
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Код ДК 021:2015 80430000-7 Послуги у сфері університетської освіти для дорослих 

(послуги з розробки, підготовки, проведення та обробки результатів тестових компонентів 

єдиного державного кваліфікаційного іспиту та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих 

іспитів) 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначаються у відповідності 

до норм 

чинного законодавства, відсутність конкуренції з технічних причин обґрунтована наступним 

чином: 

«Державна організація «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою 

освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я 

(далі - ДО «Центр тестування», організація), була створена на підставі Наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 15.01.1999 № 7 «Про заходи щодо виконання наказу МОЗ 

України від 14.08.98 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних 

інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», яким на неї 

покладено функції щодо виконання організаційно-методичних робіт з проведення ліцензійних 

інтегрованих іспитів згідно з Положенням про систему ліцензійних іспитів. Одним зі статутних 

завдань організації є розробка і впровадження у систему підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» компонентів Єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок». 

Відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють питання проведення ліцензійних 

інтегрованих іспитів, що є нормативною формою державної атестації студентів за 

спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», діючих державних стандартів вищої 

освіти та наказів Міністерства охорони здоров’я України від 14.08.1998 № 251 «Про 

затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою 

освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», від 31.01.2005 №53 «Про затвердження 

Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які 

навчаються у вищих навчальних закладах III—IV рівнів акредитації за напрямком підготовки 

«Медицина», листів Міністерства освіти і науки України від 28.11.2017 № 4.3-17-3690-17 та 

Міністерства охорони здоров’я України від 28.11.2017 р. № 08.1-30/31652, ДО «Центр 

тестування» є єдиною організацією, яка здійснює організаційно-методичну роботу, проводить 

ліцензійні інтегровані іспити та надає дану послугу закладам вищої освіти України, що 

здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти галузі знань «22 Охорона здоров’я». Відповідно 

до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 334 «Про затвердження Порядку 

здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти 

магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» (із змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМУ № 308 від 03.04.2019) (далі - Постанова № 334) атестація здобувачів вищої 

освіти за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» здійснюється у формі ЄДКІ. 

ЄДКІ проводиться ДО «Центр тестування», який є спеціально уповноваженою державною 

організацією для встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та 

обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. У 2022 році 

складання та повторне складання ЄДКІ та ліцензійних інтегрованих іспитів має проводитися 

відповідно до Графіка, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

25.08.2021 № 1784 «Про затвердження Графіка проведення єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів 

ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та 

молодший спеціаліст галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2022 році». Враховуючи зазначене 

та згідно з пунктом 4 Постанови № 334, послуги з розробки, підготовки, проведення та 

обробки результатів тестових компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

та послуг з підготовки, проведення та обробки результатів тестових екзаменів ліцензійних 

інтегрованих іспитів можуть бути надані Замовнику виключно ДО «Центр тестування».  



Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 

закупівлі з підстав визначених абз. 4 п. 2 ч. 2 статті 40 Закону:  

- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 334 «Про затвердження Порядку 

здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти 

магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» (із змінами); 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334-2018-%D0%BF#Text);  

- наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15.01.1999 № 7 «Про заходи щодо виконання 

наказу МОЗ України від 14.08.98 № 251 «Про затвердження Положення про систему 

ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і 

«Фармація»; (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0091-99#Text); 

- наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження 

Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою  освітою напрямів 

«Медицина» і «Фармація»; (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-98#Text); 

- наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.01.2005 № 53 «Про затвердження 

Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які 

навчаються у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації за напрямком підготовки 

«Медицина»; (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0244-05#Text); 

- наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.08.2021 № 1784 «Про затвердження 

Графіка проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої 

освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 

2022 році»; 

- лист Міністерства освіти і науки України від 28.11.2017 № 4.3-17-3690-17; 

- лист Міністерства охорони здоров’я України від 28.11.2017 р. № 08.1-30/31652.» 

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 2 267 182,32 грн. з ПДВ і визначена 

відповідно до цінової пропозиції ДЕРЖАВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ 

ПІДГОТОВКИ "МЕДИЦИНА" І "ФАРМАЦІЯ" ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

УКРАЇНИ" 

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування 

закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. 

Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється 

відповідно до річного плану. В Сумському державному університеті затверджено кошторис на 

2022 рік в якому зокрема передбачаються видатки на послуги з розробки, підготовки, 

проведення та обробки результатів тестових компонентів єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів. Затвердженим кошторисом 

встановлені повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на 

взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання Сумським державним 

університетом своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних 

призначень. 
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