
Про громадське обговорення  

проєкту наказу Міністерства освіти і науки України «Про встановлення 

розміру оплати послуг з проведення акредитаційної експертизи освітньо-

професійних програм фахової передвищої освіти та оформлення, 

переоформлення, видачі дубліката сертифіката про акредитацію» 

 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив 

обговорення: 

Міністерство освіти і науки України 

2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на 

обговорення: 

Проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про встановлення 

розміру оплати послуг з проведення акредитаційної експертизи освітньо-

професійних програм фахової передвищої освіти та оформлення, 

переоформлення, видачі дубліката сертифіката про акредитацію». 

Громадське обговорення проводилося у формі електронних консультацій. 

Проєкт наказу було розміщено 07.10.2022 на офіційному вебсайті Міністерства 

освіти і науки України (https://bit.ly/3t7AcG5) та Державної служби якості 

освіти України (https://bit.ly/3NIlUVW). 

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу приймалися до 07.11.2022 на 

електронну адресу: nattall@ukr.net або за адресою: 01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 

18. 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 

В обговоренні взяли участь Рада директорів закладів фахової передвищої 

освіти Херсонської області, Відокремлений структурний підрозділ «Одеський 

автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету «Одеська 

політехніка».  

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Міністерства освіти і 

науки України за результатами обговорення: 

Під час громадського обговорення надійшли зауваження і пропозиції від 

двох респондентів. Поряд з тим, на запитання в рамках громадського 

обговорення та консультацій з громадськістю «Чи підтримуєте ви проєкт 

наказу?» підтримали його 92% респондентів і лише 8% були проти 

(https://sqe.gov.ua/law/proiekt-nakazu-ministerstva-osviti-i-n-4/).  

 

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 

Пропозиції, що надійшли до проєкту акта, враховано частково. 

 

https://bit.ly/3t7AcG5
https://bit.ly/3NIlUVW
mailto:nattall@ukr.net
https://sqe.gov.ua/law/proiekt-nakazu-ministerstva-osviti-i-n-4/
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

громадського обговорення проєкту наказу Міністерства освіти і науки України 

«Про встановлення розміру оплати послуг з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм 

фахової передвищої освіти та оформлення, переоформлення, видачі дубліката сертифіката про акредитацію» 
 

Редакція проєкту 

наказу 
Пропозиції до проєкту наказу Автор 

Інформація про врахування пропозицій та зауважень 

До проєкту наказу 1. Відтермінувати прийняття 

наказу «Про встановлення 

розміру оплати послуг з 

проведення акредитаційної 

експертизи освітньо-

професійних програм фахової 

передвищої освіти та 

оформлення, переоформлення, 

видачі дубліката сертифіката 

про акредитацію» до закінчення 

воєнного стану. 

 

Рада директорів закладів 

фахової передвищої освіти 

Херсонської області 

Не враховано 

 

Відповідно абзацу другого частини другої статті 19 

Закону України «Про фахову передвищу освіту» 

акредитаційна експертиза освітньо-професійної 

програми виконується уповноваженою центральним 

органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти 

державною установою за рахунок коштів закладу освіти. 

Водночас, відповідно до підпункту 25 пункту 1 Переліку 

платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, 

іншими установами та закладами системи освіти, що 

належать до державної та комунальної форми власності, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 27.08.2010 р. № 796, у сфері освітніх послуг надання 

послуг організаційного характеру, пов'язаних з 

проведенням ліцензування, атестації та акредитації – є 

платною послугою. 

Фінансування процедури акредитації здійснюється за 

рахунок закладів освіти, які подали документи для 

проведення акредитації відповідно до пункту 1 розділ VІІ  

Положення про акредитацію освітньо-професійних 

програм фахової передвищої освіти, затвердженого 

наказом МОН від 01.07.2021 № 749, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 13.12.2021 р. за № 

1608/37230. 
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Встановлення вартості платної освітньої послуги 

здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, 

пов'язаних з її наданням. 

Відтермінування прийняття наказу про державне 

регулювання розміру оплати вказаних платних послуг  

збільшить оплату акредитаційної експертизи за рахунок    

необхідності сплати ПДВ у ціні послуги та не виключить 

можливість варіювання ціни, яке можливе при 

договірному регулюванні, і за наявності якого додаткові 

витрати є непрогнозованими на даний час.   

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 

21.03.2022 № 338 (зі змінами) визначено, що до 

закінчення воєнного стану Державна служба якості 

освіти за заявою закладу освіти приймає рішення про 

умовну (відкладену) акредитацію безоплатно та без 

проведення акредитаційної експертизи, а    

переоформлення сертифікатів про акредитацію освітньо-

професійних програм фахової передвищої освіти 

здійснюється з відтермінуванням оплати на три місяці 

після закінчення воєнного стану. 

 

1. Встановити розмір 

оплати послуги з 

проведення 

акредитаційної 

експертизи освітньо-

професійної 

програми фахової 

передвищої освіти у 

розмірі трьох 

мінімальних 

заробітних плат. 

2. Переглянути в сторону 

зменшення розмір оплати за 

проведення акредитації та 

переоформлення сертифікатів 

про акредитацію фахового 

молодшого бакалавра. 

 

Не враховано 

 

Встановлення вартості платної освітньої послуги 

здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, 

пов'язаних з її наданням.  

Дві третини цієї суми спрямовуються на оплату роботи 

експертів з числа педагогічних (науково-педагогічних) 

працівників – 2 особи, участь яких в акредитаційній 

експертизі та оформленні всіх необхідних документів 

триває близько місяця. (відповідно до Положення про 

акредитацію освітньо-професійних програм фахової 

передвищої освіти, затвердженого наказом МОН від 
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01.07.2021 № 749). Третина вказаних коштів витрачається 

на послуги організаційного характеру. 

Крім того, положення проєкту акта доводилися до відома 

освітянської спільноти вищої та фахової передвищої 

освіти під час нарад в онлайн форматі, що відбулись 

впродовж 2022 року. Заперечення щодо необхідності 

державного регулювання розміру оплати вказаних 

платних послуг, принципу її формування не 

висловлювалися. 

 

 3. Узгодити розміри оплати за 

проведення акредитації та 

переоформлення сертифікатів 

про акредитацію фахового 

молодшого бакалавра з 

відповідними службами 

Міністерства освіти і науки 

України та передбачити у 

кошторисах ЗФПО 

фінансування відповідних 

коштів. 

Враховано частково 

 

Проєкт наказу буде проходити процедуру погоджено із 

структурними підрозділами МОН, зокрема і з 

департаментом фінансування державних і загальних 

видатків МОН. 

Відповідно абзацу другого частини другої статті 19 

Закону України «Про фахову передвищу освіту» 

акредитаційна експертиза освітньо-професійної 

програми виконується уповноваженою центральним 

органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти 

державною установою за рахунок коштів закладу освіти. 

 

 1. Міністерству освіти і науки 

України в кошторис закладу 

освіти ввести статтю витрат на 

оплату акредитації освітньо-

професійних програм. 

 

Відокремлений 

структурний підрозділ 

«Одеський автомобільно-

дорожній фаховий коледж 

Національного університету 

«Одеська політехніка» 

Не враховано 

 

Відповідно абзацу другого частини другої статті 19 

Закону України «Про фахову передвищу освіту» 

акредитаційна експертиза освітньо-професійної 

програми виконується уповноваженою центральним 

органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти 

державною установою за рахунок коштів закладу освіти. 

Також відповідно до підпункту 25 пункту 1 Переліку 

платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, 

іншими установами та закладами системи освіти, що 
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належать до державної та комунальної форми власності, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 27.08.2010 р. № 796, у сфері освітніх послуг надання 

послуг організаційного характеру, пов'язаних з 

проведенням ліцензування, атестації та акредитації – є 

платною послугою. 

 

1. Встановити розмір 

оплати послуги з 

проведення 

акредитаційної 

експертизи освітньо-

професійної 

програми фахової 

передвищої освіти у 

розмірі трьох 

мінімальних 

заробітних плат. 

2. Державній службі якості 

освіти України розглянути 

питання щодо встановлення 

державним та комунальним 

закладам розмір оплати послуг з 

проведення акредитаційної 

експертизи освітньо-

професійної програми фахової 

передвищої освіти у розмірі 

однієї мінімальної заробітної 

плати. 

Не враховано 

 

Вказана вартість є оптимальною, дві третини цієї суми 

спрямовуються на оплату роботи експертів з числа 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників – 2 

особи, участь яких в акредитаційній експертизі та 

оформленні всіх необхідних документів триває близько  

місяця. (відповідно до Положення про акредитацію 

освітньо-професійних програм фахової передвищої 

освіти, затвердженого наказом МОН від 01.07.2021 № 

749).  

Третина вказаних коштів витрачається на послуги 

організаційного характеру. 

 

 

 


