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Національне агентство з питань 
запобігання корупції

Про висловлення позиції
до проєкту постанови
Кабінету Міністрів України

На лист Національного агентства з питань запобігання корупції №10-
05/24164-22 від 27.11.2022 повідомляємо, що Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти ретельно опрацювало проєкт постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної антикорупційної 
програми на 2023-2025 роки». Вважаємо, що проєкт акту відповідає вимогам 
сучасного суспільства та у разі його ухвалення сприятиме створенню умов 
ефективного запобігання та протидії корупції в Україні.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти є колегіальним 
органом, який діє в межах визначених Законом України «Про освіту» та Законом 
України «Про вищу освіту», Статутом Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
№  244 від 15 квітня 2015 р.. Зважаючи на обсяг повноважень визначених 
законодавством, Національне агентство має кілька пропозицій щодо 
вдосконалення формулювання окремих заходів.

1. Формулювання заходу 1.1.4.2.1. «Запровадження спільно з 
партнерськими закладами вищої освіти міждисциплінарних магістерських 
програм антикорупційного спрямування у межах діючих спеціальностей та 
галузей знань» доповнити та викласти у наступній редакції: «Розробка та 
запровадження спільно з партнерськими закладами вищої освіти освітніх 
програм освітнього рівня магістр (у тому числі міждисциплінарних) 
антикорупційного спрямування у межах діючих спеціальностей та галузей 
знань».

Запропоноване формулювання, на нашу думку, відповідає положенням 
частини п’ятої ст.5, пунктів 1, 17 частини першої ст.1, ст. 18 Закону України 
«Про вищу освіту». Оскільки освітні програми реалізуються закладами вищої
 освіти в межах власної автономії. Національне агентство із забезпечення якості 
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вищої освіти не наділено повноваженнями з реалізації освітніх програм, однак у 
свою чергу може сприяти розробці зазначеної освітньої програми.

2. Захід 1.1.4.2.3. на нашу думку, варто виключити з тексту проєкту, 
оскільки набуття компетентностей з антикорупційної діяльності можливо 
здійснювати у формальній освіті за окремими освітніми програмами в межах 
спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування, 
або спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», галузі знань 28 
Публічне управління та адміністрування. Окрім того, зазначений захід 
суперечить заходу 1.1.4.2.1., оскільки там йдеться про запровадження освітніх 
програм в межах діючих спеціальностей та галузей знань.

3. Захід 2.7.5.2.9. «Розроблення та прийняття підзаконних нормативно-
правових актів для впровадження електронного документообігу між 
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, закладами вищої 
освіти, спеціалізованими вченими радами та їх членами, здобувачами наукового 
ступеня, заявниками в сфері присудження та позбавлення наукових ступенів» 
замінити на формулювання «Розроблення та прийняття підзаконних 
нормативно-правових актів для вдосконалення електронного документообігу 
між Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, закладами 
вищої освіти, спеціалізованими вченими радами та їх членами, здобувачами 
наукового ступеня, заявниками в сфері присудження та позбавлення наукових 
ступенів». Таке формулювання зумовлено тим, що електронний документообіг 
між зазначеними суб’єктами постійно здійснюється в межах інформаційної 
системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти яка дає 
змогу створювати, переглядати, обмінюватися інформацією в електронній формі 
щодо утворення разових спеціалізованих вчених рад, присудження ними ступеня 
доктора філософії та скасування рішень разових спеціалізованих вчених рад про 
присудження зазначеного ступеня. Інформаційна система діє та адмініструється 
Національним агентством. Порядок її діяльності визначено Порядком 
присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 
спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про 
присудження ступеня доктора філософії, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України №44 від 12.01.2022 та Порядком функціонування 
інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти «NAQA.Svr», затвердженим рішенням Національного агентства від 
30.08.2022 протокол №13(18).

В той же час, будь-яка система потребує постійного і ретельного 
доопрацювання і вдосконалення.

4. У зв’язку з наведеним вище, у заході 2.7.5.2.10 доцільно замінити 
формулювання фрази «Впровадження електронного документообігу…» на 
«Вдосконалення електронного документообігу…»

До інших пунктів проєкту акта зауваження відсутні.

Заступник голови                                                                             Олена ЄРЕМЕНКО
Олександр ХИМЕНКО
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