
Стаття 42. Обрання, призначення та звільнення з посади керівника закладу вищої
освіти

1. Кандидат на посаду керівника закладу вищої освіти повинен вільно володіти державною мовою, мати
вчене звання та науковий ступінь (для закладів вищої освіти мистецького спрямування - вчене звання та 
науковий ступінь або ступінь доктора мистецтва) і стаж роботи на посадах науково-педагогічних 
працівників не менш як 10 років. Кандидат на посаду керівника закладу вищої освіти державної чи 
комунальної форми власності має бути громадянином України.

(абзац перший частини першої статті 42 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 05.09.2017 р. N 2145-VIII)

(з 16.07.2021 р. до абзацу першого частини першої статті 42 будуть внесені зміни, передбачені 
підпунктом "а" підпункту 34 пункту 7 розділу IX Закону України від 25.04.2019 р. N 2704-VIII)

Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу вищої освіти більше ніж два строки.
2. Не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов'язків) на посаду керівника закладу 

вищої освіти особа, яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не 

знята в установленому законом порядку;
(пункт 2 частини другої статті 42 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 17.06.2020 р. N 720-IX)
3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з 

дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня 

набрання відповідним рішенням суду законної сили;
6) підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України "Про очищення влади";
7) голосувала за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

(статтю 42 доповнено новою частиною другою
 згідно із Законом України від 14.05.2015 р. N 415-VIII,

у зв'язку з цим частини другу - п'яту
 вважати відповідно частинами третьою - шостою)

(пункт 7 частини другої статті 42 визнано таким, що не відповідає Конституції України (є 
неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 20.12.2017 р. N 2-р/2017)

3. Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов'язаний оголосити конкурс
на заміщення посади керівника закладу вищої освіти не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку 
контракту особи, яка займає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень керівника закладу 
вищої освіти конкурс оголошується протягом тижня з дня утворення вакансії.

Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) протягом двох місяців з дня 
оголошення конкурсу на посаду керівника закладу вищої освіти приймає (приймають) пропозиції щодо 
претендентів на посаду керівника закладу вищої освіти і протягом 10 днів з дня завершення терміну 
подання відповідних пропозицій вносить (вносять) кандидатури претендентів, які відповідають вимогам 
цього Закону, до закладу вищої освіти для голосування.

Керівник закладу вищої освіти обирається шляхом таємного голосування строком на п'ять років у 
порядку, передбаченому цим Законом і статутом закладу вищої освіти.

Брати участь у виборах керівника закладу вищої освіти мають право:
кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник закладу вищої освіти;
представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом 

прямих таємних виборів;
виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом 

прямих таємних виборів.
При цьому загальна кількість (повний склад) наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників 

закладу вищої освіти повинна становити не менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право 
брати участь у виборах; кількість виборних представників з числа інших працівників закладу вищої освіти - 
до 10 відсотків, а кількість виборних представників з числа студентів (курсантів) - не менше 15 відсотків 
осіб, які мають право брати участь у виборах.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 50 відсотків загальної 
кількості осіб, які мають право брати участь у виборах, кожен з яких має один голос і голосує особисто.

Якщо у виборах взяли участь дві або більше особи (кандидатури), і жодна з них не набрала більше 50 
відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, на сьомий календарний день після 



проведення першого туру проводиться другий тур виборів.
(частину третю статті 42 доповнено новим абзацом

 десятим згідно із Законом України від 05.02.2021 р. N 1216-IX)
До бюлетенів для голосування у другому турі виборів включаються дві особи (кандидатури), які в 

першому турі набрали найбільшу кількість голосів.
(частину третю статті 42 доповнено новим абзацом

 одинадцятим згідно із Законом України від 05.02.2021 р. N 1216-IX)
Обраною керівником закладу вищої освіти вважається особа (кандидатура), яка набрала більше 50 

відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а в разі проведення другого туру - більше 
50 відсотків голосів осіб, які взяли участь у голосуванні.

(частину третю статті 42 доповнено новим абзацом
 дванадцятим згідно із Законом України від 05.02.2021 р. N 1216-IX,

у зв'язку з цим абзаци десятий і одинадцятий
 вважати відповідно абзацами тринадцятим і чотирнадцятим)

З особою (кандидатурою), обраною керівником закладу вищої освіти відповідно до вимог цього Закону, 
засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) укладає контракт строком на п'ять 
років не пізніше одного місяця з дня її обрання, визначаючи у контракті цільові показники діяльності 
закладу вищої освіти, досягнення яких повинна забезпечити особа (кандидатура) на посаді керівника 
закладу вищої освіти в разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких цільових 
показників, а також терміни для досягнення таких цільових показників.

(абзац тринадцятий частини третьої статті 42 із змінами,
 внесеними згідно із Законами України від 18.12.2019 р. N 392-IX,

від 05.02.2021 р. N 1216-IX)
У разі якщо особа (кандидатура), обрана відповідно до цього Закону керівником закладу вищої освіти, 

не пройшла спеціальної перевірки, крім осіб, обраних керівниками закладів вищої освіти, що є 
юридичними особами приватного права, засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган 
(особа) протягом семи календарних днів після закінчення спеціальної перевірки оголошує новий конкурс 
на заміщення посади керівника закладу вищої освіти.

(частину третю статті 42 доповнено новим абзацом
чотирнадцятим згідно із Законом України від 05.02.2021 р. N 1216-IX)

У разі якщо вибори визнані такими, що не відбулися, або якщо жодна з осіб (кандидатур) не набрала 
необхідної кількості голосів, протягом тижня з дня встановлення результатів виборів оголошується новий 
конкурс на заміщення посади керівника закладу вищої освіти.

(частину третю статті 42 доповнено новим абзацом
п'ятнадцятим згідно із Законом України від 05.02.2021 р. N 1216-IX,

у зв'язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом шістнадцятим)
Керівник закладу вищої освіти може бути звільнений з посади засновником (засновниками) або 

уповноваженим ним (ними) органом (особою), а також у зв'язку з прийняттям рішення про його відкликання
вищим колегіальним органом громадського самоврядування, який його обрав на посаду з підстав, 
визначених законодавством про працю, за порушення статуту закладу вищої освіти та умов контракту. 
Подання про відкликання керівника може бути внесено до вищого колегіального органу громадського 
самоврядування закладу вищої освіти не менш як половиною статутного складу наглядової або вченої 
ради закладу вищої освіти. Рішення про відкликання керівника закладу вищої освіти приймається 
більшістю голосів за умови присутності не менш як двох третин статутного складу вищого колегіального 
органу громадського самоврядування закладу вищої освіти.

(установлено, що положення частини третьої статті 42 застосовуються до правовідносин, що виникли 
до дня набрання чинності Законом України від 05.02.2021 р. N 1216-IX, але не були завершені укладенням 
контракту з переможцем виборів)

4. Засновник (засновники) новоутвореного закладу вищої освіти або уповноважений ним (ними) орган 
(особа) призначає (призначають) виконувача обов'язків керівника закладу вищої освіти, але не більш як на
шість місяців.

5. Методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи, порядку обрання керівника закладу 
вищої освіти та типова форма контракту з керівником державного закладу вищої освіти затверджуються 
Кабінетом Міністрів України.

6. Порядок призначення керівників закладів вищої духовної освіти регулюється їхніми статутами 
(положеннями), зареєстрованими у встановленому законодавством порядку.



Стаття 43. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника факультету
(навчально-наукового інституту) закладу вищої освіти

1. Керівник закладу вищої освіти за згодою більшості від повного складу органу громадського 
самоврядування факультету (навчально-наукового інституту) закладу вищої освіти призначає керівника 
факультету (навчально-наукового інституту) на строк до п'яти років та укладає з ним контракт.

Інші питання щодо порядку призначення керівника факультету (навчально-наукового інституту) 
визначаються статутом закладу вищої освіти.

2. Керівник факультету (навчально-наукового інституту) може бути звільнений з посади керівником 
закладу вищої освіти за поданням вченої ради закладу вищої освіти або органу громадського 
самоврядування факультету з підстав, визначених законодавством про працю, статутом закладу вищої 
освіти, умовами контракту. Пропозиція про звільнення керівника факультету (навчально-наукового 
інституту) вноситься до органу громадського самоврядування факультету (навчально-наукового інституту) 
не менш як половиною голосів статутного складу вченої ради факультету (навчально-наукового інституту). 
Пропозиція про звільнення керівника факультету (навчально-наукового інституту) приймається не менш як 
двома третинами голосів статутного складу органу громадського самоврядування факультету (навчально-
наукового інституту). Інші питання щодо порядку звільнення керівника факультету (навчально-наукового 
інституту) визначаються статутом закладу вищої освіти.

3. Призначення та звільнення з посади керівника територіально відокремленого структурного підрозділу
закладу вищої освіти або коледжу, що є структурними підрозділами закладу вищої освіти, здійснюються в 
порядку, встановленому цією статтею для керівника факультету (навчально-наукового інституту).

4. Одна і та сама особа не може бути керівником факультету (навчально-наукового інституту), коледжу, 
територіально відокремленого структурного підрозділу відповідного закладу вищої освіти більш як 10 
років.

(стаття 43 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 05.09.2017 р. N 2145-VIII,

у редакції Закону України
 від 06.06.2019 р. N 2745-VIII)

Закон України, Верховна Рада України, від 01.07.2014 № 1556-VII,
«Про вищу освіту» 
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