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Опис акту
Метою прийняття рішення визначено дотримання Переглянутої Європейської хартії участі

молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівні, забезпечення прав усіх членів
територіальної громади міста Києва на участь у самоврядуванні, надання консультативної
допомоги в розробці проєктів нормативних документів, врахування позиції молоді під час
прийняття рішень, що стосуються молоді, забезпечення прозорості у діяльності Київської
міської ради.

Проєктом передбачено створення Студентської ради при Київській міській раді та
затвердження положення про неї.

Зауваження
Пунктом 1.4 Положення передбачено, що до складу ради входять студенти денної форми

навчання закладів вищої освіти ІІІ та IV рівнів акредитації міста Києва, що є членами органів
студентського самоврядування, створених на рівні таких закладів вищої освіти та делеговані
до складу Ради у встановленому цим Положенням порядку.

Пунктом 4.1. Положення встановлено, що персональний склад Ради формується із числа
студентів денної форми навчання закладів вищої освіти ІІІ та IV рівнів акредитації міста
Києва, що є членами органів студентського самоврядування та делеговані до складу Ради.

Разом тим, питання акредитації закладів вищої освіти визначені статтями 25 та 25-1
чинного Закону України “Про вищу освіту”. Передбачено акредитацію освітніх програм та
інституційну акредитацію закладів вищої освіти. Чинним законодавством не передбачено
будь-яких рівні акредитації закладів освіти, що було скасовано внаслідок реформи у сфері
освіти та прийняття у 2014 році нового Закону України “Про вищу освіту”.



Таким чином, норми, відповідно до яких до складу ради входять студенти від закладів
вищої освіти певного рівня акредитації, створює правову невизначеність, адже натепер в Україні
відсутні заклади вищої освіти з визначеними рівнями акредитації.

Рекомендуємо видалити із зазначених норм слова “ІІІ та IV рівнів акредитації”.

Для довідки
Статтею 24 Закону України “Про вищу освіту” №№ 2984-III від 17.01.2002 (втратив

чинність на підставі Закону №1556-VII (1556-18) від 01.07.2014), встановлювались чотири рівні
акредитації закладів вищої освіти. Рівень акредитації демонстрував рівень спроможності
вищого навчального закладу певного типу провадити освітню діяльність, пов'язану із
здобуттям вищої освіти та кваліфікації.

Акредитація проводилась в порядку, встановленому Положенням про акредитацію
закладів вищої освіти і спеціальностей у закладах вищої освіти та вищих професійних
училищах, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 №978.

В рамках реформи освіти було прийнято новий Закон України “Про вищу освіту” від
01.07.2014 №1556-VII. Запроваджено нові підходи до акредитації: акредитація здійснюється на
освітні програми, а не напрями та спеціальності, як було раніше (стаття 25). Відповідно до
частини 6 статті 7 цього закону, документ про вищу освіту видається закладом вищої освіти
лише за акредитованою освітньою програмою, отже фактично така акредитація освітніх
програм є обов’язковою.

Також запроваджено інституційну акредитацію (статті 25-1), яке не є обов’язковою та
здійснюється за бажанням закладу вищої освіти. Результат інституційної акредитації
засвідчується сертифікатом, що надає закладу вищої освіти право на самоакредитацію
освітніх програм. Інституційна акредитація не передбачає встановлення ніяких рівнів закладам
освіти. Однак наразі інституційна акредитація не здійснюється, оскільки порядок її проведення
ще не затверджено.

Підпунктом 20 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про вищу
освіту” від 01.07.2014 №1556-VII встановлено, що до затвердження в установленому цим
Законом порядку положення про акредитацію освітніх програм таку акредитацію здійснює
центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки в порядку, передбаченому для
акредитації напрямів і спеціальностей.

Тому, в перехідний період з 2014 по 2019 рік, акредитацію освітніх програм проводили за
Положенням про акредитацію закладів вищої освіти і спеціальностей у закладах вищої освіти та
вищих професійних училищах, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від
09.08.2001 №978.

Після затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019
№ 977, акредитація освітніх програм проводиться виключно в порядку, встановленому цим
положенням.

Положенням про акредитацію закладів вищої освіти і спеціальностей у закладах вищої
освіти та вищих професійних училищах, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України
від 09.08.2001 №978 наразі є єдиним чинним нормативно-правовим актом, де згадується
акредитація закладів освіти за рівнями. Однак вона не проводиться МОН, оскільки профільним
Законом України “Про вищу освіту” більше не передбачено рівнів акредитації закладів освіти.
Вказане положення в сфері вищої освіти застосовується виключно в частині видачі дублікатів та
переоформлення сертифікатів, які видавались в передбаченому ним порядку.

Висновок: проєкт рішення “Про створення Студентської ради при Київській міській раді
та затвердження Положення про Студентську раду при Київській міській раді” може бути
прийнятий у запропонованій редакції з зазначеними доопрацюваннями, оскільки в його змісті не
виявлено корупціогенних факторів.


