підготовку фахівців ступеня молодшого бакалавра або ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань)» замінити словом «фінансування».
17. Частину п’яту статті 67 викласти у такій редакції: «Навчально-дослідницькі заклади вищої освіти проходять державну атестацію відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".».
18. У пункті 4 частини третьої статті 70 слова «на праві господарського відання» замінити словами «відповідно до чинного законодавства».
19. Статтю 71 викласти у такій редакції: 
«Стаття 71. Фінансування закладів вищої освіти
1. Фінансування державних закладів вищої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень.
2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування можуть здійснювати фінансування державних закладів вищої освіти у встановленому законодавством порядку.
3. Фінансування комунальних закладів вищої освіти здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України та інших джерел, не заборонених законодавством.
4. Фінансування приватних закладів вищої освіти здійснюється їх засновниками, а також за рахунок коштів державного бюджету України, бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст республіканського, Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад для закладів вищої освіти, які діють у формі суспільної інституції, та з інших джерел, не заборонених законодавством.
5. Надання державного фінансування приватним закладам вищої освіти здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
6. Залучені кошти спрямовуються на провадження статутної діяльності закладу вищої освіти в порядку і на умовах, визначених законодавством та статутом закладу вищої освіти. 
7. Кошти, отримані закладом вищої освіти як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, надання освітніх послуг та науково-дослідну діяльність, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів.
8. Розпорядником коштів державного фінансування вищої освіти є центральний органи виконавчої влади з питань освіти та науки незалежно від форми власності та підпорядкування закладів вищої освіти, крім військових. Розпорядником коштів державного фінансування військових закладів вищої освіти є їх засновники.
9. Державне фінансування вищої освіти здійснюється у межах таких бюджетних програм:
а) Фонд загального фінансування закладів вищої освіти;
б) Фонд розвитку вищої освіти;
в) Фонд соціальної підтримки у системі вищої освіти.
10. Обсяги бюджетних призначень встановлюються Кабінетом Міністрів України для кожної програми на бюджетний період. У межах бюджету центрального органу виконавчої влади з питань освіти та науки для всіх закладів вищої освіти, крім військових, визначаються загальні суми державних призначень у рамках кожної програми. Обсяги державних призначень для військових закладів вищої освіти встановлюються у межах видатків їх засновників.
11. Видатки за програмою загального фінансування закладів вищої освіти спрямовуються на статутну діяльність закладів вищої освіти.
Видатки за програмою загального фінансування закладів вищої освіти розподіляються відповідно до формули, затвердженої Кабінетом міністрів України, котра враховує:
статус закладу вищої освіти;
кількість здобувачів вищої освіти на кожним рівнем вищої освіти та кожною спеціальністю, які на конкурсній основі отримали право здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету з урахуванням встановленої вартості підготовки одного студента (курсанта), аспіранта, докторанта у розрізі галузей знань та/або спеціальностей, а також рівня вищої освіти;
вимірювані показники якості освітньої діяльності закладу вищої освіти, зокрема, дані щодо працевлаштування випускників закладу вищої освіти,
якість наукової чи науково-технічної діяльності закладу вищої освіти в тому числі відповідно до результатів державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової чи науково-технічної діяльності,
обсяг фінансування науково-дослідної діяльності, залученого з інших джерел, зокрема, від Національного фонду досліджень, інших грантонадавачів, міжнародних проектів, промисловості та бізнесу (позабюджетних коштів).
12. Фонд розвитку вищої освіти фінансує проекти за такими напрямами:
розвиток інфраструктури закладів вищої освіти;
розбудова та функціонування центрів досконалості у закладах вищої освіти;
сприяння розвитку вищої освіти та науки, у тому числі – державна підтримка наукових журналів, що мають міжнародне визнання, інноваційних програм підготовки докторів філософії, спільних проектів між закладами вищої освіти та науковими установами, іншими закладами вищої освіти чи організаціями.
13. Фонд розвитку вищої освіти може надавати фінансування проектам загальної тривалістю до чотирьох років.
14. Видатки Фонду розвитку вищої освіти розподіляються на конкурсних засадах. 
Для проведення конкурсу за напрямом розвитку інфраструктури закладів вищої освіти формується незалежна конкурсна комісія за участі представників центральних органів виконавчої влади, Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, незалежних експертів у сфері вищої освіти та науки. Положення про Конкурсну комісію Фонду розвитку вищої освіти, у тому числі – вимоги до членів Конкурсної комісії, затверджується Кабінетом міністрів України. Склад Конкурсної комісії затверджується Кабінетом міністрів України.
Конкурсний відбір за напрямом розбудови та функціонування центрів досконалості у закладах вищої освіти, а також напрямом сприяння розвитку вищої освіти та науки у закладах вищої освіти проводить Національний фонд досліджень.
15. Видатки Фонду розвитку вищої освіти мають становити не менше 10% видатків, визначених на загальне фінансування закладів вищої освіти у поточному році.
16. Видатки Фонду соціальної підтримки у системі вищої освіти включають в себе видатки на стипендійне забезпечення, підтримку у здобутті вищої освіти для окремих категорій, для яких вона передбачена законодавством; інші види соціальної підтримки відповідно до законодавства.
18. Положення про видатки Фонду соціальної підтримки затверджується Кабінетом міністрів України.».
20. У статті 72:
1) абзаци другий – п’ятий частини першої викласти у такій редакції: «Загальна кількість місць, котра фінансується за рахунок державного бюджету, для підготовки фахівців ступенів молодшого бакалавра, бакалавра (магістра охорони здоров’я та ветеринарного спрямування) на поточний рік становить не менш як 51 відсоток кількості осіб, які у поточному році здобули повну загальну середню освіту.
Загальна кількість місць, котра фінансується за рахунок державного бюджету для підготовки фахівців ступеня магістра на поточний рік становить не менш як 50 відсотків кількості осіб, які у поточному році здобудуть ступінь бакалавра за рахунок державного фінансування.
Загальна кількість місць, котра фінансується за рахунок державного бюджету для підготовки фахівців ступеня доктора філософії на поточний рік становить не менш як 5 відсотків кількості осіб, які у поточному році здобудуть ступінь магістра за рахунок державного фінансування.
Загальна кількість місць у закладах вищої освіти, що фінансуються за рахунок державного бюджету, в розрізі спеціальностей і рівнів вищої освіти оприлюднюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку і торгівлі, на його офіційному веб-сайті не пізніш як за 30 календарних днів до початку вступної кампанії.»;
2) частини другу – четверту викласти у такій редакції: «2. Навчально-дослідницький заклад вищої освіти має переважне право на отримання державного фінансування на підготовку фахівців ступеня магістра в обсязі до 75 відсотків обсягу випуску бакалаврів, які навчалися за кошти державного бюджету в цьому закладі вищої освіти, а обсяг державного фінансування на підготовку фахівців ступеня доктора філософії - до 20 відсотків обсягу випуску магістрів, які навчалися за кошти державного бюджету в цьому закладі вищої освіти.
3. Розміщення державного фінансування здійснюється відповідно до чинного законодавства.
4. Державне фінансування на підготовку фахівців ступеня молодшого бакалавра або ступеня бакалавра (магістра охорони здоров’я або ветеринарного спрямування) розміщується шляхом укладення відповідних договорів між розпорядниками бюджетних коштів на державне фінансування вищої освіти та відповідними закладами вищої освіти України, що в установленому порядку надали інформацію про вступ до них осіб, які на конкурсних засадах отримали право на здобуття вищої освіти за кошти Державного бюджету України.»;
3) абзац перший частини п’ятої викласти у такій редакції: «Фінансування закладів вищої освіти не на підставі формули розподілу загального фонду фінансування вищої освіти здійснюється у разі:»;
4) пункт 2 частини п’ятої виключити;
5) в частині шостій слова «розміщення державного замовлення» замінити словами «державного фінансування вищої освіти»;
6) частину сьому викласти у такій редакції: «Інформація про обсяги державного фінансування вищої освіти в розрізі закладів вищої освіти, спеціальностей і рівнів вищої освіти, крім державного фінансування вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, оприлюднюється розпорядниками бюджетних коштів на їх офіційних веб-сайтах кожного року не пізніше 1 жовтня.».
21. У частині четвертій статті 73 слова «за державним замовленням» замінити словами «за рахунок державного фінансування», а слова «навчального закладу» замітини словами «закладу освіти».
22. Частину другу статті 79 після слів «його видатки та доходи» доповнити словами «принципи оплати праці».
23. У пункті 2 розділі XV Прикінцеві та перехідні положення:
1) підпункт 19 викласти у такій редакції: «розмір квоти для прийому осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, до закладів вищої освіти, встановлюється в обсязі 1 тисяча місць та фінансується з фонду соціальної підтримки у системі вищої освіти, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;»;
2) у підпункті 4-1 слово «замовлення» замінити словом «фінансування».

ІІ. Внести до Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 1, ст.6) такі зміни:
Викласти преамбулу у такій редакції: «Цей Закон регулює особливості відносин, що виникають у зв’язку з формуванням і розміщенням державного замовлення на підготовку фахівців для потреб оборони України, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів в інститутах Національної академії наук України та галузевих академій наук, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів».
ІІІ. Прикінцеві та перехідні положення
Цей Закон набирає чинності  з дня наступного за днем опублікування.
	Кабінету Міністрів України упродовж шести місяців привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону.
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