ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства освіти і науки України
«Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і
науки України від 24.12.2003 № 847»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
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.
2. Мета і шляхи її досягнення
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, навчальнометодичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення
навчального процесу підготовки фахівців з вищою освітою різних освітньокваліфікаційних рівнів.
Досягнення мети пропонується здійснити таким шляхом:
встановлено вимоги до кадрового складу, керівництва та планування
розвитку відповідального за підготовку фахівців підрозділу вищого
навчального закладу;
запроваджено обов’язковість 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), дослідницької, управлінської та інноваційної роботи за
фахом (при підготовці магістрів);
створено передумови для формування інноваційних організаційних
структур для забезпечення підготовки магістрів з міжгалузевих груп
спеціальностей та спеціальностей специфічних категорій;
визначено вимоги до наукової та професійної діяльності викладачів,
заохочено публікації у періодичних виданнях, які включені до міжнародно
визнаних науковометричних баз Scopus або Web of Science;
уточнено вимоги до навчально-методичного забезпечення навчального
процесу в контексті впровадження Європейської кредитно-трансферної
системи;
передбачено 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;
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закріплено необхідність наявності офіційного веб-сайту вищого
навчального закладу, визначено певні вимоги до його наповнення, у т.ч.
необхідність розміщення навчально-методичних матеріалів до навчальних
дисциплін;
впорядковано вимоги 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;
сформульовано вимоги до використання ліцензованого або з відкритим
кодом програмного забезпечення для управління навчальним процесом,
автоматизованого контролю знань та функціонування бібліотеки, дотримання
норм законодавства про інтелектуальну власність при використанні навчальних
матеріалів в електронній формі.
3. Правові аспекти
У цій сфері правових відносин діють такі нормативно-правові акти:
1. Закон України “Про вищу освіту”.
2. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської
діяльності”.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019
“Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг”.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та
інших витрат.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з
питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Антимонопольним
комітетом України та подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
6. Регіональний аспект
Проект не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних
одиниць.
61. Запобігання дискримінації
У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.
7. Запобігання корупції
Проект акта не містить правил і процедур, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень.
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8. Громадське обговорення
Проект наказу оприлюднений на офіційному сайті Міністерства освіти і
науки України (http://www.mon.gov.ua/) в розділі “Громадське обговорення”.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект не стосується соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект є регуляторним актом.
Проект акта розроблено у зв’язку з прийняттям 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.
Аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове
середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян
та держави:
Прийняття проекту наказу сприятиме:
Об’єкт впливу
Держава

Навчальні заклади

Громадяни

Витрати
Вигоди
Додаткових витрат не Створення прозорих умов у
передбачається
наданні освітніх послуг у сфері
вищої освіти, підвищення вимог
до якості освітніх послуг.
Додаткових витрат не Забезпечення надання якісних
передбачається
освітніх послуг, підвищення
авторитету
та
іміджу
навчального закладу
Додаткових витрат не Отримання якісної освіти
передбачається

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні
відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами.
Обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам
державної регуляторної політики
№
з/п

1.

Принцип
державної
регуляторної
політики
Доцільність

Обґрунтування відповідності проекту принципу
державної регуляторної політики

Затвердження даних ліцензійних умов надання
освітніх послуг у сфері вищої освіти є доцільним,
оскільки дозволить створити умови для підвищення
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2.

Адекватність

3.

Ефективність

4.

Збалансованість

5.

Передбачуваність

6.

Прозорість та
врахування
громадської
думки

якості вищої освіти та розвитку діяльності вищих
навчальних закладів.
Форма та рівень державного регулювання відповідає
регламентним вимогам та особливостям ринкових
відносин у сфері вищої освіти (вони мають
розвиватися відповідно до чинного законодавства)
Ефективність впливу цього регуляторного акта на
відповідні суспільні відносини підтверджується
перевищенням вигід над витратами
Баланс інтересів навчальних закладів, громадян та
держави забезпечується завдяки отриманню якісної
освіти
Проект акта засвідчує послідовність державної
політики у сфері вищої освіти
Під час підготовки проекту акта було забезпечено
відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх
об'єднань дій МОН України на всіх етапах його
регуляторної діяльності

11. Прогноз результатів
Прийняття Міністерством наказу дозволить підвищити якість вищої
освіти та стимулюватиме використання ресурсних можливостей навчальних
закладів безпосередньо для розвитку освітніх програм.

Міністр

"___" __________ 2014 р.

Сергій КВІТ

