
ПОСТАНОВИ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ, ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

№№ Назва Посилання 

1.  ПКМУ від 19.05.2021 № 497 "Про атестацію здобувачів ступеня 

фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому 

(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту" 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-atestaciyu-

zdobuvachiv-stupenya-a497 

2.  ПКМУ від 24.03.2021 № 365 "Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187" 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-

zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-

vid-30-grudnya-2015-r-

t240321?fbclid=IwAR2NmdlzgL9pu9S3RvootuV

DxIAUA9eYgVx5nsdTt92Tm4OHUu07eN2MU

RM 

3.  ПКМУ від 09.09.2020 № 811 "Про документи про вищу освіту 

(науковий ступінь)" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/811-2020-

%D0%BF#Text  

4.  ПКМУ від 19.08.2020 № 735 "Про затвердження Типової форми 

договору про навчання у закладі вищої освіти" 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-

zatverdzhennya-tipovoyi-formi-735 

5.  ПКМУ від 19.08.2020 № 736 "Про затвердження Типової форми 

договору про надання освітніх послуг закладом фахової передвищої 

освіти" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2020-

%D0%BF#Text  

6.  ПКМУ від 02.10.2013 № 729 "Про затвердження Порядку організації 

та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації 

основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/729-2013-

%D0%BF#Text 

7.  ПКМУ від 15.04.2013 № 306 "Про затвердження Порядку формування 

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2013-

%D0%BF#Text 

8.  ПКМУ від 21.08.2019 № 800 "Деякі питання підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-

%D0%BF 

9.  Розпорядження КМУ від 12.06.2019 № 419-р "Про схвалення 

Концепції реалізації державної політики у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти "Сучасна професійна (професійно-

технічна) освіта" на період до 2027 року" 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-

koncepciyi-realizaciyi-derzhavnoyi-politiki-u-

sferi-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-

suchasna-profesijna-profesijno-tehnichna-osvita-

na-period-do-2027-roku-i120619 
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10.  ПКМУ від 06.03.2019 № 253 "Про затвердження критеріїв, за якими 

оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та визначається 

періодичність проведення планових заходів державного нагляду 

(контролю) Державною службою якості освіти" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/253-2019-

%D0%BF 

11.  ПКМУ від 12.09.2018 № 729 "Питання здобуття вищої освіти деякими 

категоріями осіб" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/729-2018-

%D0%BF 

12.  ПКМУ від 14.03.2018 № 168 "Деякі питання Державної служби якості 

освіти України" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2018-

%D0%BF 

13.  ПКМУ від 31.05.2017 № 373 "Про затвердження Порядку розроблення 

та затвердження професійних стандартів" 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/373-2017-

%D0%BF#n11 

14.  ПКМУ від 23.11.2016 № 975 "Про надання державної цільової 

підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-

технічної та вищої освіти" 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/975-2016-п 

15.  ПКМУ від 23.03.2016 № 261 "Про затвердження Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

вищих навчальних закладах (наукових установах)" 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-п 

16.  ПКМУ від 30.12.2015 № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти" 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п 

17.  ПКМУ від 11.11.2015 № 927 "Про затвердження Порядку переведення 

здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів 

державного (місцевого) бюджету, до інших вищих навчальних 

закладів для завершення навчання за рахунок коштів державного 

(місцевого) бюджету" 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/927-2015-п 

18.  ПКМУ від 19.08.2020 № 735 "Про затвердження Типової форми  

договору про навчання у закладі вищої освіти" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/735-2020-

%D0%BF#n6  

19.  ПКМУ від 22.07.2015 р. № 645 "Про документи про загальну середню 

та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них" 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/645-2015-п 

20.  ПКМУ від 08.07.2015 № 533 "Про внесення змін та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" 

(Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингу якості освіти 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/533-2015-п 

21.  ПКМУ від 29.04.2015 № 266 "Про затвердження переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти" 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п 
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22.  ПКМУ від 23.10.2013 № 819 "Про затвердження Порядку проведення 

навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з 

організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту" 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/819-2013-п 

23.  ПКМУ від 02.10.2013 № 729 "Про затвердження Порядку організації 

та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації 

основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/729-2013-

%D0%BF#n9 

24.  ПКМУ від 11.09.2013 № 684 "Деякі питання набору для навчання 

іноземців та осіб без громадянства" 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/684-2013-п 

25.  ПКМУ від 21.11.2012 № 1115 "Про затвердження Порядку підготовки 

та підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати домедичну 

допомогу" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1115-2012-

%D0%BF 

26.  ПКМУ від 23.11.2011 № 1341 "Про затвердження Національної рамки 

кваліфікацій" 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п 

27.  ПКМУ від 13.07.2011 № 752 "Про створення Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти" 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/752-2011-п 

28.  ПКМУ від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими 

установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності" 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-п 

29.  ПКМУ від 29.07.2009 № 789 "Про затвердження Порядку прийому на 

навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за 

спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" 

та працевлаштування випускників" 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/789-2009-п 

30.  ПКМУ від 11.09.2007 № 1117 "Про затвердження Державного 

переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у 

професійно-технічних навчальних закладах" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1117-2007-

%D0%BF 

31.  ПКМУ від 12.07.2006 № 964 "Про затвердження Порядку 

відшкодування курсантами витрат, пов'язаних з їх утриманням у 

вищих навчальних закладах" 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/964-2006-п 

32.  ПКМУ від 22.02.2006 № 209 "Про академічну стипендію імені М.С. 

Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-2006-

%D0%BF 

33.  ПКМУ від 31.12.2005 № 1312 "Про невідкладні заходи щодо 

запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу 

якості освіти" 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1312-2005-п 

34.  ПКМУ від 25.08.2004 № 1095 "Деякі питання запровадження http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2004-п 
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зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" 

35.  ПКМ Увід 29.08.2003 № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1380-2003-

%D0%BF 

36.  ПКМУ від 20.10.2021 № 1077 "Про затвердження Державного 

стандарту професійної (професійно-технічної) освіти" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1077-2021-

%D0%BF#Text  

37.  ПКМУ від 17.08.2002 № 1134 "Про затвердження нормативів 

чисельності студентів, аспірантів, докторантів,здобувачів наукового 

ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів на одну штатну посаду 

науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і 

IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної 

освіти державної форми власності" 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1134-2002-п 

38.  ПКМУ від 09.08.2001 № 978 "Про затвердження Положення про 

акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 

навчальних закладах та вищих професійних училищах" 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/978-2001-п 

39.  ПКМУ від 14.06.2000 № 963 "Про затвердження переліку посад 

педагогічних та науково-педагогічних працівників" 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-п 

40.  ПКМУ від 07.06.1999 № 992 "Про затвердження Порядку надання 

робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-

технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої 

практики" 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/992-99-п 
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