
Стаття 64. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки 

1. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки: 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки; 

розробляє стратегію розвитку освіти України, інші стратегічні документи, державні 

цільові програми у сфері освіти і науки та бере участь у їх реалізації; 

здійснює нормативно-правове забезпечення функціонування системи освіти в межах 

повноважень, визначених законом; 

організовує збір та обробку освітньої статистики, здійснює її аналіз та прогнозує 

розвиток системи освіти; 

затверджує порядок, види та форми проведення моніторингу якості освіти; 

забезпечує функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти та інших 

державних інформаційних систем освіти; 

затверджує стандарти освіти та оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті; 

з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади з питань формування і 

реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику з питань сім’ї та дітей, розробляє та затверджує план заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти, порядок реагування на 

випадки булінгу (цькування), порядок застосування заходів виховного впливу; 

{Частину першу статті 64 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 

18.12.2018} 

узагальнює та оприлюднює інформацію про випадки булінгу (цькування) в закладах 

освіти; 

{Частину першу статті 64 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 

18.12.2018} 

здійснює міжнародне співробітництво у сфері освіти і науки; 

затверджує порядок визнання здобутих в іноземних закладах освіти документів про 

освіту; 

затверджує форму і зміст документів про освіту державного зразка; 

формує пропозиції про обсяг освітніх субвенцій, державного фінансування середньої, 

професійної, вищої освіти та стипендійного фонду; 

розподіляє освітні субвенції та державне фінансування середньої, професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та стипендійний фонд закладів 

освіти, що перебувають у сфері його управління; 

надає методичні рекомендації щодо освітньої діяльності та управління закладами освіти; 

за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, подає на розгляд Кабінету 

Міністрів України пропозиції про державні пріоритети з підготовки фахівців, педагогічних, 

наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовки кадрів у розрізі галузей знань; 
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розробляє та затверджує умови прийому до закладів освіти; 

розробляє ліцензійні умови провадження освітньої діяльності та подає їх на 

затвердження Кабінету Міністрів України; 

здійснює ліцензування освітньої діяльності закладів вищої, післядипломної, фахової 

передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, а також перевірку дотримання ними 

ліцензійних умов; 

формує та забезпечує функціонування системи сертифікації педагогічних працівників, 

забезпечує умови для підвищення їх кваліфікації, затверджує положення про акредитацію 

центрів сертифікації педагогічних працівників; 

забезпечує розвиток фізичного виховання та спорту в закладах освіти; 

затверджує порядок проведення інституційного аудиту закладу освіти; 

затверджує типові освітні програми; 

затверджує порядок проведення акредитації освітніх програм, інших заходів щодо 

здійснення контролю якості освіти, визначених законами України; 

за дорученням і в межах, встановлених Кабінетом Міністрів України, здійснює 

повноваження засновника щодо державних закладів освіти; 

затверджує положення про власні постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші 

допоміжні органи; 

здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією, цим Законом та іншими 

законами України. 

2. Акти центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, прийняті в межах 

його повноважень, є обов’язковими до виконання державними органами, органами влади 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, до сфери управління 

яких належать заклади освіти, а також закладами освіти незалежно від форми власності. 
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