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ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про вищу освіту» щодо продовження
строків завершення підготовки кандидатів
та докторів наук»
У законопроекті шляхом внесення змін до пп. 7 п. 2 розділу XV
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту»
(далі – Закон) пропонується продовжити строк можливості присудження
наукового ступеня кандидата або доктора наук відповідно до законодавства,
чинного до набрання чинності цим Законом, та видачі диплому кандидата або
доктора наук центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки
з 31 грудня 2020 року до 30 червня 2021 року.
Як зазначається у п. 6 пояснювальної записки до законопроекту, його
прийняття дозволить підвищити ефективність реалізації державної політики у
сфері освіти і науки, забезпечить завершення процесу підготовки кандидатів
та докторів наук, що здійснюється закладами вищої освіти та науковими
установами, започаткованого до 1 вересня 2016 року, а також дасть змогу
знизити соціальну напругу з зазначеного питання.
Головне управління погоджується з актуальністю продовження
зазначеного строку. При цьому, на наш погляд, доцільно остаточно
визначитися, чи є строк відтермінування, який запропонований у проекті,
оптимальним для досягнення мети законопроекту.
Окрім того, законопроекту властиві недоліки техніко-юридичного
характеру. Так, зауваження викликає назва проекту Закону. Оскільки
запропоновані зміни вносяться лише до розділу XV «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону, відповідно до вимог законодавчої техніки це слід було б
відобразити у назві законопроекту.
Крім того, в законопроекті пропонується викласти в новій редакції
пп. 7 п. 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, проте
фактично в цьому підпункті пропонується змінити лише відповідну дату.
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Такий спосіб внесення змін до чинного законодавства не узгоджується з
законодавчою технікою.
Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому
читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням
висловлених зауважень.
Керівник Головного управління
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