До реєстр. № 3463 від 12.05. 2020

Верховна Рада України
Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
на засіданні 20 травня 2020 року (протокол №29 ) відповідно до статті 93
Регламенту Верховної Ради України розглянув проект Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо продовження
строків завершення підготовки кандидатів та докторів наук» (реєстр. № 3463
від 12.05.2020 р.), поданий народними депутатами України Калауром І.Р.,
Стефанчуком М.О., Ватрасом В.А., Бабаком С.В., Гришиною Ю.М.,
Вороновим В.А., Грищуком Р.П., Коваль О.В., Колебошиним С.В., Колюхом
В.В., Лис О.Г., Совсун І.Р., Піпою Н.Р., Бакумовим О.С., Гевком В.Л., і
рекомендує Верховній Раді України прийняти його за основу та в цілому.
Метою проекту Закону є врегулювання деяких проблемних питань у
сфері наукової діяльності, зокрема щодо необхідності подовження строку
видачі диплому кандидата або доктора наук центральним органом виконавчої
влади у сфері освіти і науки у зв′язку з призупиненням проведення
атестаційних експертиз та засідань атестаційних органів.
У законопроекті шляхом внесення змін до пп. 7 п. 2 розділу XV
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту»
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.
Прийняття зазначеного законопроекту сприятиме підвищенню
ефективності 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.
Ухвалення цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з
Державного бюджету України.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради
України підтримує прийняття зазначеного законопроекту, враховуючи його
актуальність, однак звертає увагу на окремі техніко-юридичні недоліки.

При обговоренні законопроекту народні депутати України - члени
Комітету з питань освіти, науки та інновацій дійшли згоди запропонувати
Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні
прийняти законопроект за основу та в цілому.
Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з
цього питання визначено Голову Комітету з питань освіти, науки та
інновацій, народного депутата України Бабака Сергія Віталійовича.
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