
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення 

 

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін 

до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710») 

 

1 Назва предмета 

закупівлі 
Послуги акредитації освітньої програми «Психологія», рівень: 

перший (бакалаврський) 

код за ДК 021:2015: 98110000-7 Послуги підприємницьких, 
професійних та спеціалізованих організацій 

2 Вид процедури Переговорна процедура  

3 Ідентифікатор закупівлі UA-2022-06-24-004465-a 

4 Розмір бюджетного 

призначення  

Відповідно до кошторису на 2022 рік.  (спеціальний фонд) 

5 Очікувана вартість 

предмета закупівлі 
61 900,74 грн. без ПДВ 

6 Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275), якою передбачені методи визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та 

аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, 

що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих 

торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі 

закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від 

виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі 

обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при 

розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару 

та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних 

валют).  
 

Враховуючи обмеження конкуренції на ринку певних товарів та їх специфіку, а саме: 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти є монополістом в наданні послуг -  

Послуги акредитації освітньої програми «Психологія», рівень: перший (бакалаврський), код за ДК 

021:2015: 98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій, 

розрахунок очікуваної вартості послуг проводився методом розрахунку очікуваної вартості послуг, 

щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів. 

Акредитація освітніх програм проводиться відповідно до Законів України «Про освіту» та 

«Про вищу освіту».  Відповідно до ст.17 Закону України «Про вищу освіту» Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти є постійно діючим колегіальним органом. Статтею 18 Закону 

України «Про вищу освіту» передбачено повноваження Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти в частині щодо: проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти; проведення інституційної акредитації; розробки порядку 

присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради 

закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії та подає його 

на схвалення до центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки; здійснює інші 

повноваження, передбачені Законом України «Про вищу освіту».  

Статутом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. №244 агентству надаються 

повноваження щодо: формування вимог до системи забезпечення якості вищої освіти; аналізу якості 

освітньої діяльності закладів вищої освіти; прийняття рішення про акредитацію чи відмову в 

акредитації відповідної освітньої програми за результатами акредитаційної експертизи освітньої 

програми; прийняття рішення про акредитацію відповідної освітньої програми відповідно до 

письмової заяви закладу вищої освіти, що має відповідний сертифікат про інституційну акредитацію; 

розробляє вимоги до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені; здійснює інші 

повноваження, передбачені законом.  

При цьому, відповідно до статті 25 Закону України «Про вищу освіту» та пункту 2 Розділу І 

Положення про акредитацію освітніх програм за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 



освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 11 липня 2019 року № 977 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 р. за № 880/33851 єдиним суб'єктом 

уповноваженим на проведення акредитації освітніх програм є Національне агентство із забезпечення 

якості вищої освіти. 

Очікувана вартість предмету закупівлі за тарифами Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти: 

 

№ 

з/п 

Складові витрат Кількість 

послуг 

Ціна, грн. 

без ПДВ 

Вартість, 

грн. без 

ПДВ 

1. Попереднє вивчення акредитаційної справи, в.ч.:    

1.1. Оплата праці керівника експертної групи, включно з 

нарахуванням єдиного соціального внеску 

1 12 537,11 12 537,11 

1.2. Оплата праці членів експертної групи, включно з 

нарахуванням єдиного соціального внеску 

2 11 492,35 22 984,70 

2. Оплата експертів, за період роботи дистанційно або 

безпосередньо в закладі вищої освіти, в т.ч.: 

   

2.1. Оплата праці керівника експертної групи, включно з 

нарахуванням єдиного соціального внеску 

1 4 873,17 4873,17 

2.2. Оплата праці членів експертної групи, включно з 

нарахуванням єдиного соціального внеску 

2 3654,88 7 309,76 

3. Оплата послуг члена галузевої експертної ради, який 

готує експертний висновок ГЕР 

1 2 196,00 2 196,00 

5. Оплата послуг організаційного характеру 1 12 000,00 12 000,00 

Загальна вартість, гривень без ПДВ 61 900,74 

 

 

 

 


