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Містить корупціогенні фактори та інші зауваження

Опис постанови.

Проєктом постанови затверджено Положення про акредитацію кваліфікаційних
центрів (далі – Постанова), яке визначає основні засади та порядок проведення
акредитації кваліфікаційних центрів2.

Корупціогенні фактори.
 
1. Надмірні дискреційні повноваження.

1.1. Розділ 2 постанови визначає критерії акредитації.
Відповідно до пункту 9 постанови «невідповідність хоча б одному з критеріїв,

зазначених у пункті 8 цього Положення, є підставою для відмови в проведенні
акредитації заявника».

При цьому, перелік критеріїв визначений у пункті 8 сформований не чітко та не
встановлені ознаки критеріїв, що дозволяє їх довільне тлумачення. Наприклад:

заявник…забезпечує проведення процедур оцінювання та підтвердження
відповідно до вимог законодавства (абзац 2 пункт 8);

заявником…забезпечено публічне інформування про умови та процедури
оцінювання…(абзац 1 пункт 8);

у заявника…наявні необхідні матеріально-технічні ресурси…(абзац 4 пункт 8);
процедури оцінювання і визнання відповідають політиці рівних можливостей і

не містять привілеїв чи обмежень за ознаками раси…або за іншими ознаками (абзац 5
пункт 8);

2 Кваліфікаційні центри – суб’єкти, що уповноважені на оцінювання і визнання результатів навчання осіб
(зокрема, здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти), присвоєння та/або підтвердження
відповідних професійних кваліфікацій.   

1 Цей висновок підготовлений відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи
законопроєктів аналітичним центром “Інститут законодавчих ідей”



забезпечено необхідні умови для організації і проведення процедур оцінювання
результатів навчання, у тому числі умови, передбачені законодавством з охорони праці
(абзац 7 пункт 8);

прийняті заявником процедури оцінювання та визнання дозволяють запобігти
недоброчесності, необґрунтованим або помилковим рішенням під час їх проведення
(абзац 10 пункт 8).

Вищевказане наділяє Секретаріат Агентства надмірними дискреційними
повноваженнями на власний розсуд приймати рішення щодо підтвердження чи відмови в
акредитації заявника, що сприятиме виникненню корупційних ризиків.

1.2. Пунктом 32 постанови встановлюється обов’язок кваліфікаційного центру
подавати Агентству відомості про присвоєні кваліфікації.

Відповідно до абзацу 2 цього пункту «у разі неподання таких відомостей
впродовж трьох місяців, Агентство має право прийняти рішення про припинення дії
сертифікату, про що інформує кваліфікаційний центр протягом десяти робочих днів з
дати прийняття такого рішення».

Вказана норма, за використання мовної конструкції «має право», замість
імперативного «зобов’язане» наділяє Агентство надмірними дискреційними
повноваженнями на власний розсуд приймати рішення щодо припинення чи не
припинення дії сертифікату кваліфікаційного центру, що сприяє виникненню
корупційних ризиків.

Аналогічне ж зауваження стосується і пункту 19 постанови, в якій визначено,
умови відкликання експерта та зазначається, що «строк акредитації може бути
продовжений за рішенням Агентства».

1.3. Відповідно до абзацу 4 пункту 43 постанови «вартість проведення однієї
акредитації включає…нарахування на винагороду експертам у встановленому
законодавством розмірі».

При цьому, постанова не визначає розміри винагород експертам, не визначає
критеріїв втановлення такої винагороди.

Відтак, за відсутності критеріїв встановлення розміру винагороди та за наявності
бланкетних/відсильних положень, що мають характер відкритих переліків законодавчих
норм, дозволяє Агентству на підставі невизначеного кола нормативно-правових актів
довільно визначати розмір винагороди для експертів, таким чином збільшуючи загальну
вартість проведення акредитації, що може сприяє виникненню корупційних ризиків при
формуванні суми проведення акредитації.

1.4. Відповідно до пункту 4 постанови «акредитація є добровільною, проводиться
за ініціативою заявника та здійснюється Національним агентством кваліфікацій
відповідно до Закону України «Про освіту», статуту Агентства, цього Положення та
інших актів законодавства».

Вказана норма містить відсильне положення, що має характер відкритого переліку
законодавчих норм та дозволяє уповноваженому органу на підставі невизначеного кола
нормативно-правових актів встановлювати для себе додаткові критерії проведення
акредитації, що сприяє виникненню корупційних ризиків.



2. Нечітка регламентація прав, обов’язків та відповідальності юридичних та
фізичних осіб під час здійснення публічних процедур

Пунктом 36 постанови визначено, що «експерти, які порушили передбачені цим
Положенням вимоги, виключаються з Реєстру експертів за рішенням Агентства».

При цьому, перелік вимог до експертів, що визначений у пунктах 37 та 38
постанови сформований не чітко, що дозволяє їх довільне тлумачення. Наприклад:

«Експерт повинен знати:… вимоги відповідних професійних стандартів
(частина 3 пункту 37); положення…що регулюють професійну діяльність відповідного
виду (частина 4 пункту 37)»;

«Експерт повинен вміти: установлювати професійну компетентність
оцінювачів (частина 2 пункту 38); здійснювати збір інформації шляхом опитування,
анкетування та інших методів (частина 3 пункту 38)».

Вищевказане наділяє Агентство надмірним дискреційним повноваженням
виключати експертів з реєстру експертів, тим самим позбавляючи їх права на зайняття
відповідною діяльністю, що створює умови для корупційних правопорушень.

3. Необгрунтоване використання оціночних понять.

Постанова містить ряд невизначених понять, ознаки яких не встановлені, що
допускає їх довільне тлумачення. Використання таких оціночних суджень є
необґрунтованим та наділяє надмірними дискреційними повноваженнями
уповноважений орган, що зможе  тлумачити вказані поняття на власний розсуд.

Відповідно до пункту 19 постанови «за обґрунтованою заявою заявника, зокрема,
у випадку наявності конфлікту інтересів або обставин, що дають підстави для
припущення про упередженість експерта, такий експерт може бути відкликаний
Агентством».

Використання таких оціночних понять як «обґрунтована заява», «обставини що
дають підстави для припущення…» без визначених ознак ґрунтовності та чіткого
визначення обставин, що дають підстави припускати упередженість експерта наділяє
Агентство надмірним дискреційним повноваженням приймати рішення про відкликання
чи залишення експерта в експертній комісії. Вказане положення обтяжується
використанням мовної конструкції «експерт може бути відкликаний Агентством»
замість імперативного «експерт відкликається Агентством», що дає можливість
уповноваженим представникам Агентства приймати рішення на власний розсуд та
сприяє виникненню корупційних ризиків.

Необґрунтовані оціночні поняття також вживаються:
-в абзаці 3 пункту 18 постанови, відповідно до якої «для кожної заявленої

професійної кваліфікації в комісії повинно бути не менше двох експертів, кваліфікація
яких дозволяє зробити висновок за цією професійною кваліфікацією»;

- в абзаці 2 пункту 27 постанови, відповідно до якої «агентство приймає рішення
про відмову акредитувати заявника у випадках…виявлення у поданих заявником
документах завідомо недостовірних відомостей»;



- в абзаці 2 пункту 33 постанови, відповідно до якої «експерти добираються з
числа осіб, які мають відповідний рівень вищої освіти…володіють необхідними
знаннями і вміннями»;

4. Прогалина.

4.1. Відповідно до абзацу 4 пункту 2 постанови «експерт – особа, яка включена до
Реєстру експертів Національного агентства кваліфікацій» (далі – Реєстр).

Основні засади, структура та повноваження Національного агентства кваліфікацій
(далі - Агентство) визначені у статті 38 Закону України «Про освіту», а також Статуті
Агентства, що затверджений Постановою КМУ № 1029 «Деякі питання Національного
агентства кваліфікацій» від 5 грудня 2018 року (далі – Постанова № 1029). Відповідно,
створення вказаного Реєстру має бути визначено в Законі України «Про освіту»

При цьому, ні Закон України «Про освіту», ні інший нормативно-правовий акт не
визначає правових засад створення та функціонування Реєстру експертів Національного
агентства кваліфікацій, не визначено, ким створюватиметься вказаний реєстр, механізм
його створення, що створює юридичну прогалину та може сприяти корупційним
зловживанням при створені зазначеного Реєстру або може призвести до того, що Реєстр
взагалі не буде створено.

4.2. Відповідно до пункту 7 постанови «за результатами акредитації
кваліфікаційний центр може бути визнаний спроможним
присвоювати/підтверджувати одну або декілька повних та/або часткових професійних
кваліфікацій та в установленому порядку визнавати відповідні професійні
кваліфікації, здобуті в інших країнах».

Звертаємо увагу, що відповідний порядок визнання в Україні професійних
кваліфікацій, здобутих в інших країнах був розроблений Міністерством освіти і науки
України у 2020 році однак, так і не був затверджений Кабінетом Міністрів України, що
робить вказане положення недієвим.

Інші зауваження.

1. Відповідно до абзацу 2 пункту 46 постанови «залишок коштів на рахунках
спеціального фонду…отриманих Агентством як плата за акредитацію, після
проведення розрахунків з експертами та здійснення інших обов’язкових платежів у
встановленому законодавством порядку використовуються для здійснення
Агентством інших витрат, пов’язаних з виконанням Агентством статутних
повноважень згідно з його основною діяльністю».

З метою контролю та запобігання нераціонального використання Агентством
отриманих за акредитацію коштів, доцільно було б чітко визначити перелік витрат
Агентства, на які вказані кошти можуть бути витрачені.

2. Відповідно до абзацу 4 пункту 30 постанови «положення цього пункту діє з
урахуванням вимог і обмежень щодо оприлюднення інформації з обмеженим доступом,
встановлених законодавством».



З метою запобігання будь-яким зловживанням в частині доступу до особистої
інформації, доцільно у проєкті постанови уточнити, що оприлюднення інформації
здійснюється «в порядку, визначеному законодавством України у сфері доступу до
інформації».

Аналогічне зауваження стосується і абзацу 2 пункту 11 постанови, відповідно до
якої «у разі наявності в документах акредитаційної справи інформації з обмеженим
доступом, доступ до такої інформації здійснюється в порядку, визначеному
законодавством України».

3. Відповідно до абзацу 3 пункту 13 постанови «якщо заява та документи
подаються заявником в паперовій формі, вони скріплюються власноручним підписом
уповноваженої особи».

Проте, проєкт не передбачає можливість безпосереднього підпису заявника. Адже,
відповідно до абзацу 2 пункту 2 постанови, заявником може бути як юридична особа так
і фізична особа-підприємець», що створює надмірні обтяження для заявника,
зобов’язуючи його до формування відповідних документів для уповноваженої особи .

Це ж зауваження стосується і пункту 25 постанови, відповідно до якого
«акредитаційна справа та звіт розглядаються на засіданні Агентства, де мають право бути
присутніми члени експертної комісії та представник заявника».

4. Відповідно до пункту 19 постанови «у випадку наявності конфлікту інтересів
або обставин, що дають підстави для припущення про упередженість експерта, такий
експерт може бути відкликаний Агентством. Заява про відкликання експерта повинна
бути подана заявником до Агентства не пізніше, ніж дата підписання Договору».

Доцільно було б у проєкті передбачити також можливість відкликання експерта на
етапі проведення перевірки, адже на якраз цьому етапі можуть з’явитись обставини, що
підтверджуватимуть упередженість експерта.


