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Протокол № 1 

засідання Організаційного комітету  

Третього всеукраїнського з’їзду  

вищих навчальних закладів державної форми власності 

від  20 січня  2017 р. 

 

Київський національний  

торговельно-економічний університет  

Зала засідань ректорату 

 

Присутні:  15  членів Організаційного комітету 

5 учасників засідання організаційного комітету 

Третього всеукраїнського з’їзду вищих навчальних 

закладів державної форми власності (додаток 1) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про ситуацію із Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти. 

2. Про розподіл функцій між членами Організаційного комітету 

Третього всеукраїнського з’їзду вищих навчальних закладів державної 

форми власності. 

3. Про організацію проведення Третього всеукраїнського з’їзду 

вищих навчальних закладів державної форми власності. 

4. Різне. 

До питання 1 порядку денного 

СЛУХАЛИ: Про ситуацію із Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти. 

ВИСТУПИЛИ: А.А. Мазаракі, В.А. Бугров, А.А. Бровій, С.П. Гожій, 

А.І. Ковальов, А.К. Похресник, Н.В. Притульська, Д.О. Чернишев, 

Н.М. Якушко, С.А. Вижва, П.І. Лакида, І.Я. Чугунов, В.В. Василевич.  
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Розглянуто документи, що складають правову основу діяльності 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Закон України 

«Про вищу освіту», витяги із Законів України «Про Державний бюджет 

України» на 2015, 2016, 2017 роки у формі довідки про видатки, постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів України, інші), довідкові, відео-  

матеріали  та витяг з протоколу із засідання від 12.01.2017. Президії спілки 

ректорів вищих навчальних закладів України; звернення народних депутатів 

України до Прем’єр-міністра України; дані Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 

окреслено існуючу ситуацію стосовно Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти.  

В процесі обговорення наданої інформації зазначено, що: 

 25 членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

обрано з’їздами або делеговано уповноваженими суб’єктами відповідно до 

положень ст. 19 Закону України «Про вищу освіту»; 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.2016  № 567 «Деякі 

питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти» (зі змінами, які внесені постановою Кабінету Міністрів України від 

05.10.2016  № 709) затверджено склад Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти; 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.2016  № 531 «Про 

внесення змін до Статуту Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти» затверджено чинний Статут Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти; 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.2016 р. № 531 «Про 

внесення змін до Статуту Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти» Нацагентству виділено приміщення за адресою: м. Київ,  

вул. Вінниченко, буд 5, яке до сьогодні не використовується; 
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 Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.08 2016  № 636-р 

«Про призначення Храпатого С.В. керівником секретаріату Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти» закладено основи у 

формування секретаріату Нацагентства; 

 Законами України «Про Державний бюджет України» на 2015, 2016, 

2017 роки було передбачено видатки на забезпечення діяльності 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на відповідні 

роки, у загальній сумі 15948,8 тис. грн (по загальному фонду Державного 

бюджету). Кошти за 2015 та 2016 роки не були використані; 

 На засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти 21.10.2016 відбулися вибори керівництва Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти обраними членами: головою обрано 

Храпатого С.В., заступниками голови – Чугунова І.Я, Бабака О.В., 

Харебу В.В, Курбатова А.В.; 

 До Кабінету Міністрів України 31.10.2016  направлено Подання 

членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про 

призначення обраних осіб на посади голови та заступників голови 

Нацагентства; 

 Державна реєстрація Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (31.10.2016) 

відбулася до призначення Кабінетом Міністрів України керівництва 

Нацагентства. Зазначено про невідповідність класу реєстрації 74.90 за КВЕД-

2010 специфіці діяльності Нацагентства. В Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у 

графі, де зазначаються дані про керівника юридичної особи,  зазначено: 

«Храпатий Сергій Вікторович – керівник з 31.10.2016 (Керівник секретаріату, 

повноваження визначені статутом. Голову буде призначено в установленому 

законом порядку)»; 
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 Ситуація щодо Нацагентства  розглянута на засіданні Президії спілки 

ректорів вищих навчальних закладів України 12.01.2017.  Віце-прем’єр 

Міністр України та Міністр освіти і науки України проінформували 

Президію спілки ректорів вищих навчальних закладів України про 

одноголосне відхилення членами Уряду кандидатури Храпатого С.В. на 

посаду Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

як особи, яка, по-перше, не має досвіду роботи у сфері акредитації, 

стандартизації й атестації; по-друге, призначеної на посаду секретаря і не 

спроможну організовувати роботу секретаріату;  

 Громадська організація «Інститут Правових Технологій» звернулась 

до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Кабінету 

Міністрів України (третя особа – Національне  агентство із забезпечення 

якості вищої освіти) «про визнання протиправними виборів Голови та 

заступників голови Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, що проходили 21.10.2016, визнання протиправним та скасування 

подання Кабінету Міністрів України про призначення на посади Голови та 

заступників Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти за результатом виборів, що проходили 21.10.2016, зобов’язання 

утриматись на підставі подання до Кабінету Міністрів України від 

призначення на посади Голови та заступників голови Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, що складено за результатом 

виборів, що проходили 21.10.2016» (Ухвала про відкриття провадження в 

адміністративній справі Окружним адміністративним судом міста Києва від 

04.11.2016);  

Відсутність повноцінного початку роботи Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти призвела до невиконання зобов’язань 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині модернізації та 

підвищення якості вищої освіти, фактичного зриву розпочатої діяльності з 
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інтеграції України до Єдиного європейського простору вищої освіти, 

входження до Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти. 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти як 

незалежний колегіальний орган, уповноважений на реалізацію державної 

політики у сфері забезпечення якості вищої освіти, фактично не запрацювало 

та не виконує покладених на нього функцій. Це гальмує процес інтеграції 

вищої школи України в європейський простір  та імплементації європейських 

практик, розроблення нормативної і методологічної бази забезпечення якості 

вищої освіти, утворення та припинення діяльності спеціалізованих рад із 

захисту дисертацій, створення єдиної бази даних спеціальностей та 

спеціалізацій і, як наслідок, – вже  сьогодні зриває процес акредитації 

освітніх програм бакалавра і магістра; створює умови для профанації 

освітньої та наукової діяльності через відсутність адекватних критеріїв 

оцінки якості освітньої діяльності, зокрема наукових здобутків вищих 

навчальних закладів та ін.  

 Президією Спілки ректорів вищих навчальних закладів України 

12  січня 2017 р.  прийняте рішення про ініціювання скликання найближчим 

часом у м. Києві Третього всеукраїнського з’їзду вищих навчальних закладів 

державної форми власності, на якому запропоновано розглянути питання 

організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти,  утворити оргкомітет із підготовки і проведення Третього 

всеукраїнського з’їзду вищих навчальних закладів державної форми 

власності у складі, визначеному для проведення Другого всеукраїнського 

з’їзду вищих навчальних закладів державної форми власності (за згодою 

кожного члена).  

 На виконання відповідного рішення   було проведено це засідання.  

Учасники засідання констатували критичність для всього освітнього і 

наукового середовища держави ситуації, що склалася навколо Нацагентства,  

негативні наслідки не тільки для системи вищої освіти, а й підрив довіри 
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громадян до держави, іміджеві втрати України в очах міжнародної спільноти.  

Одноголосно констатована  необхідність термінового деблокування роботи 

Нацагентства, проведення широких громадських  консультацій, організації   

скликання Третього всеукраїнського з’їзду вищих навчальних закладів 

державної форми власності, на який запросити Керівництво та членів 

профільного комітету Верховної Ради України, Керівника та членів Уряду 

України, Міністра освіти і науки України та його заступників, членів 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

    

УХВАЛИЛИ:  

1. Оголосити про початок підготовки до проведення Третього 

всеукраїнського з’їзду вищих навчальних закладів державної форми 

власності. 

2. З метою деблокування діяльності Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти запропонувати Спілці ректорів вищих 

навчальних закладів України направити звернення до Кабінету Міністрів 

України та членів Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти щодо надання інформації про результати розгляду Подання 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 21.10.2016 

стосовно призначення на посаду Голови та заступників Голови 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

3. Рішення про дату проведення Третього всеукраїнського з’їзду вищих 

навчальних закладів державної форми власності буде прийнято після 

отримання відповіді від Спілки ректорів вищих навчальних закладів на 

наступному засіданні Організаційного комітету. 

Результати голосування : 

«за» -                   __15_  

«проти»  -             __0__ 
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«утримались» -    __0__ 

 

До питання  2 порядку денного 

СЛУХАЛИ: Про розподіл функцій між членами Організаційного 

комітету Третього всеукраїнського з’їзду вищих навчальних закладів 

державної форми власності 

ВИСТУПИЛИ:  В.А. Бугров, С.П. Гожій, Н.В. Притульська, Д.О. Чернишев. 

Склад організаційного комітету Третього з’їзду вищих навчальних 

закладів державної форми власності сформовано з урахуванням згоди 

кожного члена.  Затверджено склад та розподілено функції між членами 

Організаційного комітету Третього всеукраїнського з’їзду вищих навчальних 

закладів державної форми власності. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити склад Організаційного комітету Третього всеукраїнського 

з’їзду вищих навчальних закладів державної форми власності із розподілом 

функцій згідно з додатком  2. 

Результати голосування : 

«за» -                  __15_  

«проти»  -             __0__ 

«утримались» -    __0__ 

 

До питання 3 порядку денного  

СЛУХАЛИ: Про організацію проведення Третього всеукраїнського 

з’їзду вищих навчальних закладів державної форми власності 

ВИСТУПИЛИ: А.А. Мазаракі, В.А. Бугров, А.А. Бровій, С.П. Гожій, 




