
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін 

до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» 

 

 

1. Мета 

 

Проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін 

до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» підготовлено з метою удосконалення 

порядку проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, зокрема приведення її правового 

регулювання у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти» від 18 грудня 2019 р. № 392-ІХ. 

 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

 

Підставою для розроблення проєкту акта є: 

- пункт 21 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту»; 

- абзац третій пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» від 18 грудня 2019 

р. № 392-ІХ (у частині приведення у відповідність з цим Законом); 

- підпункт 51 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 

2014 року № 630; 

- Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань 

освіти, науки та інновацій на тему: «Рік акредитації освітніх програм за новою 

процедурою: підсумки, проблеми, перспективи» (11 березня 2021 р.), 

затверджених рішенням Комітету Верховної Ради України з питань освіти, 

науки та інновацій від 7 квітня 2021 р. (протокол № 63). 

 

 

3. Основні положення проекту акта 

 

Проєктом наказу передбачається викладення у новій редакції Положення 

про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 11 липня 2019 року № 977, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 8 серпня 2019 року за № 880/33851 (далі – Положення), з метою 



подальшого удосконалення процедури акредитації та критеріїв оцінювання 

якості освітніх програм у сфері вищої освіти, а також приведення Положення 

у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» від 18 

грудня 2019 р. № 392-ІХ. 

Проєкт наказу також врегулювує питання поступового введення в дію 

норм нової редакції Положення, відтерміновуючи початок застосування 

окремих норм до початку 2021/2022 навчального року. 

 

 

4. Правові аспекти 

 

Питання акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, врегульоване: 

- Законом України «Про освіту» 

- Законом України «Про вищу освіту» 

- Статутом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 

244 (зі змінами) 

- постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 565 

«Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми і 

Порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких 

сертифікатів»; 

- розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 554-

р «Про затвердження переліку іноземних акредитаційних агентств та агентств 

із забезпечення якості вищої освіти, які видають сертифікати про акредитацію 

освітніх програм, що визнаються в Україні». 

 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація проєкту акта не потребує фінансування з державного чи 

місцевих бюджетів. 

 

 

6. Позиція заінтересованих сторін 

 

Проєкт акта розроблений Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти, схвалений та внесений на розгляд Міністерства освіти і 

науки України рішенням від 27 квітня 2021 р. (редакція з урахуванням 

результатів громадського обговорення схвалена на внесена на розгляд 

Міністерства освіти і науки України рішенням від 8 червня 2021 р.). 



Проєкт акта підлягає винесенню на громадське обговорення відповідно 

до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та 

реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

від 3 листопада 2010 р. № 996. 

Проєкт акта потребує погодження із наступними заінтересованими 

органами: 

- Міністерство фінансів України; 

- Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України; 

- Служба безпеки України; 

- спільний представницький орган організацій роботодавців, їх об’єднань. 

Проєкт акта потребує проведення цифрової експертизи Міністерством 

цифрової трансформації України. 

Проєкт акта не є регуляторним актом відповідно до підпункту 22 пункту 

2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу 

освіту». 

 

 

7. Оцінка відповідності 

 

Проєкт акта містить положення, які стосуються зобов’язань України у 

сфері європейської інтеграції (а саме – зобов’язань за пунктом «b» статті 431 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони). 

Проєкт акта не містить положень, які: 

стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав 

людини і основоположних свобод; 

впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, 

пов’язаних з корупцією; 

створюють підстави для дискримінації. 

 

 

8. Прогноз результатів 
 

Прийняття проєкту акта дозволить надалі удосконалити процедуру 

акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти, а відтак позитивно вплине на систему забезпечення якості вищої 

освіти в Україні. 

Проєкт акта очікувано матиме позитивний вплив на забезпечення захисту 

прав громадян, зокрема права на якісну освіту, а також на ринок праці, 



оскільки сприятиме підвищенню довіри роботодавців до системи вищої 

освіти. 


