
  
 

   
 

Додаток 4 до протоколу      

                                                                                                  від 30.08.2022 №13(18) 

 

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

якості вищої освіти 

 

Верховна Рада України постановляє: 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. У Законі України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2014, № 37-38, ст.2004): 

1) частину першу статті 1 доповнити пунктом 183  такого змісту: 

«183) постакредитаційний моніторинг – оцінювання органом, що прийняв 

рішення про акредитацію, виконання наданих за результатами акредитації 

рекомендацій та/або подальшого виконання критеріїв акредитації». 

2) пункт 21 частини першої статті 13 викласти в такій редакції: 

«21) за поданням Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти затверджує положення про акредитацію освітніх програм, положення 

про інституційну акредитацію закладів вищої освіти, положення про 

акредитацію незалежних організацій забезпечення якості вищої освіти, а 

також зміни до них». 

3) у статті 18: 

пункт 1 частини першої викласти в такій редакції: 

«1) розробляє положення про акредитацію освітніх програм, положення 

про інституційну акредитацію закладів вищої освіти, положення про 

акредитацію незалежних організацій забезпечення якості вищої освіти, а 

також зміни до них і подає їх на затвердження центральному органу 

виконавчої влади у сфері освіти і науки»; 

пункт 5 частини першої викласти в такій редакції: 

«5) здійснює постакредитаційний моніторинг»; 

пункт 6 частини першої доповнити словами «визнає сертифікати про 

акредитацію освітніх програм, видані іноземними акредитаційними 

агентствами чи агентствами забезпечення якості вищої освіти, перелік яких 

затверджується Кабінетом Міністрів України». 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 



  
 

   
 

4) у статті 19: 

частину третю доповнити пунктами 8-11 такого змісту: 

«8) була позбавлена вченого звання та/або рішення про присудження якій 

наукового ступеня (ступеня доктора мистецтв) було скасовано у зв’язку з 

порушенням академічної доброчесності;  

9) належить до категорій осіб, визначених пунктом 1 частини першої статті 

3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім науково-педагогічних, 

наукових працівників та здобувачів освіти вищих військових навчальних 

закладів (закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання), 

військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);  

10) є громадянином держави-агресора та/або є працівником закладу освіти, 

наукової установи держави-агресора, та/або здійснювала чи здійснює наукову 

(науково-педагогічну) діяльність у будь-якому закладі, установі, організації, 

що незаконно діє чи діяла на тимчасово окупованій території України;  

11) щодо якої застосовано санкції відповідно до Закону України “Про 

санкції”»; 

частину дев’яту викласти в такій редакції: 

«9. У складі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

утворюються Комітет з питань етики, Комітет з питань діяльності разових 

спеціалізованих вчених рад, а також інші комітети, що формуються з числа 

членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для 

попереднього розгляду питань, які належать до компетенції Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти. Комітет з питань етики 

розглядає питання порушень академічної доброчесності і вносить відповідні 

подання до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а 

також виконує інші повноваження, покладені на нього Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти. Комітет з питань діяльності 

разових спеціалізованих вчених рад розглядає звернення, заяви і скарги щодо 

порушення встановленої законодавством процедури захисту дисертації про 

присудження ступеня доктора філософії, а також виконує інші повноваження, 

покладені на нього Національним агентством із забезпечення якості вищої 

освіти»; 

частину десяту викласти в такій редакції: 

«10. У складі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

утворюється Апеляційна палата, до якої входять три члени Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти (крім його Голови) які 

обираються на його засіданні, одна особа, делегована центральним органом 



  
 

   
 

виконавчої влади у сфері освіти і науки та одна особа, делегована комітетом 

Верховної Ради України, до предмету відання якого віднесено питання освіти 

і науки.  Делегованими можуть бути особи, які мають вищу юридичну освіту, 

науковий ступінь та/або вчене звання та досвід фахової роботи у сфері 

забезпечення якості вищої освіти не менше п’яти років. Члени Апеляційної 

палати обираються (делегуються) строком на один рік.    

Процедура формування складу та обсяг повноважень Апеляційної палати 

визначаються Положенням про Апеляційну палату, що затверджується 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. На кандидатів 

у члени Апеляційної палати, що не входять до складу Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти, поширюються обмеження, визначені 

частиною третьою цієї статті.   

Апеляційна палата розглядає апеляційні скарги на рішення Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти у порядку, визначеному 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, який має бути 

оприлюднений.  

За наслідками розгляду апеляційної скарги Апеляційна палата приймає 

мотивоване рішення, яким у разі задоволення апеляційної скарги може 

скасувати оскаржуване рішення Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти. У випадку скасування рішення Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти, відповідне питання повторно 

розглядається на його найближчому засіданні. Якщо під час повторного 

розгляду Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти прийме 

рішення 2/3 голосів від складу, його подальше оскарження може 

здійснюватись у судовому порядку.  

Члени Апеляційної палати не беруть участі у прийнятті Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти рішень, що можуть бути 

оскаржені до Апеляційної палати». 

5) частину сьому статті 20 доповнити абзацом другим такого змісту: 

«Національне агентство має право залучати до своєї діяльності 

міжнародних експертів, у тому числі на оплатній основі, а також за 

погодженням з Кабінетом Міністрів України входити до міжнародних 

організацій у сфері забезпечення якості вищої освіти, отримувати їх 

акредитацію, сплачуючи відповідні вступні, членські та інші види внесків, у 

тому числі в іноземній валюті». 

6) у статті 22: 



  
 

   
 

у пункті 2 частини другої слова «оплата робіт з акредитації та проведення 

ліцензійних експертиз» замінити словами «оплата послуг з акредитації»; 

пункт 2 частини другої доповнити абзацом другим такого змісту: 

«Закладам освіти, науковим установам дозволяється здійснювати оплату 

таких послуг за рахунок видатків загального фонду бюджету на підготовку 

фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів». 

7) у статті 25: 

частину другу викласти в такій редакції: 

«2. Протягом чотирьох місяців з дня подання заяви Національне агентство 

із забезпечення якості вищої освіти за результатами акредитаційної 

експертизи та розгляду акредитаційної справи приймає рішення про 

акредитацію (у тому числі з визначенням «зразкова»), умовну (відкладену) 

акредитацію чи відмову в акредитації відповідної освітньої програми. 

Відомості щодо акредитації освітньої програми вносяться до Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти протягом п’яти робочих днів з дня 

прийняття відповідного рішення Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти»; 

частину п’яту викласти в такій редакції: 

«5. Сертифікат про акредитацію (у тому числі з визначенням «зразкова») 

видається за кожною акредитованою освітньою програмою строком на п’ять 

років. Сертифікат про умовну (відкладену) акредитацію видається строком на 

один рік. Інформація про видачу сертифіката вноситься до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти»; 

частину сьому доповнити абзацами другим і третім такого змісту: 

«Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти може 

здійснювати постакредитаційний моніторинг акредитованих ним освітніх 

програм, який є безоплатним. За результатами постакредитаційного 

моніторингу Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти може 

скасувати рішення про акредитацію освітньої програми чи інституційну 

акредитацію у разі виявлення суттєвих порушень забезпечення якості 

освітньої діяльності.    

Порядок здійснення постакредитаційного моніторингу акредитованих 

освітніх програм визначається положенням про акредитацію освітніх 

програм»; 

частину восьму доповнити абзацами другим і третім такого змісту: 



  
 

   
 

«Рішення про визнання таких сертифікатів чи про відмову у їх визнанні 

приймаються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.  

Відомості про акредитацію освітньої програми акредитаційними 

агентствами визначеними у абзаці першому частини восьмої статті 25 цього 

Закону вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти після прийняття 

рішення про визнання сертифікатів у порядку, встановленому положенням про 

акредитацію освітніх програм, та зазначаються у документі про вищу освіту». 

8) у статті 251: 

частину першу викласти у такій редакції: 

«1. Заклад вищої освіти, який бажає пройти інституційну акредитацію, 

подає Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти заяву та 

документи, що підтверджують відповідність його освітньої діяльності та 

системи внутрішнього забезпечення якості критеріям, визначеним 

положенням про інституційну акредитацію закладу вищої освіти»; 

частину третю викласти у такій редакції: 

«3. Строк дії рішення про інституційну акредитацію становить п’ять років. 

Відомості щодо інституційної акредитації вносяться до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти»; 

частину 3 доповнити абзацами другим і третім такого змісту: 

«Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти здійснює 

постакредитаційний моніторинг закладу вищої освіти, що отримав 

інституційну акредитацію. Такий моніторинг є безоплатним. За результатами 

постакредитаційного моніторингу Національне агентство із забезпечення 

якості вищої освіти може скасувати рішення про інституційну акредитацію  у 

разі виявлення суттєвих порушень забезпечення якості освітньої діяльності. 

Порядок здійснення постакредитаційного моніторингу закладів вищої 

освіти, що отримали інституційну акредитацію визначається положенням про 

інституційну акредитацію закладів вищої освіти»; 

частину четверту викласти у такій редакції: 

«4. За наявності інституційної акредитації оцінка внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої освіти закладу вищої освіти враховується під час 

акредитації освітніх програм»; 

частину четверту доповнити абзацами другим і третім такого змісту: 



  
 

   
 

«У закладі вищої освіти, у якого наявна інституційна акредитація, можна 

одночасно проводити акредитацію освітніх програм різних рівнів вищої освіти 

за однією спеціальністю. 

Наявність інституційної акредитації включається до показників освітньої 

діяльності закладу вищої освіти, що використовуються у формулі розподілу 

видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти». 

9) у статті 46: 

абзац 8 частини першої викласти в такій редакції: 

«Особа, відрахована з закладу вищої освіти до завершення навчання за 

освітньою програмою або у зв’язку із завершенням навчання за 

неакредитованою освітньою програмою, отримує академічну довідку, що 

містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані 

оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС. Зразок академічної довідки 

встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і 

науки»; 

частину шосту викласти у такій редакції: 

«6. Здобувачі вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного 

(місцевого) бюджету за неакредитованою освітньою програмою, мають право 

на переведення до іншого закладу вищої освіти для завершення навчання за 

акредитованою освітньою програмою за кошти державного (місцевого) 

бюджету у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України». 

10) у Розділі XV ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ: 

пункт 6 виключити. 

2. У Законі України «Про запобігання корупції» ((Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056): 

1) підпункт "а" пункту 2 частини першої статті 3 доповнити словами 

«Голова, заступники Голови, посадові особи секретаріату та члени 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти». 

2) частину третю статті 25 доповнити словами «науково-педагогічних, 

наукових працівників та здобувачів вищої освіти, залучених Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти на оплатній основі до 

проведення акредитації, зокрема військових навчальних закладів (закладів 

вищої освіти зі специфічними умовами навчання)». 

3. У Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2016, № 4, ст.43): 



  
 

   
 

1) частину третю статті 3доповнити пунктом 61 такого змісту: 

«61) Голову, заступників Голови та інших членів Національного агентства 

із забезпечення якості вищої, а також працівників секретаріату Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти». 

4. У Законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, 

№ 38-39, ст.380): 

1) частину першу статті 46 доповнити словами «та його системи 

внутрішнього забезпечення якості». 

 

 

Голова Верховної Ради України                                           Руслан СТЕФАНЧУК 

 


