Аналіз регуляторного впливу
до проекту наказу Міністерства освіти і науки України
«Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і
науки України від 24.12.2003 № 847»
Проект наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження
Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 № 847»
розроблено у зв’язку з ухваленням Постанови Кабінету Міністрів України від
5 квітня 2014 року № 233 «Про внесення змін до Порядку ліцензування
діяльності з надання освітніх послуг» з метою створення умов для
підвищення якості вищої освіти та розвитку діяльності вищих навчальних
закладів.
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати
шляхом державного регулювання
Основною проблемою в ліцензуванні освітніх послуг у сфері вищої
освіти є перенесення наголосу з формальних ресурсних на змістовні
професійні вимоги до кадрового, матеріально-технічного та навчальнометодичного забезпечення навчального процесу.
2. Визначення цілей державного регулювання
Метою проекту наказу є затвердження Змін до Ліцензійних умов
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 № 847, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за № 75/8674, виклавши їх у новій
редакції, що пов’язано з посиленням змістовної частини вимог до кадрового,
навчально-методичного,
матеріально-технічного
та
інформаційного
забезпечення навчального процесу підготовки фахівців з вищою освітою
різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.
3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей
Як альтернативу до запропонованого регулювання можливо розглянути
збереження чинного регулювання та залишення ситуації без змін, тобто
залишення існуючих вимог до забезпечення, визначених Ліцензійними
умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.
Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки передбачене Постановою
Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року № 233 "Про внесення змін
до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг" спрощення
процедури ліцензування освітніх послуг має бути пов’язане з
впорядкуванням та розвитком змістовних вимог до діяльності навчальних
закладів.
Таким чином, єдиним способом вирішення існуючої проблеми є
затвердження Змін до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері
вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
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24.12.2003 № 847, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19.01.2004
за № 75/8674, виклавши їх у новій редакції.
4. Механізм та заходи, які пропонуються для розв'язання
проблем
Проектом регуляторного акта передбачається внесення змін до:
формування кадрового складу, керівництва та планування розвитку
відповідального за підготовку фахівців підрозділу вищого навчального
закладу;
залучення до читання лекцій фахівців, які є визнаними
професіоналами з досвідом практичної роботи за фахом (при підготовці
фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра,
спеціаліста) та дослідницької, управлінської та інноваційної роботи за фахом
(при підготовці магістрів);
формування інноваційних організаційних структур для забезпечення
підготовки магістрів з міжгалузевих груп спеціальностей та спеціальностей
специфічних категорій;
вимог до наукової та професійної діяльності викладачів, заохочено
публікації у періодичних виданнях, які включені до міжнародно визнаних
науковометричних баз Scopus або Web of Science;
вимог до навчально-методичного забезпечення навчального процесу в
контексті впровадження Європейської кредитно-трансферної системи;
забезпечення бібліотек вищих навчальних закладів фаховими
періодичними виданнями в електронному доступі, а для підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра – доступ до
баз даних англомовних періодичних наукових видань;
наявності офіційного веб-сайту вищого навчального закладу,
визначено певні вимоги до його наповнення, у т.ч. необхідність розміщення
навчально-методичних матеріалів до навчальних дисциплін;
вимог до матеріально-технічного забезпечення навчального процесу з
урахуванням використання сучасних технічних засобів навчання,
безперешкодного доступу громадян з інвалідністю, необхідності економного
утримання навчальних площ, обладнання, використання паперових носіїв
інформації, а також витрат на комунальні послуги та опалення;
використання ліцензованого або з відкритим кодом програмного
забезпечення для управління навчальним процесом, автоматизованим
контролем знань та функціонування бібліотеки, дотримання норм
законодавства про інтелектуальну власність при використанні навчальних
матеріалів в електронній формі.
Для впровадження
організаційні заходи:

проекту

наказу

необхідно

здійснити

такі
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внести зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 17.09.2012 № 1021;
забезпечити
інформування
навчальних
закладів
шляхом
оприлюднення наказу в мережі Інтернет – на веб-сайті Міністерства освіти і
науки України.
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей
та визначення очікуваних результатів у разі прийняття регуляторного
акта
Затвердження Міністерством проекту наказу дозволить при прийнятті
рішень щодо надання ліцензій на здійснення освітньої діяльності у сфері
вищої освіти посилити змістовні вимоги до кадрового, навчальнометодичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення
навчального процесу підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних
рівнів та забезпечити поліпшення якості вищої освіти.
6. Визначення очікуваних
запропонованого регуляторного акта

результатів

від

прийняття

Прийняття проекту наказу сприятиме:
Об’єкт впливу
Витрати
Вигоди
Навчальні заклади
Додаткових витрат не Забезпечення надання
передбачається
якісних освітніх послуг,
підвищення авторитету
та іміджу навчального
закладу
Держава
Додаткових витрат не Створення прозорих
передбачається
умов у наданні освітніх
послуг у сфері вищої
освіти, підвищення
вимог до якості освітніх
послуг.
Громадяни
Додаткових витрат не Отримання якісної
передбачається
освіти
7. Строк дії регуляторного акта
Термін дії є необмеженим до прийняття нових змін та доповнень до
існуючих Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.
8. Оцінка ризику
регуляторного акта
Немає.

впливу

зовнішніх

чинників

на

дію
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9. Визначеність показників результативності регуляторного
акта
Основні показники результативності регуляторного акта визначаються
наступним чином:
– реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та
інших витрат;
– розмір надходжень до Державного та місцевих бюджетів
фактично не змінюватиметься;
– кількість суб’єктів господарювання, на які поширюватиметься
дія акта, необмежена;
– розмір коштів і час, пов’язані з виконанням вимог акта, що
витрачатимуться суб’єктами господарювання, скорочуватиметься або не
змінюватиметься;
– рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних
положень акта – середній. Проект наказу Міністерства освіти і науки
України «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки
України від 24.12.2003 № 847» разом з аналізом його регуляторного
впливу розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України
(www.mon.gov.ua).
10. Визначення
регуляторного акта

заходів

з

відстеження

результативності

Базове
відстеження
результативності
вищезазначеного
регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього
акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.
Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття
чинності регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння
показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення
неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників
дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення
відповідних змін.
Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки,
починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, з метою
оцінки ступеня досягнення актом визначних цілей. Установлені кількісні та
якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із
значеннями аналогічних показників, що будуть встановлені під час
повторного відстеження.

Заступник Міністра освіти і науки

А. Є. Гевко

