
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета 
закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4і постанови КМУ від 11.10.2016Ne 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та 
ідентифікаційний код замовника в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — 
підприємців та громадських формувань, його 
категорія:

Вінницький національний аграрний 
університет, ЄДРПОУ 00497236, 

лиВінниця, вул. Сонячна, 3, Україна, 
21008

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за 
Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на 
лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно 
кожного лота) та назви відповідних класифікаторів 
предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) (за наявності):

К од Д К  021:2015-98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних 
та спеціалізованих організацій (послуги з акредитації освітніх програм): 
ЛОТ 1. Послуги з акредитації освітньої програми: Підриємництво, 
торгівля та біржова діяльність (спеціальність 076 Підриємництво, 
торгівля та біржова діяльність); ЛОТ 2. П ослуги з акредитації освітньої 
програми: Захист і карантин рослин ( спеціальність 202 Захист і 
карантин рослин); Л от 3. П ослуги з акредитації освітньої програми: 
Економіка (спеціальність 051 Економіка); Лот 4. Послуги з акредитації 
освітньої програми: Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва (спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки  
продукції тваринництва); Лот 5. Послуги з акредитації освітньої 
програми: Агрономія (спеціальність 201 Агрономія); Лот 6. П ослуги з 
акредитації освітньої програми: Галузеве маш инобудування  
(спеціальність 133 Галузеве машинобудування); Лот 7. Послуги з 
акредитації освітньої програми: М атеріалознавство (спеціальність 132 
М атеріалознавство).

Ідентифікатор закупівлі: и А-2021-03-24-000752-а

Найменування структурного підрозділу: Навчально-науковий центр
Обгрунтування доцільності закупівлі: Відповідно до пункту 2 частини другої статті 40 Закону: 
«Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі: 2) якщо роботи, 
товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом 
господарювання за наявності одного з таких випадків: відсутність конкуренції з технічних причин». 
Акредитація освітніх програм проводиться відповідно до норм чинного законодавства, включаючи 
Закони України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-УІІІ та «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 
1556-УІІ, Постанову Кабінету Міністрів України «Про ліцензування освітніх послуг» від 29.08.2003 
р. № 1380, Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 977 «Про затвердження 
Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти», Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.05.2016 р. № 498 «Про деякі питання 
проведення акредитації напрямів підготовки, спеціальностей» тощо. Відповідно до ст. 17 Закону 
України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-УІІ та п. 1 Статуту Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі- 
НАЗЯВО) є постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим Законом України «Про вищу 
осіту» на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти. Відповідно п. 6, ч.
1, ст. 18 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-УІІ, НАЗЯВО проводить 
акредитацію освітніх программа якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. НАЗЯВО 
під час реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти взаємодіє з Кабінетом 
Міністрів України, Міністерством освіти і науки України, іншими центральними та місцевими 
органами виконавчої влади, Національною академією наук України та національними галузевими 
академіями наук, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, 
установами та організаціями, науковими установами і закладами вищої освіти зарубіжних країн, а 
також міжнародними організаціями в галузі вищої освіти. Враховуючи вищенаведене, на ринку 
освітніх послуг відсутня конкуренція щодо надання послуг з акредитації освітніх програм, оскільки 
виключне право їх надання визначено законодавчими актами України належить НАЗЯВО.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі: Відповідно до Положення від 
08.08.2019 р. № 880/33851 пункту 4 Акредитація проводиться відповідно до Законів України «Про 
освіту» та «Про вищу освіту», статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 
цього Положення та інших актів законодавства, акредитація освітньої програми -  оцінювання 
освітньої програми та/або освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет: 
відповідності стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених 
у програмі результатів навчання; досягнення заявлених у програмі результатів навчання.



Метою проведення акредитації є:
1. встановлення відповідності якості освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою
визначеним цим Положенням критеріям;
2. допомога закладам вищої освіти у визначенні сильних і слабких сторін освітньої програми та
освітньої діяльності за цією програмою;
3. надання усім заінтересованим сторонам інформації про якість освітньої програми та освітньої
діяльності за освітньою програмою;
4. посилення довіри до вищої освіти в Україні;
5. сприяння інтеграції українських закладів вищої освіти до Європейського простору вищої освіти.
6. Критерії застосовуються закладом вищої освіти для підготовки відомостей про самооцінювання, а 
також Національним агентством, його галузевими експертними радами та експертами під час
проведення акредитації.
7. У межах однієї спеціальності на одному рівні вищої освіти може здійснюватись одночасна
акредитація двох або більше освітніх програм.
8. Дія цього Положення поширюється на заклади вищої освіти та наукові установи незалежно від 
форми власності та сфери управління, що здійснюють освітню діяльність у сфері вищої освіти (далі - 
заклади вищої освіти). Освітні програми, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 
відокремленими структурними підрозділами закладів вищої освіти, структурними підрозділами 
закладів вищої освіти, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж заклад вищої освіти, 
підлягають окремій акредитації у встановленому цим Положенням порядку.
9. Заклад вищої освіти зобов’язаний сприяти проведенню акредитації та діяти добросовісно у 
відносинах із Національним агентством, його галузевими експертними радами та експертами.

Керівник структурного /  У ІУ
підрозділу Тітаренко О.М. _________ _____________

(П.І.П.) / У '  (підпис)

« » 05_________ 20 а\ р.

контактний телефон 
відповідальної особ 380971316589

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений 
відповідно до розрахунку до проекту кошторису та включено в річний план закупівель на 2021 рік, становить
433 305,18 грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 433 305,18 грн.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до розрахунку:

Наменування послуги Вартість, грн.
ЛОТ 1. Послуги з акредитації освітньої програми: Підриємницгво, торгівля та біржова діяльність 
(спеціальність 076 Підриємницгво, торгівля та біржова діяльність); 61 900,74

ЛОТ 2. Послуги з акредитації освітньої програми: Захист і карантин рослин (спеціальність 202
Захист і карантин рослин); 61 900,74

Лот 3. Послуги з акредитації освітньої програми: Економіка (спеціальність 051 Економіка); 61 900,74
Лот 4. Послуги з акредитації освітньої програми: Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва (спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва); 61 900,74

Лот 5. Послуги з акредитації освітньої програми: Агрономія (спеціальність 201 Агрономія); 61 900,74
Лот 6. Послуги з акредитації освітньої програми: Галузеве машинобудування (спеціальність 133
Г алузеве машинобудування); 61 900,74

Лот 7. Послуги з акредитації освітньої програми: Матеріалознавство (спеціальність 132
Матеріалознавство); 61 900,74

Разом: 433 305,18

Економіст II кат. О.П. Жорняк
(П.І.П.) (підпис)


