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Містить корупціогенні фактори та інші зауваження

Опис Постанови

Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної
кваліфікації» (далі – Порядок) регулює процедуру скасування рішення про присудження
ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації у разі виявлення порушення
здобувачем вищої освіти академічної доброчесності (далі – скасування рішення) закладами
вищої освіти (далі – ЗВО).

Корупціогенні фактори

1. Надмірні дискреційні повноваження.

1.1. Згідно із пунктом 7 Порядку, скасування рішення здійснюється закладом
вищої освіти, який присудив відповідний ступінь вищої освіти, або його
правонаступником. У випадках, коли заклад вищої освіти, який присудив відповідний



ступінь вищої освіти, припинено, а правонаступник відсутній, заклад вищої освіти,
який розглядатиме питання, пов’язані зі скасуванням ступеня, визначається МОН.

Вказана норма надає МОН надмірні дискреційні повноваження щодо
визначення закладу вищої освіти, який розглядатиме питання пов’язані зі скасування
ступеня. У Порядку чітко не визначено за якими критеріями та за якою процедурою
МОН буде визначати відповідний заклад вищої освіти. Таким чином, МОН отримує
можливість у кожному конкретному випадку, на власний розсуд та без будь-яких
законодавчих обмежень визначати, який заклад вищої освіти буде розглядати питання
пов’язані зі скасуванням ступеня вищої освіти.

Отже, прийняття такої норми надасть МОН можливість для корупційних
зловживань при визначенні закладів вищої освіти, шляхом прийняття «правильних»
рішеньня у кожному конкретному випадку. Рекомендуємо визначити в Порядку
критерії та процедуру за якою МОН буде визначати заклад вищої освіти, який
розглядатиме вказані питання.

1.2. Згідно з абзацом 2 пункту 8 Порядку, порядок виявлення фактів
порушення академічної доброчесності затверджується вченою радою закладу вищої
освіти. Відповідно до пункту 9 Порядку, порядок виявлення фактів порушення
академічної доброчесності має містити:

процедуру утворення та роботи органу, який здійснює перевірку заяв
(повідомлень) щодо порушення академічної доброчесності;

процедуру та строки вивчення й експертизи кваліфікаційних робіт здобувачів
вищої освіти, заяв (повідомлень) щодо порушення академічної доброчесності, а також
порядок підготовки та вимоги до експертного висновку;

кваліфікаційні вимоги до експертів;

процедуру прийняття рішення про скасування рішення про присудження
ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації у разі виявлення фактів
порушень та орган, уповноважений приймати таке рішення;

процедуру реалізації особою, стосовно якої порушено питання про порушення
нею академічної доброчесності, передбачених законом прав.

Вказані положення визначають лише загальні питання, які мають регулюватися
в порядку виявлення фактів порушення академічної доброчесності. Проте жодним
чином не закріплені важливі права осіб, щодо яких порушено питання про скасування
рішення . Зокрема, вказана норма не визначає конкретних строків розгляду справи про
скасування рішення; конкретних процедурних аспектів реалізації своїх прав особою,
щодо якої порушення питання про скасування рішення ; конкретних кваліфікаційних
вимог до експертів, порядок їх відводу або самовідводу у разі виникнення конфлікту
інтересів тощо.

Таким чином, ЗВО отримують надмірні дискреційні повноваження, оскільки
будуть визначати вказані вище питання самостійно, на власний розсуд та без будь-який
законодавчих обмежень. Це у свою чергу може призвести до того, що ЗВО
прийматимуть порядки виявлення фактів порушення академічної доброчесності, які



будуть максимально обтяжливими для осіб, щодо яких порушено питання про
скасування рішення та будуть сприяти виникненню корупційних ризиків.

Рекомендуємо визначити єдиний для всіх закладів порядок виявлення фактів
порушення академічної доброчесності.

1.3. Згідно з пунктом 14 Порядку, за результатами перевірки інформації щодо
можливих порушень академічної доброчесності у закладі згідно порядку виявлення
фактів порушення академічної доброчесності складається експертний висновок, в
якому може відображатися інформація про наявність або відсутність виявлених
фактів порушень академічної доброчесності, їх характеристика, значущість
порушення, інша важлива інформація.

Вказана норма наділяє заклад вищої освіти надмірним дискреційним
повноваженням на власний розсуд вирішувати чи відображати вказану інформацію в
експертному висновку чи ні. Встановлення саме права, а не обов’язку відображати
інформацію про наявність або відсутність виявлених фактів порушення академічної
доброчесності наділяє ЗВО повноваженням приймати експертні висновки без
належного обґрунтування та пояснення, що у свою чергу порушує права осіб, щодо
яких застосовується вказана процедура. .

Для забезпечення прозорості розгляду питань про скасування рішення,
рекомендуємо визначити обов’язок ЗВО відображати інформацію про наявність або
відсутність виявлених фактів порушень академічної доброчесності, їх характеристику,
значущість порушення, іншу важлива інформацію, яка підтверджує або спростовує
факт порушення.

Додатково зазначимо, що у вказаному положенні використовується оціночне
поняття «важлива інформація» визначення якого не надається у Порядку та інших
законодавчих актах. Відповідно не обгрунтовано, яка інформацію вважається
«важливою» у розумінні цього пункту, що дозволить на власний розсуд тлумачити
зазначений термін. Для забезпечення ефективності правозастосування необхідно
встановити чіткий перелік інформація, яка має бути відображена за результатами
вказаної перевірки.

1.4. Згідно з пунктом 19 Порядку, особа, щодо якої скасовано рішення про
присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації, має право
поновитися для здобуття вищої освіти, при цьому заклад вищої освіти має право
визнати та перезарахувати не більше 50% кредитів ЄКТС, отриманих за освітньою
програмою, за якою скасовано рішення про присудження ступеня вищої освіти та
присвоєння відповідної кваліфікації.

Вказане положення наділяє надмірними дискреційними повноваженнями ЗВО
щодо вирішення питання перезарахування кількості кредитів ЄКТС. Так, ЗВО зможе у
кожному конкретному випадку самостійно визначати кількість кредитів ЄКТС, які
перезараховуються студенту у разі його поновлення. При цьому, вказаним Порядком не
визначено критеріїв згідно з якими визначається кількість перезарахованих кредитів.
Таким чином, виникають корупційні ризики, оскільки ЗВО зможе за певну винагороду



перезараховувати більшу кількість кредитів, а без неї не перезараховувати взагалі
нічого.

Рекомендуємо визначити єдину кількість кредитів ЄКТС, які будуть
перезараховані особі у разі її поновлення для здобуття вищої освіти.

1.5. Пунктом 20 Порядку встановлено, що:

«У разі скасування рішення через виявлення у кваліфікаційній роботі здобувача
вищої освіти академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації, заклад вищої освіти
зобов’язаний протягом чотирьох місяців з дати скасування рішення здійснити згідно з
положеннями системи внутрішнього забезпечення якості закладу освіти перевірку
щодо можливих порушень академічної доброчесності керівником здобувача вищої
освіти при написанні здобувачем кваліфікаційній роботи та за результатами
перевірки вжити відповідні дії».

Вказаним положення регламентує порядок перевірки та відповідальність
керівника здобувача вищої освіти у разі порушення ним академічної доброчесності.
Зокрема, надається право ЗВО самостійно визначати порядок перевірки можливих
фактів порушення академічної доброчесності керівником здобувача вищої освіти, а
також право самостійно визначати відповідальність за вчинення таких дій. Порядком не
визначено обов’язкове накладання певного виду санкцій на керівників здобувача у разі
порушення ним академічної доброчесності, хоча така відповідальність регламентується
щодо здобувачів.

Таким чином, ЗВО зможуть самостійно проводити перевірку керівників
здобувачів вищої освіти на предмет порушення академічної доброчесності, а за її
результатами на власний розсуд визначати відповідальність за вказані порушення,
наприклад застосовувати найменш сувору, тоді як здобувачі вищої освіти
позбавляються ступеня вищої освіти.

2. Дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв (фаворитизм) при
здійсненні публічних процедур.

Абзацом 2 пункту 19 Порядку встановлено, що:

«У разі добровільної відмови від ступеня вищої освіти та відповідної
кваліфікації особа має право поновитися для однократної підготовки та
проходження компонента(-ів) атестації, де було порушено академічну
доброчесність, при цьому заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати
повний (за винятком кредитів, пов’язаних з академічною недоброчесністю) обсяг
кредитів ЄКТС, отриманих за освітньою програмою, за якою скасовано рішення про
присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації».

Вказаним положенням регулюється механізм повного перезарахування кредитів
ЄКТС у разі добровільної відмови від ступеня вищої освіти. При цьому, варто
зазначити, що у разі скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та
присвоєння відповідної кваліфікації закладом вищої освіти можливе перезарахування



не більше 50% кредитів ЄКТС. Таким чином, особа, яка добровільно відмовилася від
ступеня вищої освіти перебуватиме у більш вигідному становищі ніж особа, яку
позбавили відповідного ступеня вищої освіти, що штучно спонукає до добровільної
відмови від ступеня вищої освіти.

Водночас, Порядок надає можливості для зловживання правом на добровільну
відмову від ступеня вищої освіти. Так, пункт 15 Порядку встановлює, що: «Особа, яка
має ступінь вищої освіти та якій присвоєно відповідну кваліфікацію, до прийняття
закладом вищої освіти рішення про скасування рішення може добровільно
відмовитись від ступеня вищої освіти та відповідної кваліфікації, подавши до
закладу вищої освіти відповідну заяву в довільній формі, завірену нотаріально або із
накладанням кваліфікованого електронного підпису». Отже, добровільно відмовитися
від ступеня вищої освіти може навіть особа, щодо якої вже триває розгляд питання
щодо скасування рішення.

Таким чином, вказаний Поряд дозволяє особам, які здобули ступінь вищої
освіти із навмисним порушенням академічної доброчесності приховувати цей факт до
моменту розгляду питання про скасування рішення. А у разі його розгляду вказані
особи зможуть обійти потенційні санкції шляхом добровільної відмови від ступеня
вищої освіти.

Тому, рекомендуємо закріпити можливість добровільної відмови від ступеня
вищої освіти лише до моменту розгляду питання про скасування рішення.

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

Пункти 21-25 Порядку регулюють порядок оскарження рішення про
скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння
відповідної кваліфікації. При цьому, згідно із пунктом 23 Порядку апеляція
розглядається МОН протягом шести місяців з дати подання апеляції про скасування
рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєної відповідної кваліфікації.

Проте, вказані вище положення Порядку жодним чином не регулюють
процедуру проведення самої апеляції. Зокрема, не визначено: який структурний
підрозділ МОН розглядає відповідні апеляції; права та обов’язки сторін під час
апеляції; порядок доступу однієї зі сторін до позиції та доказів іншої сторони тощо.

Таким чином, права та обов’язки сторін під час розгляду апеляції у МОН є
виписані не чітко. Це у свою чергу може призвести до зловживань з боку МОН, який
буде регулювати зазначені вище питання самостійно та без жодних обмежень.

Рекомендуємо врегулювати всі питання пов’язані із процедурою апеляції в
Порядку.

4. Нобґрунтоване використання оціночних понять.



Згідно з пунктом 13 Порядку, заклад вищої освіти зобов’язаний вжити всіх
можливих заходів, щоб повідомити особу, стосовно якої порушено питання про
скасування рішення, про розгляд справи.

У вказаному положенні міститься оціночне поняття «всі можливі заходи», які
має вжити ЗВО для повідомлення особи, стосовно якої порушено питання про
скасування рішення, про розгляд справи. Проте, з цього поняття не вбачається , що
саме має зробити ЗВО, наприклад, чи буде вважатися направлення поштою
повідомлення про розгляд справи виконанням вказаного положення чи ЗВО звертатися
в правоохоронні органи для встановлення місцезнаходження такої особи, тощо?

Для забезпечення однакового розуміння Порядку та з метою дотримання
принципу юридичної визначеності, рекомендуємо чітко визначити порядок дій, які
ЗВО зобов’язаний здійснити для повідомлення особи про розгляд справи.

5. Прогалина.

5.1. Пунктом 17 Порядку встановлено, що:

«У випадку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та
присвоєння відповідної кваліфікації відповідний документ про вищу освіту та
документи про вищу освіту, отримані на його основі, стають недійсними»,

Вказане положення передбачає визнання недійсності всіх документів про вищу
освіту, які були отримані на підставі документа про присудження ступеня вищої освіти,
який був скасований. Проте Порядком не передбачено процедури визнання недійсними
таких документів. Зокрема, не встановлено обов’язку МОНу щодо внесення
відповідних змін до ЄДЕБО та повідомлення уповноважених органів, які здійснюють
додаткове регулювання тощо.

Крім того, не передбачено порядку відновлення дії зазначених документів у разі
повторного здобуття вищої освіти особою, яку позбавили ступеня вищої освіти після її
поновлення.

Таким чином, виникає прогалина в правовому регулюванні питань, які вказаний
Порядок повинен регулювати.

5.2. Пункт 10 Порядку встановлює процедуру подачі повідомлення про
порушення академічної доброчесності до ЗВО. Також, пункт 10 Порядку встановлює,
що у випадках, коли заклад вищої освіти, який присудив відповідний ступінь вищої
освіти, припинено, а правонаступник відсутній, повідомлення про порушення
академічної доброчесності подається до МОН.

Проте процедура подачі повідомлень про порушення академічної доброчесності
Порядком не регламентується. Так, неможливо визначити, яку інформацію зазначати у
таких повідомленнях, яка форма подачі повідомлення тощо.



Для забезпечення ефективності правозастосування, рекомендуємо визначити
процедуру подачі повідомлень про порушення академічної доброчесності до МОН (за
аналогією процедури подачі повідомлень до ЗВО).

5.3. Пункт 11 Порядку встановлює, що у разі отримання повідомлення заклад
вищої освіти зобов’язаний у двомісячний строк здійснити перевірку інформації та
прийняти відповідне рішення.

Із вказаного положення не вбачається з якого моменту відраховувати такий
строк – від моменту надсилання повідомлення, чи від моменту його реєстрації у ЗВО
тошо?

Рекомендуємо чітко визначити момент з якого починається відрахування
вказаного строку.

Інші зауваження.

1.1. Пунктом 10 Порядку регулюється питання повідомлення про порушення
академічної доброчесності. Зокрема, вказано, що таке повідомлення повинно містити
рік присудження ступеня вищої освіти та інші додаткові відомості надаються за
наявності інформації. Анонімні повідомлення не підлягають розгляду.

У пояснювальній таблиці до Порядку та у положеннях самого Порядку не
обґрунтовується , чому не допускаються анонімні повідомлення про порушення
академічної доброчесності. Так, наприклад, однією із вимог до повідомлення є
наявність доказів, що підтверджують порушення академічної доброчесності,
зокрема прізвище, ім’я автора/авторів та посилання на джерело оприлюднення
розробок, наукових (науково-технічних) результатів, що належать іншим особам та
були використані особою, яку звинувачують у порушенні нею академічної
доброчесності,

Вбачаємо, що є допустимим, коли при наявності відповідних доказів особа може
надіслати запит анонімно. Анонімні звернення є необхідними для забезпечення безпеки
особи, яка повідомляє про можливі порушення академічної недоброчесності. Натомість
заборона анонімних звернень може суттєво зменшити кількість таких повідомлень.

1.2. Згідно з пунктом 7 Порядку, скасування рішення здійснюється закладом
вищої освіти, який присудив відповідний ступінь вищої освіти, або його
правонаступником. Надання ЗВО повноваження позбавляти особу ступеня вищої
освіти є доволі спірним з огляду на декілька причин.

По-перше, згідно з Порядком, ЗВО мають значні повноваження щодо визначення
важливих питань процедури та порядку позбавлення ступеня вищої освіти. Тобто,
процедура позбавлення ступеня вищої освіти здійснюється за принципом автономії
ЗВО, хоча доцільність застосування вказаного принципу в даній категорії справ є, на
нашу думку, не виправданим. Для порівняння скасування рішення про присудження



наукового ступеня у разі виявлення академічного плагіату здійснюється спеціальний
органом, а не вченою радою, яка його присудила.

По-друге, у запропонованій редакції механізм позбавлення ступеня вищої освіти
ЗВО може перетворитися на механізм розправи та впливу з боку керівництва ЗВО. Так,
у будь-який момент ЗВО (за допомогою великої кількості надмірних дискреційних
повноважень) зможе прийняти відповідне рішення.

По-третє, існують обґрунтовані ризики виникнення конфлікту інтересів,
оскільки Порядком жодним чином не визначено порядку дій ЗВО і осіб, які беруть
участь у розгляді питання про скасування рішення у випадку виникнення конфлікту
інтересів. Також не визначено обов’язку заявляти про такий конфлікт інтересів,
здійснювати самовідвід тощо. Крім цього, чітко не вказано, що робити із рішення про
скасування рішення у разі його прийняття в умовах реального конфлікту інтересів.


