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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» (щодо уточнення статусу коледжів)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Чинною редакцією Закону України «Про вищу освіту» задекларовано початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти - освітньо-кваліфікаційний ступінь молодший бакалавр (замість освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст). Але право на здобуття ступеня  молодшого бакалавра, як  і бакалавра, можливе лише на основі повної загальної середньої освіти. А сам ступінь молодшого бакалавра вимагає продовження навчання до ступеня бакалавр. Це, фактично, позбавляє доцільності існування початкового рівня вищої освіти.
Положення діючого закону про вищу освіту ставлять під загрозу існування технікумів та коледжів – вищих навчальних закладів, які протягом не одного десятка років забезпечують підготовку практико орієнтованих фахівців з початковою вищою освітою. Оскільки згідно з перехідними положеннями технікуми та коледжі, які протягом п’яти років не отримають ліцензію на підготовку бакалаврів, будуть переведені до професійної освіти. Тобто, або дублювати виконання функцій, які передбачені для університетів, та розпочати підготовку бакалаврів, щоб у подальшому залишитися у системі вищої освіти, або перейти в до професійно-технічної освіти, кількість закладів якої  і так за останні роки має тенденцію до зменшення.
Тому для збереження такої важливої освітньої складової, як початковий рівень вищої освіти необхідно вирішити ряд питань, а саме: визначити більш чітко зміст ступеня молодший бакалавр, надати можливість здобувати таку освіту на основі базової загальної середньої освіти, оскільки здобуття такого ступеня забезпечує й здобуття робітничих професій, які можливо здобути на основі неповної  загальної середньої освіти.
При виборі Україною курсу на європейську інтеграцію, необхідно врахувати досвід європейських країн, де  коледжі, які віднесені до системи вищої освіти, готують молодших  бакалаврів, а університети - бакалаврів (академічних) та магістрів, і ці структури підготовки не дублюють одна одну.
В Європі на сьогоднішній день чітко розмежовується підготовка фахівців професійного та академічного напрямку з метою збільшення професійних фахівців для забезпечення попиту галузей економіки.
Приведення вітчизняного законодавства з питань вищої освіти у відповідність до законодавства Європейського союзу дозволить  гармонізувати українську систему вищої освіти з європейською освітньою системою.
Внесення законопроекту також дозволить забезпечити підготовку кваліфікованих управлінських кадрів середньої ланки.

2. Мета і завдання законопроекту

Законопроект розроблено з метою забезпечення ступеневої підготовки фахівців, яка забезпечить значну  економію бюджетних коштів при підготовці бакалавра за скороченими термінами навчання в порівнянні з підготовкою бакалавра на базі повної загальної середньої освіти.
 Завданням законопроекту є вирішення проблеми підготовки кваліфікованих управлінських кадрів середньої ланки та приведення законодавства з питань вищої освіти у відповідність до законодавства Європейського союзу, що дозволить гармонізувати українську систему вищої освіти з освітньою системою європейського співтовариства.

3. Загальна характеристика законопроекту

У проекті пропонується  внести зміни до Закону України «Про вищу освіту», зокрема щодо:
	уточнення термінології закону; 

уточнення статусу коледжу, як вищого навчального закладу в системі вищої освіти;
приведення ступенів вищої освіти у відповідність до європейських стандартів освіти;
	забезпечення підготовки кваліфікованих управлінських кадрів середньої ланки;
	виключення дублювання при підготовці вищими навчальними закладами молодших бакалаврів та бакалаврів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Нормативно-правовою базою у даній сфері правового регулювання є Закону України «Про вищу освіту».
Реалізація положень зазначеного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законопроектів.
5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.
6. Прогнозні соціально-економічні та інші наслідки застосування акту
Прийняття законопроекту вирішить питання підготовки кваліфікованих управлінських кадрів середньої ланки та дозволить привести вітчизняне законодавство з питань вищої освіти у відповідність до законодавства Європейського союзу, що дозволить гармонізувати українську систему вищої освіти з освітньою системою європейського співтовариства.


Народний депутат України			Марченко О.О. (посв. №294)

