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Керівникам наукових установ, 
закладів вищої та професійної 
(професійно-технічної) освіти

Про впровадження електронного 
ліцензування освітньої діяльності

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 
2016 р. № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших 
центральних органах виконавчої влади», розроблені в рамках Урядово- 
громадської ініціативи «Разом проти корупції» заходи щодо запобігання 
корупції, зокрема, спрощення процедури ліцензування освітньої діяльності 
закладів вищої і професійної освіти та переведення її в електронний формат.

Пунктами 18 і 33 Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від ЗО. грудня 2015 р. № 1187, передбачено, що здобувач ліцензії 
(ліцензіат) забезпечує подання в електронному вигляді даних та відомостей про 
кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, його 
відокремленого структурного підрозділу згідно з цими Ліцензійними умовами 
до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі -  ЄДЕБО) та 
підтримує їх в актуальному стані. Інформація про кадрове забезпечення 
подається кожного навчального року до 1 березня, а про матеріально-технічне 
забезпечення - до 31 грудня або протягом трьох місяців після зміни інформації. 
Заклад освіти має право у разі потреби оновлювати інформацію протягом року.

Відповідальність за внесену до ЄДЕБО інформацію несе заклад освіти.
З 1 березня 2018 року відбуватиметься апробація ліцензування 

провадження освітньої діяльності закладів вищої освіти шляхом подання 
відомостей в електронному форматі та, одночасно, в паперовому вигляді. 
Ліцензійні справи будуть реєструватися в порядку надходження їх до МОН 
згідно електронної черги.

Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю або звуження 
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти буде можливе після
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внесення в електронному вигляді до ЄДЕБО актуальних даних архівної 
ліцензійної справи за відповідною спеціальністю та рівня вищої освіти, яка 
зберігається у ліцензіата згідно з пунктом 19 ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187.

Для ліцензування провадження освітньої діяльності закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти шляхом автоматизованої системи ліцензування 
в ЄДЕБО здійснюється доопрацювання відповідних модулів. Проте,-з метою 
ліцензування освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти заклади 
освіти можуть подавати ліцензійні справи на таку освітню діяльність у 
паперовому вигляді поштою з описом вкладення.

З метою звуження провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти або анулювання ліцензії на освітню діяльність 
заклади освіти подають відповідні заяви до МОН також у паперовій формі.

Детальні роз’яснення стосовно процедури формування в ЄДЕБО заяв 
щодо ліцензування освітньої діяльності та відповідних відомостей 
надаватимуться Технічним адміністратором ЄДЕБО -  ДП «Інфоресурс», у тому 
числі у Керівництві користувача ЄДЕБО (розділ 2 «Електронне ліцензування», 
який розміщено за посиланням https://www.inforesurs.gov.ua/instr edbol7.html).

Разом з тим, інформуємо, що з 1 червня 2018 року планується здійснення 
процедури ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти тільки в 
електронному вигляді.

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації та ліцензування А. Г. Шевцов
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