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Керівникам наукових установ, 
вищих і професійно-технічних 
навчальних закладів 

Повідомляємо, що Законом України «Про внесення змін до Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо 
децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань» від 26.11.2015 № 835 внесені 
зміни до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
від 02.03.2015 № 222, які набули чинності з 01.01.2017 року. Крім того, 
Міністерством освіти і науки прийнято наказ «Про узагальнення переліків 
спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та 
переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей» 
від 19.12.2016 № 1565, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
10 січня 2017 року за № 20/29888 (далі - наказ № 1565). 

Наразі, Міністерство освіти і науки України здійснює переоформлення 
ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої та професійно-
технічної освіти відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон) на безстрокову та 
оформляє її тільки в електронному вигляді (частина одинадцята статті 13 
Закону). 

На виконання наказу № 1565 Міністерством освіти і науки України після 
встановлення відповідності внесених до Єдиної державної електронної бази з 
питань освіти (далі - ЄДЕБО) Актів узгодження переліку спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-
кваліфікаційним рівнем), та ліцензованих обсягів (далі - Акт) за бажанням 
ліцензіата будуть переоформлятися витяги щодо права здійснення освітньої 
діяльності закладів освіти в ЄДЕБО з урахуванням рішень про розширення, 
звуження провадження освітньої діяльності. 

Звертаємо увагу, що загальний ліцензований обсяг за певним ступенем 
(освітньо-кваліфікаційним рівнем) та спеціальністю визначається як сума 
ліцензованих обсягів за формами навчання відповідного ступеня (освітньо-
кваліфікаційного рівня) та спеціальності. 
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З дня переоформлення ліцензій на освітню діяльність у сфері вищої 
освіти або переоформлення витягів з ЄДЕБО відповідно до наказу МОН 
№ 1565 вищий навчальний заклад може за потреби проходити розширення 
(звуження) провадження освітньої діяльності з метою збільшення (зменшення) 
ліцензованого обсягу за відповідним ступенем та спеціальністю. 

Крім того, інформуємо, що першочергово переоформлення ліцензій на 
освітню діяльність у сфері вищої освіти, переоформлення витягів з ЄДЕБО 
відповідно до наказу МОН № 1565 здійснюватиметься для закладів, що 
в 2017 році мають випускників, які прийняті на навчання за спеціальностями 
згідно з Актом. 

У зв'язку із вищезазначеним для переоформлення ліцензії на освітню 
діяльність або переоформлення витягів з ЄДЕБО заклади освіти можуть 
подати до Міністерства освіти і науки України заяву про переоформлення 
ліцензії на безстрокову у сфері вищої освіти (згідно з додатком 1) та у сфері 
професійно-технічної освіти (згідно з додатком 2). Для друку 
переоформленого витягу з ЄДЕБО закладам освіти надано відповідний доступ. 

Заяви для переоформлення ліцензії на освітню діяльність або 
переоформлення витягів з ЄДЕБО надаються в паперовому варіанті, підписані 
к рівником закладу та завірені печаткою, та в електронному вигляді згідно з 
формою (формат Excel) на e-mail: vernvdub@mon.gov.ua. 

Додатки: на арк. 
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