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Стаття присвячена визначенню господарсько-правової компетенції Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
та його функціонального призначення у здійсненні господарської діяльності вищими навчальними закладами України. У науковій робо-
ті автором досліджуються питання сутності та змісту господарсько-правової компетенції. Визначено особливості місця Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти в системі суб’єктів управління вищою освітою. Проведено аналіз правового регулювання 
повноважень Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Виокремлено та охарактеризовано функції Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти, що відображають його роль як суб’єкта управлінських правовідносин.
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The article devoted to determination of еconomic and legal competence of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education 
and its functional applicability in carrying out economic activities of higher educational institutions of Ukraine.

In scientific work author explores questions of essence and content of economic and legal competence. The features of the place of the 
National Agency for Quality Assurance in Higher Education in the subjects of higher education management. The analysis of the legal regulation 
of the powers of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education. Isolated and characterized as the National Agency for Quality 
Assurance in Higher Education, reflecting its role as the subject of management legal relations.

It should be noted that the National Agency for Quality Assurance in Higher Education is a new entity in the system of governance, which 
was introduced into the system of higher education by the Law of Ukraine «On Higher Education» 2014. According to the given characteristics 
the functions of the agency for quality assurance, we can conclude that the mentioned entity of management in higher education represents a 
range of powers as a public character (accreditation implementation, implementation of control functions, etc.) and the terms of reference of the 
private nature, describing it as an element of civil society (implementation of generalization of the proposals of higher education establishments, 
forming databases, analysis of information on the quality of education, etc.). That’s why the creation of the National Agency for Quality Assurance 
in Higher Education as a specific subject of management in higher education is a step towards deregulation of economic activity, involvement of 
civil society in the implementation of management in this field.
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Ефективність господарської діяльності безпосередньо 
залежить від збалансованості саморегулювання у відпо-
відній сфері діяльності та публічного управління. Сфе-
ра господарської діяльності вищих навчальних закладів 
є центральною в системі господарювання, що потребує 
уважного і відповідального ставлення зі сторони законо-
давця в питаннях збалансування саморегулювання та пу-
блічного управління, забезпечення ефективності функці-
онування системи закладів вищої освіти. В сьогоднішніх 
умовах дерегулювання господарської діяльності в Україні, 
зближення вищої освіти з європейськими стандартами, 
посилення взаємодії змісту вищої освіти та потребами ро-
ботодавців, проблема ефективності управління у сфері ви-
щої освіти, забезпечення автономності господарської ді-
яльності вищих навчальних закладів набувають особливої 
актуальності. Прийняття 01 липня 2014 року Закону Укра-
їни «Про вищу освіту» [1], який вступив в силу 06 вересня 

2014 року, стало новим кроком у вдосконаленні системи 
публічного управління та саморегулювання господарської 
діяльності вищих навчальних закладів. Окремим елемен-
том такого управління стало введення до системи вищої 
освіти нового суб’єкту – Національного агентства із забез-
печення якості вищої освіти. Вказана установа є новою в 
історії функціонування суб’єктів вищої освіти в Україні, 
відповідно потребує належного доктринального аналізу 
її правового статусу та визначення її функціонального 
призначення в системі суб’єктів господарських правовід-
носин вищої освіти. Тому актуальність теми цієї наукової 
роботи обумовлюється:

– по-перше, тим, що на сьогодні остаточно не сфор-
мовано та ефективно не функціонує система публічного 
управління у сфері вищої освіти України;

– по-друге, не забезпечено збалансованість саморегу-
лювання та публічного управління у сфері вищої освіти 
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України, що потребує свого реформування і вдоскона-
лення;

– по-третє, поточними змінами правового регулюван-
ня господарської діяльності вищих навчальних закладів 
в України, особливо, що стосується розширення кола 
суб’єктів управління;

– по-четверте, введенням до системи суб’єктів управ-
ління вищою освітою нового суб’єкта – Національного 
агентства з питань якості освіти, правовий статус якого 
залишається найменш науково дослідженим в науці гос-
подарського права. 

В юридичній науці питання управління у сфері вищої 
освіти цілісно на дисертаційному та монографічному рів-
нях майже не досліджені. Вказана проблематика епізодич-
но розкривається в працях таких вчених як В. І. Астахова, 
І. І. Влас, В. К. Мамутов, І. Спасибо-Фатєєва, Р. О. Стефан-
чук, І. І. Тимошенко, В. С. Щербина [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. 
Однак остаточно модель управління у сфері вищої освіти 
на доктринальному рівні не сформована, потребує свого 
вдосконалення, відповідно вимагає свого наукового пере-
осмислення. Особливо, це набуває значної актуальності в 
контексті введення до системи суб’єктів вищої освіти но-
вого суб’єкта – Національного агентства з питань якості 
освіти, що за своєю природою є інституцією, яка поєднує 
приватні і публічні основи господарського управління у 
сфері вищої освіти. 

Метою статті є аналіз правового регулювання стату-
су Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти та визначення його функціонального призначення у 
господарському управлінні у сфері вищої освіти. Беззапе-
речним є твердження про те, що система господарювання 
є ефективною тоді, коли вона відповідає потребам суспіль-
ства, вимогам розвитку економічної системи, інтересам 
національного розвитку тощо. Тому і господарське управ-
ління у відповідній сфері господарювання має бути таким, 
щоб не лише відповідати вказаним потребам, вимогам та 
інтересам, але і забезпечувати таку відповідність. Госпо-
дарська діяльність у сфері вищої освіти має важливе не 
лише економічне значення, але і соціально-політичне, 
забезпечуючи формування інтелектуального потенціа-
лу нації, побудови політично грамотного суспільства. У 
ХХІ столітті освіта набуває нових функцій у суспільстві, 
оскільки вона перетворюється на глобальний фактор роз-
витку людства, один із найважливіших чинників розвитку 
цивілізації [10, с. 3]. Тому варто погодитись із думками 
вчених про те, що досконало організована і якісна осві-
та є необхідною умовою для переходу до інформаційного 
етапу свого розвитку [11, с. 110-116]. Трансформація зна-
чення освіти та її ролі у розвитку суспільства, відповідно, 
потребує:

– по-перше, належної системи управління у сфері ви-
щої освіти;

– по-друге, поєднання приватних та публічних аспек-
тів здійснення управлінської функції у сфері господарю-
вання вищих навчальних закладів.

На нашу думку, господарська діяльність у сфері вищої 
освіти в Україні повинна відповідати вимогам суспіль-
ного виробництва й національної безпеки, засновуватись 
на розгалуженій системі вищих навчальних закладів для 
надання всього комплексу освітніх послуг, забезпечувати 
розвиток наукової сфери, сприяти розбудові правової дер-
жави і громадянського суспільства. Вища освіта в Украї-
ні покликана задовольняти потреби населення й держави 
у підготовці високоосвічених громадян, які становлять 
та розвивають інтелектуальний потенціал суспільства 
та держави. Все зазначене вище має право на існування 
лише за умови ефективної системи управління цією сфе-
рою господарювання, а тому особливого значення набу-
ває правове врегулювання статусу суб’єктів управління. 
Управління у сфері вищої освіти регламентується чинним 
законодавством України імперативно та являє собою єди-

ний внутрішньо узгоджений механізм збалансування са-
морегуляції та адміністративного управлінського впливу 
на діяльність вищих навчальних закладів України.

Положеннями Закону України «Про вищу освіту» 
встановлено коло суб’єктів, які наділені управлінськими 
повноваженнями у сфері вищої освіти. До таких суб’єктів 
Закон відносить Кабінет Міністрів України; центральний 
орган виконавчої влади у сфері освіти і науки; галузе-
ві державні органи, до сфери управління яких належать 
вищі навчальні заклади; органи влади Автономної Респу-
бліки Крим, органи місцевого самоврядування, до сфери 
управління яких належать вищі навчальні заклади; Наці-
ональну академію наук України та національні галузеві 
академії наук; засновники вищих навчальних закладів; 
органи громадського самоврядування у сфері вищої осві-
ти і науки, а також Національне агентство із забезпечення 
якості вищої освіти (ч. 1 ст. 12). Слід зазначити, що На-
ціональне агентство із забезпечення якості вищої освіти 
є новим суб’єктом в системі органів управління, яке було 
введене у систему вищої освіти Законом України «Про 
вищу освіту» 2014 року. Методи системного тлумачення 
норми, що закріплена у вищезазначеному положенні, дає 
змогу зробити висновок, що серед суб’єктів, які наділе-
ні господарсько-управлінськими повноваженнями, На-
ціональне агентство із забезпечення якості вищої освіти 
займає останнє місце і, відповідно, забезпечує реалізацію 
власних повноважень у чіткій відповідності до діяльності 
інших суб’єктів управління у сфері вищої освіти. 

Відповідно до положень Закону України «Про вищу 
освіту» визначення поняття «управління у сфері вищої 
освіти» не надається. Неврегульованим також залишають-
ся принципи здійснення такого управління, зміст та мета 
здійснення управління тощо, що вносить певну невизна-
ченість в межах загального рівня правового регулювання. 
В той же час Законом України встановлено, що Кабінет 
Міністрів України здійснює управління в системі ви-
щої освіти через систему органів виконавчої влади. Тоб-
то мова іде про опосередковану роль Кабінету Міністрів 
України, який забезпечує реалізацію державної політики у 
сфері вищої освіти; організовує розроблення, затверджує 
та забезпечує виконання загальнодержавних програм роз-
витку сфери вищої освіти; забезпечує розроблення і здій-
снення заходів щодо створення матеріально-технічної 
бази та інших умов, необхідних для розвитку вищої осві-
ти; видає у межах своїх повноважень нормативно-правові 
акти з питань вищої освіти; безпосередньо або через упо-
вноважений ним орган здійснює права засновника, перед-
бачені цим та іншими законами України, стосовно вищих 
навчальних закладів державної форми власності; створює 
дієві механізми реалізації передбачених цим Законом прав 
вищих навчальних закладів, наукових, науково-педагогіч-
них і педагогічних працівників та осіб, які навчаються у 
вищих навчальних закладах; забезпечує широку участь 
незалежних експертів і представників громадськості, ро-
ботодавців та осіб, які навчаються у вищих навчальних 
закладах, у підготовці та прийнятті проектів норматив-
но-правових актів та інших рішень, що стосуються ре-
гулювання взаємодії складових системи вищої освіти та 
її функціонування в цілому; встановлює особливі умови 
підготовки фахівців за пріоритетними високотехнологіч-
ними напрямами відповідно до державних цільових про-
грам; забезпечує здійснення контролю за дотриманням за-
конодавства про вищу освіту тощо. 

За аналогією у ст. 13 вказаного Закону України закрі-
плено повноваження центрального органу виконавчої вла-
ди у сфері освіти і науки та інших органів, до сфери управ-
ління яких належать вищі навчальні заклади. У змісті  
ст. 14 закріплено повноваження органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, до 
сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, 
а у ст. 15 закріплено повноваження засновника (засновни-
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ків) вищого навчального закладу. Таким чином ми бачимо, 
що зміст Закону України «Про вищу освіту» структурує 
суб’єктів управління у сфері вищої освіти на дві групи:

– суб’єкти публічного права, що здійснюють розробку, 
затвердження та реалізацію державної політики у сфері 
вищої освіти, тобто їх діяльність спрямована на реаліза-
цію функцій держави у сфері вищої освіти. До них нале-
жать: Кабінет Міністрів України, центральний орган ви-
конавчої влади у сфері освіти і науки та інші органи, до 
сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, 
органи влади Автономної Республіки Крим та органи міс-
цевого самоврядування;

– суб’єкти приватного права, що здійснюють управлін-
ня у сфері вищої освіти на диспозитивних засадах, реалі-
зуючи як публічні, так і приватні інтереси у сфері вищої 
освіти (до них відносяться засновники вищого навчально-
го закладу та Національне агентство із забезпечення якос-
ті вищої освіти, про яке будемо говорити надалі). 

Такий підхід є класичним, що збережений, виходячи 
зі змісту попередніх редакцій Закону України «Про вищу 
освіту» [12], де збалансовуються управлінські інтереси ор-
ганів публічної влади та приватних суб’єктів. В той же час 
найбільший інтерес з точки зору юридичної науки викли-
кає новий суб’єкт управління у сфері вищої освіти – На-
ціональне агентство із забезпечення якості вищої освіти. 
Правовий статус Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти визначається у наступному розділі За-
кону України «Про вищу освіту» (Розділ V Забезпечення 
якості вищої освіти), незважаючи на те, що за статусом 
вказаний суб’єкт – це, насамперед, суб’єкт управління у 
сфері вищої освіти і його повноваження мали б бути закрі-
плені у Розділі ІV вказаного Закону України. Відповідно 
до ст. 17 Закону України «Про вищу освіту» Національне 
агентство із забезпечення якості вищої освіти є постійно 
діючим колегіальним органом, уповноваженим цим Зако-
ном на реалізацію державної політики у сфері забезпечен-
ня якості вищої освіти.

Національне агентство із забезпечення якості вищої 
освіти є юридичною особою, яка діє згідно з цим Зако-
ном і статутом, що затверджується Кабінетом Міністрів 
України. Коло повноважень Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти є досить широким і різ-
ноаспектним, яке по суті бере на себе частину колишніх 
повноважень Міністерства освіти і науки України та допо-
внює їх тими повноваженнями, що характерні для так зва-
ного «контролю зі сторони громадянського суспільства». 
Спробуємо їх проаналізувати більш детально та встанови-
ти характерні функції, якими наділене Національне агент-
ство із забезпечення якості вищої освіти.

1. Формує вимоги до системи забезпечення якості ви-
щої освіти, розробляє положення про акредитацію освіт-
ніх програм і подає його на затвердження центральному 
органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, тобто ви-
конує забезпечувальну функцію по відношенню до діяль-
ності інших суб’єктів управління, зокрема Кабінету Міні-
стрів України та центрального органу виконавчої влади у 
сфері освіти і науки. Така діяльність здійснюється шляхом 
нормопроектної діяльності щодо формування вимог до 
системи забезпечення якості вищої освіти та розробки по-
ложення про акредитацію освітніх програм. Окрім того, 
наділений повноваженнями щодо виявлення ініціативи 
правотворчої діяльності, яка стосується подання проекту 
положення про акредитацію на затвердження центрально-
му органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2. Аналізує якість освітньої діяльності вищих навчаль-
них закладів. Фактично реалізує аналітичну функцію 
щодо збору та обробки інформації про якість освітньої ді-
яльності вищих навчальних закладів.

3. Проводить ліцензійну експертизу, готує експерт-
ний висновок щодо можливості видачі ліцензії на про-
вадження освітньої діяльності. Така діяльність фактично 

пов’язана із визначенням відповідності вищих навчальних 
закладів ліцензійним вимогам на провадження освітньої 
діяльності. В той же час слід відзначити, що поточна за-
конотворча діяльність вносить зміни в умови ліцензуван-
ня господарської діяльності. зокрема в частині скасування 
ліцензування освітніх послуг [13]. Тому на сьогодні є зако-
нотворчі перспективи щодо скасування цього положення 
Закону України «Про вищу освіту». Але можемо наголо-
сити на тому, що в межах цього повноваження виявляєть-
ся реалізація дозвільно-реєстраційної функції зазначеної 
установи.

4. Формує за поданням вищих навчальних закладів 
(наукових установ) пропозиції, у тому числі з метою за-
провадження міждисциплінарної підготовки, щодо пере-
ліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти на відповідних рівнях вищої 
освіти, і подає його центральному органу виконавчої вла-
ди у сфері освіти і науки. Вказане повноваження стосу-
ється організації роботи, тобто здійснення організаційної 
функції щодо формування переліку спеціальностей, де 
Національне агентство із забезпечення якості вищої осві-
ти виступає суб’єктом, що акумулює відповідні подання 
навчальних закладів (наукових установ) щодо переліку 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здо-
бувачів вищої освіти на відповідних рівнях вищої освіти. 
Після обробки вказаних подань Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти формує пропозиції щодо 
переліку спеціальностей, які подає Міністерству освіти і 
науки України.

5. Формує єдину базу даних запроваджених вищими 
навчальними закладами спеціалізацій, за якими здійсню-
ється підготовка здобувачів вищої освіти на кожному рівні 
вищої освіти. В даному випадку Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти виступає в якості статис-
тика та виконує статистичну функцію щодо формування 
єдиної бази даних запроваджених вищими навчальними 
закладами спеціалізацій, за якими здійснюється підготов-
ка здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти. 
Можемо припустити, що така база даних має носити уні-
фікований характер, а сама інформація, яка має міститися 
в базах даних, має узагальнюючий зміст.

6. Проводить акредитацію освітніх програм, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Вказа-
не повноваження Національного агентства із забезпечен-
ня якості вищої освіти стосується оцінювання освітньої 
програми та/або освітньої діяльності вищого навчально-
го закладу за цією програмою на предмет: відповідності 
стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги 
стандарту та досягти заявлених у програмі результатів на-
вчання; досягнення заявлених у програмі результатів на-
вчання. Фактично функція Національного агентства із за-
безпечення якості вищої освіти виявляється у оцінюванні 
якості вищої освіти.

7. Формує критерії оцінки якості освітньої діяльності, 
у тому числі наукових здобутків, вищих навчальних за-
кладів України, за якими можуть визначатися рейтинги 
вищих навчальних закладів України. Зазначене повнова-
ження Національного агентства із забезпечення якості ви-
щої освіти виявляється у аналітичній роботі щодо визна-
чення узагальнюючих умов (критеріїв), які надають змогу 
визначити якість освітньої діяльності вищих навчальних 
закладів України, що в подальшому може бути закладено в 
основу визначення рейтингів вищих навчальних закладів.

8. Розробляє вимоги до рівня наукової кваліфікації 
осіб, які здобувають наукові ступені, розробляє порядок 
їх присудження спеціалізованими вченими радами вищих 
навчальних закладів (наукових установ) та подає його на 
затвердження центральному органу виконавчої влади у 
сфері освіти і науки. Вказане повноваження Національ-
ного агентства із забезпечення якості вищої освіти відо-
бражає його забезпечувальну функцію у діяльності інших 
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суб’єктів управління у сфері вищої освіти. Зокрема На-
ціональне агентство із забезпечення якості вищої освіти 
здійснює розробку проектів правових актів, якими мають 
бути встановлені вимоги до рівня наукової кваліфікації 
осіб, які здобувають наукові ступені, та акту, який закрі-
плює порядок їх присудження спеціалізованими вченими 
радами вищих навчальних закладів (наукових установ). 
В подальшому проекти вказаних актів мають бути подані 
на затвердження центральному органу виконавчої влади у 
сфері освіти і науки. 

9. Розробляє положення про акредитацію спеціалі-
зованих вчених рад та подає його на затвердження цен-
тральному органу виконавчої влади у сфері освіти і на-
уки, акредитує спеціалізовані вчені ради та контролює 
їх діяльність. В межах цього повноваження Національне 
агентство із забезпечення якості вищої освіти також здій-
снює розробку проекту нормативно-правового акту, фор-
мою якого є положення про акредитацію спеціалізованих 
вчених рад, який в подальшому має бути поданий на за-
твердження центральному органу виконавчої влади у сфе-
рі освіти і науки. Окрім того, Національне агентство із за-
безпечення якості вищої освіти наділене акредитаційною 
функцією щодо акредитації спеціалізованих вчених рад, 
також контрольною функцією щодо здійснення контролю 
за діяльністю спеціалізованих вчених рад. Так само під 
акредитаційну функцію підпадає діяльність Національ-
ного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо 
здійснення акредитації незалежних установ оцінювання 
та забезпечення якості вищої освіти.

Слід відзначити, що вказані повноваження не мають 
вичерпний характер, положеннями Закону України «Про 
вищу освіту» встановлено, що Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти здійснює інші повнова-
ження, передбачені законом. 

Національне агентство із забезпечення якості вищої 
освіти щороку готує та оприлюднює доповідь про якість 
вищої освіти в Україні, її відповідність завданням сталого 
інноваційного розвитку суспільства, звіт про власну діяль-
ність, формує пропозиції щодо законодавчого забезпечен-
ня якості вищої освіти та направляє зазначені документи 
Верховній Раді України, Президентові України, Кабінету 
Міністрів України та вищим навчальним закладам для їх 
обговорення та належного реагування. Фактично Націо-
нальне агентство із забезпечення якості вищої освіти здій-
снює інформаційну функцію у сфері забезпечення якості 
вищої освіти в Україні, а також виступає в якості ініціа-
тора вироблення пропозицій законодавчого забезпечення 
якості вищої освіти.

Підбиваючи підсумки проведеного аналізу правового 
регулювання статусу Національного агентства із забезпе-
чення якості вищої освіти, можна узагальнити, що його 
функціональне призначення виявляється у системі вище 
окреслених функцій. З огляду на надану характеристику 
функціям Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, можемо підсумувати, що вказаний суб’єкт 
управління у сфері вищої освіти уособлює в собі як коло 
повноважень публічного характеру (здійснення акредита-
ції, реалізація контрольних функцій тощо), так і коло по-
вноважень приватного характеру, що характеризують його 
як елемент громадянського суспільства (здійснення уза-
гальнення пропозицій вищих навчальних закладів, фор-
мування баз даних, аналіз інформації щодо якості освіти 
тощо). Тому створення Національного агентства із забез-
печення якості вищої освіти як особливого суб’єкта управ-
ління у сфері вищої освіти є кроком до дерегуляції госпо-
дарської діяльності, залучення суб’єктів громадянського 
суспільства до здійснення управління в означеній сфері. 
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