
Звіт 

про базове відстеження результативності Наказу Міністерства 

освіти і науки України від 11.08.2019 року №977 «Про затвердження 

положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» 

 

1. Назва регуляторного акта  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.08.2019 року №977 

«Про затвердження положення про акредитацію освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»  

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Міністерство освіти і науки України 

 

3. Цілі прийняття акта 

Унормування процедур проходження акредитації освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, а також встановлення 

критеріїв оцінювання якості освітньої програми з метою підвищення якості 

вищої освіти та інтеграції вищої освіти України до європейського освітнього 

простору. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

З 11 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року 

 

5. Тип відстеження  

Базове відстеження 

 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Для проведення базового відстеження використано статистичний метод 

одержання результатів та наукові дослідження. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних 

Результативність регуляторного акта відстежено на основі статистичних 

даних, які містяться в електронній системі акредитації освітніх програм 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, аналітичних 

даних Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, актів 

законодавства, звернень закладів вищої освіти та наукових установ, наукових 

досліджень українських вчених. 

До проведення відстеження результативності регуляторного акта 

залучено Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. 

Цільова група – заклади вищої освіти. 
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюється дія акта. 

Кількість акредитованих освітніх програм за якими здійснюють 

підготовку здобувачі вищої освіти у 2019-2020 роках. 

Підвищення конкурентоздатності закладів вищої освіти внаслідок 

підвищення якості акредитованої освітньої програми, прозорості та 

доступності інформації щодо якості. 

Розмір коштів і час, що витрачатимуться закладами вищої освіти, 

пов'язаними з виконанням вимог акта. 

Рівень поінформованості закладів вищої освіти та/або фізичних осіб з 

основними положеннями акта. 

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов'язаних з 

дією акта. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Показник Значення 

1 

 

 

 

1 

Кількість суб'єктів 

господарювання 

та/або фізичних осіб, 

на яких 

поширюватиметься 

дія акта 

Кількісний показник охоплюється закладами 

вищої освіти та науковими установами, які 

надають освітні послуги. Загальна кількість їх 

складає 1251 заклад вищої освіти (відповідно до 

Реєстру освітньої діяльності «Заклади вищої 

освіти» Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти (ЄДЕБО), з яких 1089 належать до 

категорії «Заклад вищої освіти»,  162 – до категорії 

«Наукові інститути (установи)». Більш детальний 

розподіл ЗВО представлений у Річному звіті 

Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти за 2020 рік (https://naqa.gov.ua/wp-

content/uploads/2021/02/%D0%A0%D1%96%D1%

87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-2020.pdf) 

2 

 

 

 

2 

Кількість 

акредитованих 

освітніх програм за 

якими здійснюють 

підготовку здобувачі 

вищої освіти у 2019-

2020 роках. 

Прогнозується, що через 5 років у відповідності до 

регуляторного акту серед діючих освітніх програм 

буде акредитовано не менше 75%.  

1400 прийнятих рішень щодо акредитації освітніх 

програм (1001 – акредитація, 33 – відмови в 

акредитації, 34 – зразкових акредитації, 332 – 

умовних акредитацій). Загалом кількість 

акредитованих освітніх програм складає 1367 

освітніх програм.  

 

 

 

Підвищення 

конкурентоздатності 

закладів вищої освіти 

Відповідно до результатів опитування закладів 

вищої освіти України щодо наявності та 

специфіки функціонування систем внутрішнього 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

внаслідок 

підвищення якості 

акредитованої 

освітньої програми, 

прозорості та 

доступності 

інформації щодо 

якості. 

забезпечення якості 

(http://www.edupolicy.org.ua/_dx/assets/images/Zvit

2020-jakost.pdf), зміни в підходах до акредитації 

освітніх програм орієнтують ЗВО на 

запровадження нових моделей забезпечення 

якості вищої освіти, покращують їх 

конкурентоздатність, що позитивно впливає на 

результативність управлінських рішень, 

стимулюють сталий розвиток, прозорість і 

доступність інформації тощо.  

Важливим елементом успішності ЗВО є бажання і 

можливість відкривати нові освітні програми 

(відповідно до результатів опитування, понад 44 % 

ЗВО складають таку групу). 

За результатами сучасних досліджень, перегляд 

змісту існуючих навчальних дисциплін освітніх 

програм систематично практикують більше 90% 

закладів вищої освіти; понад 70% опитаних 

закладів систематично розширюють перелік 

дисциплін вільного вибору студентів; понад 58 % 

– вилучають непотрібні навчальні дисципліни; 

46% – запроваджують нові обов’язкові 

дисципліни. 

4 

 

 

 

 

 

4 

Розмір коштів і час, 

що витрачатимуться 

закладами вищої 

освіти, пов'язаними з 

виконанням вимог 

акта 

На час затвердження регуляторного акту 

прогнозована вартість акредитації освітньої 

програми з урахування принципів фінансування, 

закладених у положенні, становила 44169,57 грн; 

прогнозовані часові витрати закладу вищої освіти 

на підготовку пакету документів не 

розраховувалися; рішення щодо акредитації 

освітньої програми згідно із Законом України 

«Про вищу освіту» приймається протягом трьох 

місяців. 

Після зміни розрахункових одиниць закладених у 

регуляторному акті (у зв’язку із підвищенням 

розмірів посадових окладів, тарифних ставок та 

мінімальної заробітної плати), які визначають 

вартість надання послуг, середня вартість 

акредитації однієї освітньої програми у 2020 році 

складала 47974,53 грн. 

5 

 

 

 

 

Рівень 

поінформованості 

закладів вищої освіти 

та/або фізичних осіб 

Рівень поінформованості закладів вищої освіти 

та/або фізичних осіб з основними положеннями 

акта – вище середнього. Учасниками освітніх 

семінарів і вебінарів Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти стали 68 633 



 

 

5 

з основними 

положеннями акта. 

особи; офіційна сторінка Національного агентства 

у Facebook упродовж 2020 року охопила більше 

1,5 млн зацікавлених осіб.  

Акт розміщено на офіційних сайтах Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Міністерства освіти і науки України, 

Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти, закладів вищої освіти та наукових 

установ 

6 

 

 

 

6 

Розмір надходжень 

до державного та 

місцевих бюджетів, 

пов'язаних з дією 

акта у 2019-2020 

роках 

Розмір надходжень до державного та місцевих 

бюджетів, пов'язаних з дією акта – залежить від 

вартості акредитованих освітніх програм. 

Спеціальний фонд Національного агентства 

наповнюється переважно за рахунок плати, 

отриманої від закладів вищої освіти та наукових 

установ за послуги з акредитації освітніх програм. 

Станом на 31.12.2019 року сума надходжень 

спеціального фонду Національного агентства 

склала 14969368,78 грн.  

Станом на 31.12.2020 року сума надходжень 

спеціального фонду Національного агентства 

склала 62824311,41 грн.  

Загалом сума надходжень спеціального фонду за 

означений період складає 77 793 680,19 грн. 

Загальна оцінка результатів реалізації регуляторного акта є задовільною. 

Визначених цілей досягнуто. 

 

 

Міністр освіти і науки України                                                Сергій ШКАРЛЕТ 


