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Передмова

«Стандарти і рекомендації щодо забезпечення 
якості в Європейському просторі вищої освіти» 
(ESG) були прийняті у 2005 році міністрами, які від-
повідають за вищу освіту, на пропозицію, підготов-
лену Європейською асоціацією забезпечення яко-
сті вищої освіти (ENQA) спільно з Європейським 
союзом студентів (ESU)1, Європейською асоціаці-
єю закладів вищої освіти (EURASHE) та Європей-
ською асоціацією університетів (EUA).
З 2005 року було досягнуто значного прогресу у 
забезпеченні якості, а також за іншими напрямами 
дій Болонського процесу, такими як рамки ква-
ліфікації, визнання кваліфікацій і сприяння вико-
ристанню результатів навчання, які впливають на 
зміну парадигми у напрямі студентоцентрованого 
навчання і викладання.
Враховуючи ці змінні обставини, у 2012 році 
Комюніке міністрів закликало Групу E4 (ENQA, 
ESU, EUA, EURASHE) спільно з Міжнародною осві-
тою (EI), Конфедерацією європейського бізнесу 
«БІЗНЕСЄВРОПА» та Європейським реєстром за-
безпечення якості вищої освіти (EQAR) підготувати 
початкову пропозицію для оновлених ESG, «щоб 
зробити їх більш зрозумілими, прикладними та ко-
рисними, включаючи їх сферу дії».
Оновлення передбачило низку консультацій, у яких 
взяли участь як ключові організації стейкхолдерів, 
так і міністерства. Координаційна група (SG) ретель-
но проаналізувала і дуже серйозно поставилася до 
великого масиву коментарів, пропозицій і рекомен-
дацій. Вони відображені у підсумковій версії ESG. 
Крім того, пропозиція також відображає консенсус 
між усіма залученими організаціями щодо шляхів 
сприяння забезпеченню якості у Європейському 
просторі вищої освіти і, як така, забезпечує міцну 
основу для її успішної імплементації.
Європейська асоціація забезпечення якості вищої 
освіти (ENQA)
Європейський союз студентів (ESU)
Асоціація університетів Європи (EUA)
Європейська асоціація закладів вищої освіти 
(EURASHE)
Спільно з:
Міжнародною освітою (EI)
Конфедерацією європейського бізнесу «БІЗ-
НЕСЄВРОПА»
Європейським реєстром забезпечення якості ви-
щої освіти (EQAR)

1 ESU раніше був відомий як ESIB – Національні союзи студентів у Європі.

Foreword

The Standards and guidelines for quality assurance 
in the European Higher Education Area (ESG) were 
adopted by the Ministers responsible for higher edu-
cation in 2005 following a proposal prepared by the 
European Association for Quality Assurance in High-
er Education (ENQA) in cooperation with the Europe-
an Students’ Union (ESU)1, the European Association 
of Institutions in Higher Education (EURASHE) and 
the European University Association (EUA).
Since 2005, considerable progress has been made 
in quality assurance as well as in other Bologna 
action lines such as qualification frameworks, re-
cognition and the promotion of the use of learning 
outcomes, all these contributing to a paradigm shift 
towards student-centred learning and teaching.

Given this changing context, in 2012 the Ministerial 
Communiqué invited the E4 Group (ENQA, ESU, EUA, 
EURASHE) in cooperation with Education Interna-
tional (EI), BUSINESSEUROPE and the European Qual-
ity Assurance Register for Higher Education (EQAR) 
to prepare an initial proposal for a revised ESG “to 
improve their clarity, applicability and usefulness, in-
cluding their scope’.

The revision included several consultation rounds 
involving both the key stakeholder organisations 
and ministries. The many comments, proposals and 
recommendations received have been carefully ana-
lysed and taken very seriously by the Steering Group 
(SG). They are reflected in the resulting version of 
the ESG. Moreover the proposal also reflects a con-
sensus among all the organisations involved on how 
to take forward quality assurance in the European 
Higher Education Area and, as such, provides a firm 
basis for successful implementation.
European Association for Quality Assurance in High-
er Education (ENQA)
European Students’ Union (ESU)
European University Association (EUA)
European Association of Institutions in Higher Edu-
cation (EURASHE)
In cooperation with:
Education International (EI)
BUSINESSEUROPE

European Quality Assurance Register for Higher 
Edu cation (EQAR)

1 ESU was formerly known as ESIB – The National Unions of Students in Europe.
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I.  Контекст, сфера дії, цілі  
та принципи

Контекст
Вища освіта, дослідження та інновації відіграють 
вирішальну роль у підтримці соціального згур-
тування, економічного зростання та глобальної 
конкурентоспроможності. Враховуючи бажан-
ня європейських суспільств все більше ставати 
суспільствами знань, вища освіта стає істотною 
складовою соціально-економічного і культурного 
розвитку. Водночас, зростання вимог до навичок 
та компетентностей вимагає від вищої освіти реа-
гувати по-новому.
Розширення доступу до вищої освіти надає за-
кладам вищої освіти можливість використовувати 
все більш різнорідний індивідуальний досвід. Від-
повідь на різноманітність і зростаючі очікування 
вимагає від вищої освіти фундаментальних змін у 
її наданні; це потребує більш студентоцентровано-
го підходу до навчання і викладання, включаючи 
гнучкі навчальні траєкторії та визнання компетент-
ностей, набутих поза формальними освітніми про-
грамами. Самі заклади вищої освіти стають більш 
різноманітними за своїми місіями, способами 
надання освіти та співпраці, включаючи зростан-
ня інтернаціоналізації, цифрове навчання та нові 
форми надання освітніх послуг2. Роль забезпечен-
ня якості стає вирішальною у підтримці систем і 
закладів вищої освіти у їх реагуванні на ці зміни, 
водночас гарантуючи, що кваліфікації, набуті сту-
дентами, та їх досвід здобуття вищої освіти зали-
шаться на першому плані інституційних місій.
Ключова мета «Стандартів і рекомендацій щодо 
забезпечення якості у Європейському просторі 
вищої освіти» (ESG) – сприяти спільному розумін-
ню забезпечення якості навчання і викладання, не 
зважаючи на кордони та між усіма стейкхолдера-
ми. Стандарти відігравали і відіграватимуть важ-
ливу роль у розвитку національних та інституцій-
них систем забезпечення якості в Європейському 
просторі вищої освіти (EHEA) та у транскордонній 
співпраці. Опікування процесами забезпечення 
якості, особливо зовнішніми, дозволяє європей-
ським системам вищої освіти демонструвати якість 
і підвищувати прозорість, таким чином допомага-
ючи побудові взаємодовіри і кращому визнанню 
кваліфікацій, програм та інших складових вищої 
освіти.
2 Повідомлення від Європейської Комісії: Відкриваючи освіту: Інноваційне 

викладання та навчання для всіх за допомогою нових технологій та 
відкритих освітніх ресурсів, COM(2013) 654 final, http://ec.europa.eu/educa-
tion/news/doc/openingcom_en.pdf

I.  Context, scope, purposes  
and principles

Setting the context
Higher education, research and innovation play a 
crucial role in supporting social cohesion, economic 
growth and global competitiveness. Given the de-
sire for European societies to become increasingly 
knowledge-based, higher education is an essential 
component of socio-economic and cultural develop-
ment. At the same time, an increasing demand for 
skills and competences requires higher education to 
respond in new ways.

Broader access to higher education is an opportuni-
ty for higher education institutions to make use of in-
creasingly diverse individual experiences. Respond-
ing to diversity and growing expectations for higher 
education requires a fundamental shift in its provi-
sion; it requires a more student-centred approach to 
learning and teaching, embracing flexible learning 
paths and recognising competences gained outside 
formal curricula. Higher education institutions them-
selves also become more diverse in their missions, 
mode of educational provision and cooperation, in-
cluding growth of internationalisation, digital learn-
ing and new forms of delivery2.  The role of quality 
assurance is crucial in supporting higher education 
systems and institutions in responding to these 
changes while ensuring the qualifications achieved 
by students and their experience of higher educa-
tion remain at the forefront of institutional missions.

A key goal of the Standards and Guidelines for Quali-
ty Assurance in the European Higher Education Area 
(ESG) is to contribute to the common understand-
ing of quality assurance for learning and teaching 
across borders and among all stakeholders. They 
have played and will continue to play an important 
role in the development of national and institutio-
nal quality assurance systems across the  European 
Higher Education Area (EHEA) and cross-border 
cooperation. Engagement with quality assurance 
processes, particularly the external ones, allows 
Euro pean higher education systems to demonstrate 
quality and increase transparency, thus helping to 
build mutual trust and better recognition of their 
qualifications, programmes and other provision.

2 Communication from the European Commission: Opening up Education: Inno-
vative teaching and learning for all through new Technologies and Open Edu-
cational Resources, COM(2013) 654 final, http://ec.europa.eu/education/news/
doc/openingcom_en.pdf
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ESG використовуються закладами та агентствами 
забезпечення якості як рекомендаційний доку-
мент для зовнішніх і внутрішніх систем забезпе-
чення якості у вищій освіті. Крім того, їх використо-
вує Європейський реєстр забезпечення якості 
(EQAR), який відповідає за реєстрацію агентств 
забезпечення якості, що відповідають ESG.

Сфера дії та ключові поняття
ESG – це набір стандартів і рекомендацій для вну-
трішніх і зовнішніх систем забезпечення якості у 
вищій освіті. ESG не є стандартами якості, чи при-
писами щодо того, як необхідно втілювати проце-
си забезпечення якості, але вони надають орієн-
тири, охоплюючи аспекти, які є вирішальними для 
успішного забезпечення якості та навчальних се-
редовищ у вищій освіті. ESG слід розглядати у ши-
ршому контексті, що також включає рамки кваліфі-
кацій, ECTS та додатки до дипломів (DS), які також 
сприяють побудові прозорості та взаємної довіри 
у вищій освіті у EHEA.
ESG зосереджені на забезпеченні якості сто
совно навчання і викладання у вищій освіті, 
включаючи навчальне середовище та відповід
ні зв’язки з дослідженнями та інноваціями. Крім 
того, у закладів є процедури і процеси, щоб забез-
печувати та покращувати якість своєї діяльності, 
такої як дослідження та врядування.
ESG застосовуються до всієї вищої освіти, що 
пропонується у EHEA, незалежно від типу нав
чання чи місця викладання. Таким чином, ESG 
також застосовуються до всієї вищої освіти, вклю-
чаючи транснаціональну та транскордонну освіту. 
У цьому документі термін «програма» стосу
ється вищої освіти у її найширшому сенсі, вклю-
чаючи таку частину програми, яка веде до офіцій-
но визнаного формального ступеня. 
Вища освіта спрямована на досягнення багатьох 
цілей, включаючи підготовку студентів до активно-
го громадянства, до їх майбутньої кар’єри (напри-
клад, сприяючи розвитку їх здатності до працев-
лаштування), підтримку їх особистого розвитку, 
створення широкої бази передових знань і сти-
мулювання досліджень та інновацій3. Таким чином, 
стейкхолдери, які надають пріоритет різним цілям, 
можуть по-різному ставитися до якості у вищій 
освіті, і забезпечення якості повинно враховува-
ти ці різноманітні погляди. Якість, хоч її і складно 
визначити, є здебільшого результатом взаємодії 
між викладачами, студентами та навчальним се-

3 Рекомендація Rec (2007)6 Комітету Міністрів Ради Європи щодо суспільної 
відповідальності за вищу освіту і науку, http://www.coe.int/t/dg4/higheredu-
cation/News/pub_res_EN.pdf

 The ESG are used by institutions and quality assur-
ance agencies as a reference document for internal 
and external quality assurance systems in higher 
education. Moreover, they are used by the European 
Quality Assurance Register (EQAR), which is respon-
sible for the register of quality assurance agencies 
that comply with the ESG.

Scope and Concepts
The ESG are a set of standards and guidelines for in-
ternal and external quality assurance in higher edu-
cation. The ESG are not standards for quality, nor do 
they prescribe how the quality assurance processes 
are implemented, but they provide guidance, cover-
ing the areas which are vital for successful quality 
provision and learning environments in higher edu-
cation. The ESG should be considered in a broader 
context that also includes qualifications frameworks, 
ECTS and diploma supplement that also contribute 
to promoting the transparency and mutual trust in 
higher education in the EHEA.
The focus of the ESG is on quality assurance re
lated to learning and teaching in higher educa
tion, including the learning environment and re
levant links to research and innovation. In addition 
institutions have policies and processes to  ensure 
and improve the quality of their other  activities, such 
as research and governance.
The ESG apply to all higher education offered 
in the EHEA regardless of the mode of study or 
place of delivery. Thus, the ESG are also applicable 
to all higher education including transnational and 
cross-border provision. In this document the term 
“programme” refers to higher education in its 
broadest sense, including that which is not part of 
a programme leading to a formal degree.

Higher education aims to fulfil multiple purposes; 
including preparing students for active citizenship, 
for their future careers (e.g. contributing to their 
employability), supporting their personal develop-
ment, creating a broad advanced knowledge base 
and stimulating research and innovation3. Therefore, 
stakeholders, who may prioritise different purposes, 
can view quality in higher education differently and 
quality assurance needs to take into account these 
different perspectives. Quality, whilst not easy to 
define, is mainly a result of the interaction between 
teachers, students and the institutional learning 
environment. Quality assurance should ensure a 

3 Recommendation Rec (2007)6 by the Council of Europe’s Committee of Minis-
ters on the public responsibility for higher education and research, http://www.
coe.int/t/dg4/highereducation/News/pub_res_EN.pdf
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редовищем закладу. Забезпечення якості повинно 
гарантувати навчальне середовище, в якому зміст 
програм, навчальні можливості та ресурсне забез-
печення відповідають цій меті.
В основі всієї діяльності щодо забезпечення яко-
сті лежать дві споріднені цілі: підзвітність і покра-
щення. Узяті разом, вони створюють довіру до 
діяльності закладу вищої освіти. Успішно запро-
ваджена система забезпечення якості надаватиме 
інформацію, що засвідчує заклад вищої освіти та 
громадськість у належній якості діяльності закла-
ду вищої освіти (підзвітність) та надаватиме пора-
ди і рекомендації щодо того, як можна покращити 
те, що заклад робить (покращення). Таким чином, 
забезпечення якості та покращення якості є вза-
ємопов’язаними. Вони можуть сприяти розвитку 
культури якості, яку сприйматимуть усі: від студен-
тів і академічних працівників до керівництва й ад-
міністрації закладу.
Термін «забезпечення якості» використову
ється у цьому документі для опису діяльності 
у межах циклу безперервного вдосконалення 
(наприклад, діяльності щодо забезпечення і по
кращення).
Якщо не визначено іншим чином, у цьому докумен-
ті термін «стейкхолдери» охоплює всіх учасників 
(суб’єктів) у межах закладу, включаючи студентів і 
персонал, а також зовнішніх стейкхолдерів, таких 
як працедавці та зовнішні партнери закладу.
Термін «інституція (заклад)» використовується у 
стандартах і рекомендаціях стосовно закладів 
вищої освіти. У залежності від інституційного під-
ходу до забезпечення якості, термін може, проте, 
стосуватися закладу в цілому або окремих учасни-
ків усередині закладу.

ESG: цілі і принципи
ESG мають такі цілі:
• вони встановлюють спільні рамки щодо сис-

тем забезпечення якості для навчання і викла-
дання на європейському, національному та ін-
ституційному рівні;

• вони уможливлюють забезпечення та вдо
сконалення якості вищої освіти у Європей-
ському просторі вищої освіти;

• вони підтримують взаємну довіру, таким чи-
ном сприяючи визнанню та мобільності у ме-
жах та поза національних кордонів; 

• вони надають інформацію щодо забезпе
чення якості у EHEA.

Ці цілі створюють каркас, всередині якого різні за-
клади, агентства і країни можуть різними шляхами 

learning environment in which the content of pro-
grammes, learning opportunities and facilities are fit 
for purpose.

At the heart of all quality assurance activities are the 
twin purposes of accountability and enhancement. 
Taken together, these create trust in the higher edu-
cation institution’s performance. A successfully im-
plemented quality assurance system will provide in-
formation to assure the higher education institution 
and the public of the quality of the higher education 
institution’s activities (accountability) as well as pro-
vide advice and recommendations on how it might 
improve what it is doing (enhancement). Quality as-
surance and quality enhancement are thus inter-re-
lated. They can support the development of a quality 
culture that is embraced by all: from the students 
and academic staff to the institutional leadership 
and management.
The term ‘quality assurance’ is used in this do
cument to describe all activities within the con
tinuous improvement cycle (i.e. assurance and 
enhancement activities).

Unless otherwise specified, in the document stake-
holders are understood to cover all actors within an 
institution, including students and staff, as well as 
external stakeholders such as employers and exter-
nal partners of an institution.
The word institution is used in the standards and 
guidelines to refer to higher education institutions. 
Depending on the institution’s approach to quality 
assurance it can, however, refer to the institution as 
whole or to any actors within the institution.

ESG: purposes and principles
The ESG have the following purposes:
• They set a common framework for quality as-

surance systems for learning and teaching at 
Euro pean, national and institutional level;

• They enable the assurance and improvement 
of quality of higher education in the European 
higher education area;

• They support mutual trust, thus facilitating re-
cognition and mobility within and across national 
borders;

• They provide information on quality assur
ance in the EHEA.

These purposes provide a framework within which 
the ESG may be used and implemented in different 
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ways by different institutions, agencies and coun-
tries. The EHEA is characterised by its diversity of 
political systems, higher education systems, so-
cio-cultural and educational traditions, languages, 
aspirations and expectations. This makes a single 
monolithic approach to quality and quality assur-
ance in higher education inappropriate. Broad ac-
ceptance of all standards is a precondition for creat-
ing common understanding of quality assurance in 
Europe. For these reasons, the ESG need to be at a 
reasonably generic level in order to ensure that they 
are applicable to all forms of provision.
The ESG provide the criteria at European level 
against which quality assurance agencies and their 
activities are assessed4. This ensures that the quality 
assurance agencies in the EHEA adhere to the same 
set of principles and the processes and procedures 
are modelled to fit the purposes and requirements 
of their contexts.
The ESG are based on the following four principles 
for quality assurance in the EHEA:
• Higher education institutions have primary re-

sponsibility for the quality of their provision and 
its assurance;

• Quality assurance responds to the diversity 
of higher education systems, institutions, pro-
grammes and students;

• Quality assurance supports the development of a 
quality culture;

• Quality assurance takes into account the needs 
and expectations of students, all other stakehold-
ers and society.

4 Agencies that apply for inclusion in the European Quality Assurance Register 
(EQAR) undergo an external review for which the ESG provide the criteria. Also 
the European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) 
relies on compliance with the ESG when it comes to granting quality assurance 
agencies full membership status in the organisation.

використовувати і втілювати ESG. EHEA характери-
зується різноманітністю політичних систем, сис-
тем вищої освіти, суспільно-культурних та освітніх 
традицій, мов, прагнень і очікувань. Це робить єди-
ний монолітний підхід до якості та забезпечення 
якості у вищій освіті недоречним. Широке сприй-
няття усіх стандартів є передумовою створення 
спільного розуміння забезпечення якості у Європі. 
З цих причин ESG повинні діяти на обґрунтовано 
узагальненому рівні, що уможливить їх застосу-
вання до всіх форм надання вищої освіти.

ESG забезпечують критерії на європейському рів-
ні, за якими оцінюються агентства забезпечення 
якості та їх діяльність4. Завдяки цьому агентства 
забезпечення якості у EHEA дотримуються того 
самого набору принципів, а процеси і процедури 
моделюються таким чином, щоб відповідати цілям 
і вимогам умов, в яких ці агентства знаходяться.
ESG ґрунтуються на таких чотирьох принципах за-
безпечення якості у EHEA:
• заклади вищої освіти несуть первинну 

відповідальність за якість вищої освіти, що 
надається;

• забезпечення якості відповідає різноманітності 
систем вищої освіти, закладів вищої освіти, 
програм і студентів;

• забезпечення якості сприяє розвитку культури 
якості;

• забезпечення якості враховує потреби та очі-
кування студентів, усіх інших стейкхолдерів та 
суспільства.

4 Агентства, які подають заявку на включення до Європейського реєстру 
забезпечення якості (EQAR), проходять зовнішнє оцінювання, до якого 
застосовуються критерії ESG. Крім того, Європейська асоціація забезпечення 
якості у вищій освіті (ENQA) покладається на дотримання ESG, коли йдеться про 
надання агентствам забезпечення якості статусу повного членства в організації.
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II.  Європейські стандарти 
і рекомендації щодо 
забезпечення якості у вищій 
освіті

Стандарти щодо забезпечення якості поділяються 
на три частини:
• Внутрішнє забезпечення якості
• Зовнішнє забезпечення якості
• Агентства забезпечення якості.
Слід пам’ятати, проте, що ці три частини взаємо-
пов’язані за своєю сутністю і разом формують 
основу Європейської рамки забезпечення якості. 
Зовнішнє забезпечення якості у Частині 2 визнає 
стандарти внутрішнього забезпечення якості у 
Частині 1, таким чином гарантуючи, що внутрішня 
робота, виконувана закладами, безпосередньо 
відповідає будь-якому зовнішньому забезпечен-
ню якості, яке вони проходять. Так само Частина 
3 відноситься до Частини 2. Тобто ці три частини 
взаємодоповнюються у закладах вищої освіти та 
агентствах, а також передбачають розуміння того, 
що інші стейкхолдери також роблять внесок до 
цієї рамки. Як наслідок, ці три частини слід розгля-
дати як єдине ціле.
Стандарти встановлюють погоджену та прийняту 
практику для забезпечення якості у вищій осві-
ті у EHEA, а отже, їх повинні враховувати всі, хто 
надає вищу освіту будь-якого типу5. Підсумковий 
перелік стандартів щодо забезпечення якості для 
зручності наведено у додатку.

Рекомендації пояснюють, чому важливі ці стандар-
ти, а також описують можливі способи запрова-
дження цих стандартів. Вони окреслюють належ-
ну практику у відповідній галузі для врахування 
учасниками (суб’єктами), залученими до забезпе-
чення якості. Запровадження може відрізнятися у 
залежності від різних умов.

Частина 1: Стандарти та рекомендації  
щодо внутрішнього забезпечення 
якості

1.1 Політика щодо забезпечення якості

Стандарт:
Заклади повинні виробити політику щодо за
безпечення якості, яка є публічною і складає 
частину їх стратегічного менеджменту. Вну
5 У цих стандартах слово «should» («повинні») використовується у стандартному 

розумінні англійської мови, де воно має відтінок припису та дотримання.

II.  European standards and 
guidelines for quality 
assurance in higher education

The standards for quality assurance have been di-
vided into three parts:
• Internal quality assurance
• External quality assurance
• Quality assurance agencies
It should be kept in mind, however, that the three 
parts are intrinsically interlinked and together form 
the basis for a European quality assurance frame-
work. External quality assurance in Part 2 recognis-
es the standards for internal quality assurance in 
Part 1 thus ensuring that the internal work undertak-
en by institutions is directly relevant to any external 
quality assurance that they undergo. In the same 
way Part 3 refers to Part 2. Thus, these three parts 
work on a complementary basis in higher education 
institutions as well as in agencies and also work on 
the understanding that other stakeholders contrib-
ute to the framework. As a consequence, the three 
parts should be read as a whole.

The standards set out agreed and accepted prac-
tice for quality assurance in higher education in the 
EHEA and should, therefore, be taken account of and 
adhered to by those concerned, in all types of high-
er education provision5. The summary list of stand-
ards for quality assurance is placed in the annex for 
easy reference.
The guidelines explain why the standard is important 
and describe how standards might be implemen-
ted. They set out good practice in the relevant area 
for consideration by the actors involved in quality 
assurance. Implementation will vary depending on 
different contexts.

Part 1: Standards and guidelines for 
internal quality assurance

1.1 Policy for quality assurance

Standard:
Institutions should have a policy for quality as
surance that is made public and forms part of 
their strategic management. Internal stakehold
5 The standards make use of the common English usage of “should” which has 

the connotation of prescription and compliance.
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трішні стейкхолдери повинні розробляти і вті
лювати цю політику через відповідні структури 
і процеси, залучаючи до цього зовнішніх стейк
холдерів.

Рекомендації:
Політики і процеси складають основу узгодже-
ної інституційної системи забезпечення якості, 
що формує цикл безперервного вдосконалення 
та сприяє підзвітності закладу. Вона підтримує 
розвиток культури якості, в якій усі внутрішні 
стейкхолдери беруть на себе відповідальність за 
якість і залучені до забезпечення якості на всіх 
рівнях закладу. Щоб сприяти цьому, політика має 
офіційний статус і є загальнодоступною.
Політики щодо забезпечення якості найефективніші, 
коли вони відображають взаємозв’язок між дослі-
дженнями з одного боку та навчанням і викладанням 
з іншого, а також враховують національний контекст, 
в якому працює заклад, інституційний контекст і 
стратегічний підхід закладу. Така політика підтримує:
• організацію системи забезпечення якості;
• факультети, школи, кафедри та інші організа-

ційні одиниці, а також керівництво закладу, 
окремих працівників і студентів у прийнятті на 
себе обов’язків із забезпечення якості;

• академічну доброчесність і свободу та застері-
гає проти академічного шахрайства (плагіату);

• запобігання нетолерантності будь-якого типу 
або дискримінації щодо студентів чи працівників;

• залучення зовнішніх стейкхолдерів до забез-
печення якості.

Політика реалізується на практиці завдяки різним 
внутрішнім процесам забезпечення якості, які 
уможливлюють широку участь усіх представників 
закладу. Заклад сам вирішує, як запроваджувати, 
контролювати та переглядати цю політику.
Політика щодо забезпечення якості також охо-
плює будь-які елементи діяльності закладу, які 
виконуються на умовах контракту або повністю 
доручаються іншим сторонам.

1.2  Розроблення і затвердження 
програм

Стандарт:
Заклади повинні реалізовувати процеси розро
блення і затвердження своїх програм. Програ
ми слід розробляти таким чином, щоб вони від
повідали визначеним для них цілям, включаючи 
заплановані результати навчання. Необхідно 
чітко визначити й озвучити кваліфікації, отри

ers should develop and implement this policy 
through appropriate structures and processes, 
while involving external stakeholders.

Guidelines:
Policies and processes are the main pillars of a co-
herent institutional quality assurance system that 
forms a cycle for continuous improvement and con-
tributes to the accountability of the institution. It 
supports the development of quality culture in which 
all internal stakeholders assume responsibility for 
quality and engage in quality assurance at all levels 
of the institution. In order to facilitate this, the policy 
has a formal status and is publicly available.
Quality assurance policies are most effective when 
they reflect the relationship between research and 
learning & teaching and take account of both the 
national context in which the institution operates, 
the institutional context and its strategic approach. 
Such a policy supports
• the organisation of the quality assurance system;
• departments, schools, faculties and other organi-

sational units as well as those of institutional lead-
ership, individual staff members and students to 
take on their responsibilities in quality assurance;

• academic integrity and freedom and is vigilant 
against academic fraud;

• guarding against intolerance of any kind or dis-
crimination against the students or staff;

• the involvement of external stakeholders in qua-
lity assurance.

The policy translates into practice through a varie-
ty of internal quality assurance processes that allow 
participation across the institution. How the policy is 
implemented, monitored and revised is the institu-
tion’s decision.
The quality assurance policy also covers any ele-
ments of an institution’s activities that are subcon-
tracted to or carried out by other parties.

1.2 Design and approval of programmes

Standard:
Institutions should have processes for the de
sign and approval of their programmes. The 
programmes should be designed so that they 
meet the objectives set for them, including the 
intended learning outcomes. The qualification 
resulting from a programme should be clearly 
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specified and communicated, and refer to the 
correct level of the national qualifications frame
work for higher education and, consequently, to 
the Framework for Qualifications of the Europe
an Higher Education Area.

Guidelines:
Study programmes are at the core of the higher edu-
cation institutions’ teaching mission. They provide 
students with both academic knowledge and skills 
including those that are transferable, which may in-
fluence their personal development and may be ap-
plied in their future careers.
Programmes
• are designed with overall programme objectives 

that are in line with the institutional strategy and 
have explicit intended learning outcomes;

• are designed by involving students and other 
stakeholders in the work;

• benefit from external expertise and reference 
points;

• reflect the four purposes of higher education of 
the Council of Europe (cf. Scope and Concepts);

• are designed so that they enable smooth student 
progression;

• define the expected student workload, e.g. in 
ECTS;

• include well-structured placement opportunities 
where appropriate6;

• are subject to a formal institutional approval pro-
cess.

1.3  Studentcentred learning, teaching 
and assessment

Standard:
Institutions should ensure that the programmes 
are delivered in a way that encourages students 
to take an active role in creating the learning 
process, and that the assessment of students re
flects this approach.

Guidelines:
Student-centred learning and teaching plays an 
important role in stimulating students’ motivation, 
self-reflection and engagement in the learning pro-
cess. This means careful consideration of the design 
and delivery of study programmes and the assess-
ment of outcomes.

6 Placements include traineeships, internships and other periods of the pro-
gramme that are not spent in the institution but that allow the student to gain 
experience in an area related to their studies.

мані внаслідок навчання за програмою; вони 
повинні відповідати певному рівню національ
ної рамки кваліфікацій вищої освіти, а отже й 
Рамці кваліфікацій Європейського простору 
вищої освіти.

Рекомендації:
Освітні програми знаходяться у центрі місії закла-
дів вищої освіти, пов’язаної з викладанням. Вони 
забезпечують студентів академічними знаннями й 
навичками, включаючи ті, що є загальними, які мо-
жуть вплинути на особистий розвиток та можуть 
бути застосовані студентами у майбутній кар’єрі.
Програми
• розробляються відповідно до загальних цілей 

програми, що відповідають інституційній стра-
тегії та мають визначені очікувані результати 
навчання;

• розробляються із залученням у цей процес сту-
дентів та інших стейкхолдерів;

• використовують зовнішню експертизу та орі-
єнтири;

• відображають чотири цілі вищої освіти Ради Єв-
ропи (див. «Сфера дії та ключові поняття»);

• розроблені таким чином, щоб уможливити по-
ступовий прогрес студентів;

• визначають очікуване навантаження студентів, 
наприклад, у ECTS;

• містять чітко визначені можливості проходжен-
ня практики, якщо це доречно6;

• підлягають офіційному процесу затвердження 
у закладі.

1.3  Студентоцентроване навчання, 
викладання та оцінювання

Стандарт:
Заклади повинні забезпечити реалізацію про
грам таким чином, щоб заохотити студентів 
брати активну роль у розвитку освітнього 
процесу, а оцінювання студентів відображало 
цей підхід.

Рекомендації:
Студентоцентроване навчання і викладання ві-
діграють важливу роль у стимулюванні мотивації 
студентів, їх самоаналізі та залученні до освітньо-
го процесу. Це означає ретельне обговорення 
процесів розроблення та реалізації освітніх про-
грам та оцінювання результатів навчання.

6 Практика включає стажування та інші періоди програми, які студенти 
проходять не у закладі, а дозволяють студентам отримати досвід у галузі, 
пов’язаній з їх навчанням.
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Запровадження студентоцентрованого навчання і 
викладання є таким, що:
• поважає і враховує різноманітність студентів 

та їх потреби, уможливлюючи гнучкі навчальні 
траєкторії;

• враховує та використовує різні способи надан-
ня освітніх послуг, якщо це доцільно;

• гнучко використовує різноманітні педагогічні 
методи;

• регулярно оцінює та коригує способи надання 
освітніх послуг і педагогічні методи;

• підтримує відчуття автономності у того, хто на-
вчається, водночас забезпечуючи йому відпо-
відний супровід і підтримку з боку викладача;

• сприяє взаємній повазі у стосунках «сту-
дент-викладач»;

• має належні процедури для розгляду скарг сту-
дентів.

Визнаючи важливість оцінювання для прогресу 
студентів та їх майбутньої кар’єри, процедури за-
безпечення якості для оцінювання передбачають 
таке:
• оцінювачі ознайомлені з існуючими методами 

проведення тестування та екзаменування і от-
римують підтримку для розвитку власних нави-
чок у цій сфері;

• критерії та методи оцінювання, а також критерії ви-
ставлення оцінок оприлюднюються  заздалегідь;

• оцінювання дозволяє студентам продемон-
струвати міру, в якій було досягнуто запланова-
них результатів навчання. Студенти отримують 
відгук, який, за необхідності, супроводжується  
порадами щодо освітнього процесу;

• де можливо, оцінювання проводиться більше 
як одним екзаменатором;

• інструкції з оцінювання враховують пом’якшу-
вальні обставини;

• оцінювання є послідовним і чесно застосову-
ється до всіх студентів та проводиться відпо-
відно до встановлених процедур;

• визначено офіційну процедуру розгляду звер-
нень студентів.

1.4  Зарахування, досягнення, визнання 
та атестація студентів

Стандарт:
Заклади повинні послідовно застосовувати ви
значені наперед та опубліковані інструкції, що 
охоплюють усі стадії «життєвого циклу» сту
дента, наприклад, зарахування, досягнення, 
визнання та атестацію .

The implementation of student-centred learning and 
teaching
• respects and attends to the diversity of students 

and their needs, enabling flexible learning paths;

• considers and uses different modes of delivery, 
where appropriate;

• flexibly uses a variety of pedagogical methods;

• regularly evaluates and adjusts the modes of de-
livery and pedagogical methods;

• encourages a sense of autonomy in the learner, 
while ensuring adequate guidance and support 
from the teacher;

• promotes mutual respect within the learn-
er-teacher relationship;

• has appropriate procedures for dealing with stu-
dents’ complaints.

Considering the importance of assessment for the 
students’ progression and their future careers, qua-
lity assurance processes for assessment take into 
account the following:
• Assessors are familiar with existing testing and 

examination methods and receive support in de-
veloping their own skills in this field;

• The criteria for and method of assessment as 
well as criteria for marking are published in ad-
vance;

• The assessment allows students to demonstrate 
the extent to which the intended learning out-
comes have been achieved. Students are given 
feedback, which, if necessary, is linked to advice 
on the learning process;

• Where possible, assessment is carried out by 
more than one examiner;

• The regulations for assessment take into account 
mitigating circumstances;

• Assessment is consistent, fairly applied to all 
students and carried out in accordance with the 
stated procedures;

• A formal procedure for student appeals is in 
place.

1.3  Student admission, progression, 
recognition and certification

Standard:
Institutions should consistently apply prede
fined and published regulations covering all 
phases of the student “life cycle”, e.g. student 
admission, progression, recognition and certifi
cation.
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Guidelines:
Providing conditions and support that are necessary 
for students to make progress in their academic ca-
reer is in the best interest of the individual students, 
programmes, institutions and systems. It is vital to 
have fit-for-purpose admission, recognition and 
completion procedures, particularly when students 
are mobile within and across higher education sys-
tems.
It is important that access policies, admission pro-
cesses and criteria are implemented consistently 
and in a transparent manner. Induction to the institu-
tion and the programme is provided.
Institutions need to put in place both processes and 
tools to collect, monitor and act on information on 
student progression.

Fair recognition of higher education qualifications, 
periods of study and prior learning, including the 
recognition of non-formal and informal learning, are 
essential components for ensuring the students’ 
progress in their studies, while promoting mobility. 
Appropriate recognition procedures rely on:

• institutional practice for recognition being in line 
with the principles of the Lisbon Recognition 
Convention;

• cooperation with other institutions, quality assur-
ance agencies and the national ENIC/NARIC cen-
tre with a view to ensuring coherent recognition 
across the country.

Graduation represents the culmination of the stu-
dents’ period of study. Students need to receive 
documentation explaining the qualification gained, 
including achieved learning outcomes and the con-
text, level, content and status of the studies that 
were pursued and successfully completed.

1.5 Teaching staff

Standard:
Institutions should assure themselves of the 
competence of their teachers. They should apply 
fair and transparent processes for the recruit
ment and development of the staff.

Guidelines:
The teacher’s role is essential in creating a high 
quality student experience and enabling the acqui-
sition of knowledge, competences and skills. The di-
versifying student population and stronger focus on 
learning outcomes require student-centred learning 

Рекомендації:
Забезпечення умов і підтримки, необхідних для 
досягнення студентами прогресу у своїй акаде-
мічній кар’єрі, відповідає інтересам кожного сту-
дента, програм, закладів і систем. Необхідно мати 
доцільні процедури зарахування, визнання квалі-
фікацій та завершення освіти, особливо коли сту-
денти є мобільними як у межах, так і між система-
ми вищої освіти.
Важливо, щоб політики доступу, процеси та кри-
терії зарахування втілювалися послідовно та про-
зоро. Забезпечується ознайомлення із закладом і 
програмою.
Заклади повинні запровадити процеси та інстру-
менти для збору і моніторингу інформації щодо 
прогресу студентів і вжити відповідних дій на ос-
нові цієї інформації.
Чесне визнання кваліфікацій вищої освіти, періо-
дів навчання та попереднього навчання, включа-
ючи визнання неформального та інформального 
навчання, є важливими складовими забезпечення 
прогресу студентів у навчанні, водночас сприя-
ючи їх мобільності. Належні процедури визнання 
спираються на:
• відповідність інституційної практики визнання 

кваліфікацій принципам Лісабонської конвенції 
про визнання кваліфікацій;

• співпрацю з іншими закладами, агентствами 
забезпечення якості та національним центром 
ENIC/NARIC з метою забезпечення визнання в 
усій країні.

Випуск студентів являє собою кульмінацію пе-
ріоду навчання. Студентам потрібно отримати 
документи, що роз’ясняють отримані кваліфікації, 
включаючи досягнені результати навчання, а та-
кож контекст, рівень, зміст і статус програми, яку 
успішно завершили студенти.

1.5 Викладацький персонал

Стандарт:
Заклади повинні переконатись у компетентно
сті своїх викладачів. Вони повинні застосову
вати чесні і прозорі процеси щодо прийняття 
на роботу та розвитку персоналу.

Рекомендації:
Роль викладача є вирішальною у створенні ви-
сокоякісного досвіду студентів та уможливленні 
набуття знань, компетентностей і навичок. Кон-
тингент студентів, який стає усе різноманітнішим 
і зорієнтованим на результатах навчання вимагає 
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and teaching and the role of the teacher is, there-
fore, also changing (cf. Standard 1.3).

Higher education institutions have primary respon-
sibility for the quality of their staff and for provid-
ing them with a supportive environment that allows 
them to carry out their work effectively. Such an en-
vironment
• sets up and follows clear, transparent and fair 

processes for staff recruitment and conditions 
of employment that recognise the importance of 
teaching;

• offers opportunities for and promotes the pro-
fessional development of teaching staff;

• encourages scholarly activity to strengthen the 
link between education and research;

• encourages innovation in teaching methods and 
the use of new technologies.

1.6  Learning resources and student 
support

Standard:
Institutions should have appropriate funding for 
learning and teaching activities and ensure that 
adequate and readily accessible learning re
sources and student support are provided.

Guidelines:
For a good higher education experience, institu-
tions provide a range of resources to assist student 
learning. These vary from physical resources such 
as libraries, study facilities and IT infrastructure to 
human support in the form of tutors, counsellors 
and other advisers. The role of support services is 
of particular importance in facilitating the mobili-
ty of students within and across higher education 
systems.
The needs of a diverse student population (such as 
mature, part-time, employed and international stu-
dents as well as students with disabilities), and the 
shift towards student-centred learning and flexible 
modes of learning and teaching, are taken into ac-
count when allocating, planning and providing the 
learning resources and student support.

Support activities and facilities may be organised 
in a variety of ways depending on the institutional 
context. However, the internal quality assurance en-
sures that all resources are fit for purpose, accessi-
ble, and that students are informed about the servi-
ces available to them.

студентоцентрованого навчання і викладання, а 
отже, роль викладача також змінюється (див. Стан-
дарт 1.3).
Заклади вищої освіти несуть первинну відпові-
дальність за якість свого персоналу та забезпе-
чення його сприятливим середовищем, що доз-
воляє ефективно виконувати власну роботу. Таке 
середовище:
• встановлює та слідує зрозумілим, прозорим і 

чесним процесам щодо зарахування на роботу 
та умов зайнятості, що базуються на важливості 
викладання, та слідує цим процесам і умовам;

• пропонує та сприяє можливостям для профе-
сійного розвитку викладачів;

• заохочує наукову діяльність для зміцнення 
зв’язків між освітою та дослідженнями;

• заохочує інновації у методах викладання та ви-
користання нових технологій.

1.6  Навчальні ресурси і підтримка 
студентів

Стандарт:
Заклади повинні мати відповідне фінансуван
ня для навчальної та викладацької діяльності, 
забезпечуючи адекватні та легкодоступні на
вчальні ресурси і підтримку студентів.

Рекомендації:
Для забезпечення гарного досвіду вищої освіти, 
заклади надають різноманітні ресурси, щоб до-
помогти студентам у навчанні. Ці ресурси варію-
ються від фізичних ресурсів, таких як бібліотеки, 
навчальне устаткування та ІТ-інфраструктура, до 
людської підтримки у формі наставників, радників 
та інших консультантів. Роль послуг підтримки має 
особливе значення у сприянні мобільності студен-
тів у межах та між системами вищої освіти.
Потреби різноманітного студентського контин-
генту (такого як студенти: з досвідом, заочної 
форми навчання, працюючі, іноземні, з особливи-
ми потребами), а також перехід до студентоцен-
трованого навчання  і гнучких методів навчання і 
викладання, враховуються при розподілі, плану-
ванні та наданні навчальних ресурсів і підтримки 
студентам.
Підтримка студентів і ресурсне забезпечення мо-
жуть бути організовані у різний спосіб залежно 
від умов у закладі. Поряд із цим, внутрішнє забез-
печення якості гарантує, що всі ресурси відпові-
дають цілям, є загальнодоступними, а студенти 
поінформовані про наявність відповідних послуг.
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У наданні послуг підтримки вирішальною є роль 
допоміжного й адміністративного персоналу, а 
тому, він повинен бути кваліфікованим і мати мож-
ливості для розвитку своїх компетентностей.

1.7 Інформаційний менеджмент

Стандарт:
Заклади повинні забезпечити збір, аналіз і ви
користання відповідної інформації для ефек
тивного управління своїми програмами та ін
шою діяльністю.

Рекомендації:
Надійні дані є життєво важливими для інформова-
ного прийняття рішень та усвідомлення того, що 
працює гарно, а що потребує уваги. Ефективні 
процеси збору та аналізу інформації про освітні 
програми та іншу діяльність підтримують систему 
внутрішнього забезпечення якості.
Зібрана інформація залежить, у певній мірі, від 
типу та місії закладу. Представляють інтерес такі 
параметри:
• ключові індикатори діяльності;
• профіль студентського контингенту;
• рівні досягнень, успішності та відрахування 

студентів;
• задоволеність студентів освітніми програмами;
• наявні навчальні ресурси та підтримка студентів;
• кар’єрні траєкторії випускників.
Можуть використовуватися різні методи збору 
інформації. Важливо, щоб до надання й аналізу 
інформації та планування подальших відповідних 
заходів були залучені студенти і персонал.

1.8 Публічна інформація

Стандарт:
Заклади повинні публікувати зрозумілу, точ
ну, об’єктивну, своєчасну та легкодоступну 
інформацію про свою діяльність, включаючи 
програми.

Рекомендації:
Інформація про діяльність закладів корисна як для 
майбутніх, так і теперішніх студентів, випускників, 
інших стейкхолдерів і громадськості.
А отже, заклади надають інформацію про свою ді-
яльність, включаючи – програми, які вони пропону-
ють та критерії відбору на навчання; заплановані 
результати навчання за цими програмами; квалі-
фікації, які вони надають; процедури навчання, 

In delivering support services the role of support 
and administrative staff is crucial and therefore they 
need to be qualified and have opportunities to de-
velop their competences.

1.7 Information management

Standard:
Institutions should ensure that they collect, ana
lyse and use relevant information for the effec
tive management of their programmes and other 
activities.

Guidelines:
Reliable data is crucial for informed decision-mak-
ing and for knowing what is working well and what 
needs attention. Effective processes to collect and 
analyse information about study programmes and 
other activities feed into the internal quality assur-
ance system.
The information gathered depends, to some extent, 
on the type and mission of the institution. The follow-
ing are of interest:
• Key performance indicators;
• Profile of the student population;
• Student progression, success and drop-out rates;

• Students’ satisfaction with their programmes;
• Learning resources and student support available;
• Career paths of graduates.
Various methods of collecting information may be 
used. It is important that students and staff are in-
volved in providing and analysing information and 
planning follow-up activities.

1.8 Public information

Standard:
Institutions should publish information about 
their activities, including programmes, which is 
clear, accurate, objective, upto date and readily 
accessible.

Guidelines:
Information on institutions’ activities is useful for 
prospective and current students as well as for gra-
duates, other stakeholders and the public.
Therefore, institutions provide information about 
their activities, including the programmes they of-
fer and the selection criteria for them, the intended 
learning outcomes of these programmes, the quali-
fications they award, the teaching, learning and as-
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sessment procedures used the pass rates and the 
learning opportunities available to their students as 
well as graduate employment information.

1.9  Ongoing monitoring and periodic 
review of programmes

Standard:
Institutions should monitor and periodically 
review their programmes to ensure that they 
achieve the objectives set for them and respond 
to the needs of students and society. These re
views should lead to continuous improvement 
of the programme. Any action planned or taken 
as a result should be communicated to all those 
concerned.

Guidelines:
Regular monitoring, review and revision of study 
programmes aim to ensure that the provision re-
mains appropriate and to create a supportive and 
effective learning environment for students.

They include the evaluation of:
• The content of the programme in the light of the 

latest research in the given discipline thus ensur-
ing that the programme is up-to-date;

• The changing needs of society;
• The students’ workload, progression and comple-

tion;
• The effectiveness of procedures for assessment 

of students;
• The student expectations, needs and satisfaction 

in relation to the programme;
• The learning environment and support services 

and their fitness for purpose for the programme.

Programmes are reviewed and revised regularly in-
volving students and other stakeholders. The info-
rmation collected is analysed and the programme 
is adapted to ensure that it is up-to-date. Revised 
programme specifications are published.

1.10 Cyclical external quality assurance

Standard:
Institutions should undergo external quality as
surance in line with the ESG on a cyclical basis.

викладання та оцінювання, що використовуються; 
прохідні бали та навчальні можливості, доступні 
для студентів; а також інформацію щодо працев-
лаштування випускників.

1.9  Поточний моніторинг і періодичний 
перегляд програм

Стандарт:
Заклади повинні проводити моніторинг і періо
дичний перегляд програм, щоб гарантувати, 
що вони досягають встановлених для них цілей 
і відповідають потребам студентів і суспіль
ства. Ці перегляди повинні вести до безперерв
ного вдосконалення програми. Про будьякі дії, 
заплановані або вжиті як результат перегляду, 
слід інформувати всі зацікавлені сторони.

Рекомендації:
Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення 
освітніх програм мають на меті гарантувати, що 
надання освітніх послуг залишається на відповід-
ному рівні, а також створює сприятливе й ефектив-
не навчальне середовище для студентів.
Вони включають оцінювання:
• змісту програми у світлі останніх досліджень 

у даній галузі знань, гарантуючи, що програма 
відповідає сучасним вимогам;

• потреб суспільства, що змінюються;
• навчального навантаження студентів, їх 

досягнень і завершення освітньої програми;
• ефективності процедур оцінювання студентів;

• очікувань, потреб і задоволення студентів 
стосовно програми;

• навчального середовища і послуг з підтримки 
студентів, а також їх відповідність меті 
програми.

Програми регулярно переглядають і оновлюють, 
залучаючи до цього процесу студентів та інших 
стейкхолдерів. Зібрану інформацію аналізують і 
на її основі адаптують програму, щоб забезпечити 
її відповідність сучасним вимогам. Характеристики 
оновленої програми публікують.

1.10  Циклічне зовнішнє забезпечення 
якості

Стандарт:
Заклади повинні проходити зовнішнє забез
печення якості відповідно до ESG на циклічній 
основі.
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Рекомендації:
Зовнішнє забезпечення якості у його різноманіт-
них формах може підтверджувати ефективність 
внутрішнього забезпечення якості закладу, діяти 
як каталізатор для вдосконалення і пропонувати 
нові перспективи закладу. Воно також надає ін-
формацію, що засвідчує заклад і громадськість у 
якості діяльності закладу.
Заклади беруть участь у циклічному зовнішньому за-
безпеченні якості, що враховує, де це доречно, вимо-
ги законодавчої бази, в якій функціонують заклади. 
Таким чином, залежно від законодавства, це зовніш-
нє забезпечення якості може набувати різних форм 
і зосереджуватися на різних організаційних рівнях 
(таких як рівень програми, факультету або закладу).
Забезпечення якості – це безперервний процес, 
який не завершується зовнішнім відгуком або звітом, 
або подальшими діями з боку закладу. Таким чином, 
заклади гарантують, що прогрес, досягнутий після 
попередньої фази зовнішнього забезпечення якості, 
враховано при підготовці до наступної.

Частина 2: Стандарти та рекомендації 
щодо зовнішнього забезпечення 
якості

2.1  Урахування внутрішнього 
забезпечення якості

Стандарт:
Зовнішнє забезпечення якості повинно стосу
ватись ефективності процесів внутрішнього 
забезпечення якості, описаних у Частині 1 ESG.

Рекомендації:
Забезпечення якості у вищій освіті ґрунтується на 
відповідальності закладу за якість своїх програм 
та іншої діяльності, а отже, важливо, щоб зовніш-
нє забезпечення якості визнавало і підтримувало 
відповідальність закладу за забезпечення якості. 
Щоб забезпечити зв’язок між зовнішнім і внутріш-
нім оцінюванням якості, зовнішнє оцінювання яко-
сті включає врахування стандартів Частини 1. Це 
може здійснюватися різними шляхами, в залежно-
сті від типу зовнішнього забезпечення якості.

2.2  Розроблення методологій, 
що відповідають меті

Стандарт:
Зовнішнє оцінювання якості слід визначати 
і розробляти таким чином, щоб забезпечити 

Guidelines:
External quality assurance in its various forms can 
verify the effectiveness of institutions’ internal qua-
lity assurance, act as a catalyst for improvement and 
offer the institution new perspectives. It will also 
provide information to assure the institution and the 
public of the quality of the institution’s activities.

Institutions participate in cyclical external quality as-
surance that takes account, where relevant, of the 
requirements of the legislative framework in which 
they operate. Therefore, depending on the frame-
work, this external quality assurance may take differ-
ent forms and focus at different organisational levels 
(such as programme, faculty or institution).
Quality assurance is a continuous process that does 
not end with the external feedback or report or its 
follow-up process within the institution. Therefore, 
institutions ensure that the progress made since the 
last external quality assurance activity is taken into 
consideration when preparing for the next one.

Part 2: Standards and guidelines for 
external quality assurance

2.1  Consideration of internal quality 
assurance

Standard:
External quality assurance should address the 
effectiveness of the internal quality assurance 
processes described in Part 1 of the ESG.

Guidelines:
Quality assurance in higher education is based on 
the institutions’ responsibility for the quality of their 
programmes and other provision; therefore it is im-
portant that external quality assurance recognises 
and supports institutional responsibility for qua-
lity assurance. To ensure the link between internal 
and external quality assurance, external quality as-
surance includes consideration of the standards of 
Part 1. These may be addressed differently, depend-
ing on the type of external quality assurance.

2.2  Designing methodologies fit 
for purpose

Standard:
External quality assurance should be defined 
and designed specifically to ensure its fitness to 
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achieve the aims and objectives set for it, while 
taking into account relevant regulations. Stake
holders should be involved in its design and con
tinuous improvement.

Guidelines:
In order to ensure effectiveness and objectivity it 
is vital for external quality assurance to have clear 
aims agreed by stakeholders.
The aims, objectives and implementation of the pro-
cesses will
• bear in mind the level of workload and cost that 

they will place on institutions;

• take into account the need to support institu-
tions to improve quality;

• allow institutions to demonstrate this improve-
ment;

• result in clear information on the outcomes and 
the follow-up.

The system for external quality assurance might 
ope rate in a more flexible way if institutions are able 
to demonstrate the effectiveness of their own inter-
nal quality assurance.

2.3 Implementing processes

Standard:
External quality assurance processes should be 
reliable, useful, predefined, implemented con
sistently and published. They include

• a selfassessment or equivalent;
• an external assessment normally including a 

site visit;
• a report resulting from the external assess

ment;
• a consistent followup.

Guidelines:
External quality assurance carried out professional-
ly, consistently and transparently ensures its accep-
tance and impact.
Depending on the design of the external quality as-
surance system, the institution provides the basis 
for the external quality assurance through a self-as-
sessment or by collecting other material including 
supporting evidence. The written documentation is 
normally complemented by interviews with stake-
holders during a site visit. The findings of the as-

його відповідність досягненню цілей і завдань, 
встановлених для нього, водночас враховуючи 
відповідні нормативні положення. До його роз
роблення і безперервного вдосконалення слід 
залучати стейкхолдерів.

Рекомендації:
Щоб забезпечити ефективність і об’єктивність, для 
зовнішнього забезпечення якості життєво важли-
во мати чіткі цілі, погоджені зі стейкхолдерами.
Цілі і завдання щодо реалізації процесів будуть:

• враховувати обсяг навантаження та витрати, 
що їх вимагатиме від закладів запровадження 
цих процесів;

• враховувати необхідність допомагати закла-
дам підвищувати якість;

• дозволяти закладам демонструвати це підви-
щення;

• забезпечувати надання чіткої інформації щодо 
результатів і подальших дій.

Система зовнішнього оцінювання може працюва-
ти більш гнучко, якщо заклади спроможні демон-
струвати ефективність системи внутрішнього за-
безпечення якості.

2.3 Процеси запровадження

Стандарт:
Процеси зовнішнього забезпечення якості 
повинні бути надійними, корисними, наперед 
визначеними, послідовно запроваджуваними і 
опублікованими. Вони включають:
• самооцінювання або його еквівалент;
• зовнішнє оцінювання, яке зазвичай включає 

відвідування закладу;
• звіт за результатами зовнішнього оцінювання;

• послідовні подальші дії за результатами оці
нювання.

Рекомендації:
Зовнішнє забезпечення якості, що виконується 
професійно, послідовно і прозоро, гарантує його 
визнання і вплив.
Залежно від моделі системи зовнішнього забезпе-
чення якості, заклад створює основу для зовніш-
нього забезпечення якості шляхом самооцінки 
або збираючи інші матеріали, у тому числі підтвер-
джувальні дані. Письмову документацію зазвичай 
доповнюють інтерв’ю із стейкхолдерами, які про-
водяться під час відвідування закладу. Результати 
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оцінювання викладаються у звіті (див. Стандарт 
2.5), поданому групою незалежних (зовнішніх) 
експертів (див. Стандарт 2.4).
Зовнішнє забезпечення якості не завершується 
звітом експертів. У звіті надаються рекомендації 
для подальших дій закладу. Агентства здійснюють 
детальний аналіз подальшої діяльності, здійсненої 
закладом. Сутність подальших дій залежить від мо-
делі зовнішнього забезпечення якості.

2.4 Незалежні (зовнішні) експерти

Стандарт:
Зовнішнє забезпечення якості повинно вико
нуватися групою незалежних (зовнішніх) екс
пертів, яка включає представника (представ
ників) від студентів.

Рекомендації:
В основі зовнішнього забезпечення якості лежить 
широкий діапазон експертизи, що здійснюють не-
залежні (зовнішні) експерти, які сприяють роботі 
агентства через висвітлення різних точок зору 
стейкхолдерів, включаючи закладі, викладачів, 
студентів і роботодавців/професіоналів-практиків.
Щоб гарантувати цінність і послідовність роботи 
експертів
• їх ретельно відбирають;
• вони мають відповідні навички та є компетент-

ними виконувати це завдання;
• вони проходять відповідний тренінг та/або 

брифінг.
Агентство забезпечує незалежність експертів, за-
проваджуючи механізм запобігання виникненню 
конфлікту інтересів.
Бажаним є залучення до зовнішнього забезпе-
чення якості міжнародних експертів, наприклад, в 
якості членів експертної ради, оскільки це додає 
додаткового виміру процесам розвитку і запрова-
дження

2.5 Критерії для результатів

Стандарт:
Будьякі висновки або судження, зроблені у 
результаті зовнішнього забезпечення якості, 
повинні ґрунтуватися на зрозумілих та опублі
кованих критеріях, які послідовно застосову
ються, незалежно від того, чи призводить про
цес до прийняття офіційного рішення.

sessment are summarised in a report (cf. Stand-
ard 2.5) written by a group of external experts (cf. 
Standard 2.4).
External quality assurance does not end with the re-
port by the experts. The report provides clear guid-
ance for institutional action. Agencies have a con-
sistent follow-up process for considering the action 
taken by the institution. The nature of the follow-up 
will depend on the design of the external quality as-
surance.

2.4 Peerreview experts

Standard:
External quality assurance should be carried out 
by groups of external experts that include (a) 
student member(s).

Guidelines:
At the core of external quality assurance is the wide 
range of expertise provided by peer experts, who 
contribute to the work of the agency through input 
from various perspectives, including those of insti-
tutions, academics, students and employers/profes-
sional practitioners.
In order to ensure the value and consistency of the 
work of the experts, they
• are carefully selected;
• have appropriate skills and are competent to 

perform their task;
• are supported by appropriate training and/or 

briefing.
The agency ensures the independence of the ex-
perts by implementing a mechanism of no-con-
flict-of-interest.
The involvement of international experts in external 
quality assurance, for example as members of peer 
panels, is desirable as it adds a further dimension to 
the development and implementation of processes

2.5 Criteria for outcomes

Standard:
Any outcomes or judgements made as the result 
of external quality assurance should be based 
on explicit and published criteria that are ap
plied consistently, irrespective of whether the 
process leads to a formal decision.
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Рекомендації:
Зовнішнє забезпечення якості і, зокрема, його 
висновки, повинні справляти значний вплив на за-
клади і програми, що оцінюються.
В інтересах рівності і надійності, висновки зовніш-
нього забезпечення якості ґрунтуються на напе-
ред визначених та опублікованих критеріях, що 
послідовно інтерпретуються та ґрунтуються на 
доказах.
У залежності від системи зовнішнього забезпе-
чення якості, висновки можуть бути представле-
ні у різних формах, наприклад, рекомендації, су-
дження або офіційні рішення.

2.6 Звітування

Стандарт:
Повні експертні звіти повинні публікуватися, 
вони мають бути зрозумілими і доступними для 
академічної спільноти, зовнішніх партнерів та 
інших зацікавлених осіб. Якщо агентство при
ймає будьяке офіційне рішення на основі цих 
звітів, рішення слід опублікувати разом зі звітом.

Рекомендації:
Експертний звіт складає основу для подальших 
дій закладу у відповідь на зовнішнє оцінювання і 
надає суспільству інформацію щодо діяльності за-
кладу. Щоб звіт використовувався як основа для 
дій, які необхідно вжити, він має бути зрозумілим і 
точним за структурою і мовою та охоплювати:

• опис контексту (щоб допомогти позиціонувати 
заклад вищої освіти у конкретному контексті);

• опис конкретної процедури, включаючи залу-
чених експертів;

• докази, аналіз і результати;
• висновки;
• риси належної практики, продемонстровані за-

кладом;
• рекомендації щодо подальших дій.
Корисним можу бути підготовка стислого варіанту 
звіту.
Фактична точність звіту покращується, якщо закла-
ду надають можливість виявити фактичні помилки 
до моменту завершення звіту.

2.7 Скарги та апеляції

Стандарт:
Процеси розгляду скарг та апеляцій слід чітко 
визначити як частину моделі процесів зовніш

Guidelines:
External quality assurance and in particular its out-
comes have a significant impact on institutions and 
programmes that are evaluated and judged.
In the interests of equity and reliability, outcomes of 
external quality assurance are based on predefined 
and published criteria, which are interpreted con-
sistently and are evidence-based.

Depending on the external quality assurance sys-
tem, outcomes may take different forms, for exam-
ple, recommendations, judgements or formal deci-
sions.

2.6 Reporting

Standard:
Full reports by the experts should be published, 
clear and accessible to the academic communi
ty, external partners and other interested indi
viduals. If the agency takes any formal decision 
based on the reports, the decision should be 
published together with the report.

Guidelines:
The report by the experts is the basis for the insti-
tution’s follow-up action of the external evaluation 
and it provides information to society regarding the 
activities of an institution. In order for the report to 
be used as the basis for action to be taken, it needs 
to be clear and concise in its structure and language 
and to cover
• context description (to help locate the higher 

edu cation institution in its specific context);
• description of the individual procedure, including 

experts involved;
• evidence, analysis and findings;
• conclusions;
• features of good practice, demonstrated by the 

institution;
• recommendations for follow-up action.
The preparation of a summary report may be useful.

The factual accuracy of a report is improved if the in-
stitution is given the opportunity to point out errors 
of fact before the report is finalised.

2.7 Complaints and appeals

Standard:
Complaints and appeals processes should be 
clearly defined as part of the design of external 
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нього забезпечення якості та повідомити про 
них заклади.

Рекомендації:
Щоб захистити права закладів і забезпечити чес-
ний процес прийняття рішень, зовнішнє забезпе-
чення якості проводиться за умов відкритості та 
підзвітності. Тим не менш, можливі непорозуміння 
або випадки незадоволення щодо процесу або 
офіційних висновків.
Заклади повинні мати доступ до процесів, що 
надає можливість їм звертатися до агентств з пи-
таннями, які викликають занепокоєння; агентства 
повинні опрацьовувати такі питання професійно 
шляхом чітко визначеного процесу, який послі-
довно застосовується.
Процедура оскарження дозволяє закладу висло-
вити власне незадоволення щодо проведення 
процесу або тих, хто його проводив.
У процедурі апеляції заклад ставить під сумнів 
офіційні висновки процесу, де він може проде-
монструвати, що: висновок не спирається на 
обґрунтовані докази; критерії були некоректно 
застосовані; або процеси не були послідовно за-
проваджені.

Частина 3: Стандарти і рекомендації 
щодо агентств забезпечення якості

3.1  Діяльність, політика і процеси щодо 
забезпечення якості

Стандарт:
Агентства повинні проводити діяльність щодо 
забезпечення якості як визначено у Частині 2 
ESG на регулярній основі. Вони повинні мати 
чіткі і зрозумілі цілі, що складають частину їх 
публічно доступної місії. Це повинно визначати 
щоденну роботу агентства. Агентства повин
ні забезпечувати залучення стейкхолдерів до 
свого управління і діяльності.

Рекомендації:
Щоб гарантувати значимість зовнішнього забез-
печення якості, важливо, щоб заклади і громад-
ськість довіряли агентствам.
Тому, цілі та завдання діяльності щодо забезпе-
чення якості описуються і публікуються разом з 
описом: характеру взаємодії між агентствами та 
відповідними стейкхолдерами у вищій освіті, осо-
бливо закладами вищої освіти; та сфери діяльності 
агентств. Експертна спроможність агентства може 

quality assurance processes and communicated 
to the institutions.

Guidelines:
In order to safeguard the rights of the institutions 
and ensure fair decision-making, external quality 
assurance is operated in an open and accountable 
way. Nevertheless, there may be misapprehensions 
or instances of dissatisfaction about the process or 
formal outcomes.
Institutions need to have access to processes that 
allow them to raise issues of concern with the agen-
cy; the agencies, need to handle such issues in a 
professional way by means of a clearly defined pro-
cess that is consistently applied.

A complaints procedure allows an institution to state 
its dissatisfaction about the conduct of the process 
or those carrying it out.
In an appeals procedure, the institution questions 
the formal outcomes of the process, where it can 
demonstrate that the outcome is not based on 
sound evidence, that criteria have not been correct-
ly applied or that the processes have not been con-
sistently implemented.

Part 3: Standards and guidelines for 
quality assurance agencies

3.1  Activities, policy and processes for 
quality assurance

Standard:
Agencies should undertake external quality as
surance activities as defined in Part 2 of the ESG 
on a regular basis. They should have clear and 
explicit goals and objectives that are part of 
their publicly available mission statement. These 
should translate into the daily work of the agen
cy. Agencies should ensure the involvement of 
stakeholders in their governance and work.

Guidelines:
To ensure the meaningfulness of external quality 
assurance, it is important that institutions and the 
public trust agencies.
Therefore, the goals and objectives of the quality 
assurance activities are described and published 
along with the nature of interaction between the 
agencies and relevant stakeholders in higher edu-
cation, especially the higher education institutions, 
and the scope of the agencies’ work. The expertise 



 
22

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в ЄПВО

бути посилена за рахунок залучення міжнародних 
членів до комітетів агентств.
Агентства виконують різноманітну діяльність щодо 
зовнішнього забезпечення якості для досягнення 
різних цілей. Вона включає оцінювання, перегляд, 
аудит, оцінку, акредитацію або інші подібні види 
діяльності на рівні програми або закладу, які мо-
жуть проводитися різними шляхами. Коли агент-
ства виконують ще й іншу діяльність, потрібне 
чітке розмежування між зовнішнім забезпеченням 
якості та іншими сферами їх роботи.

3.2 Офіційний статус

Стандарт:
Агентства повинні мати офіційний юридичний 
статус та бути офіційно визнаними компетент
ними органами влади як агентства забезпечен
ня якості.

Рекомендації:
А саме, коли зовнішнє забезпечення якості ви-
конується на регулярній основі, заклади повинні 
мати гарантії, що результати цього процесу будуть 
прийняті у системі вищої освіти, державою, стейк-
холдерами та громадськістю.

3.3 Незалежність

Стандарт:
Агентства повинні бути незалежними та діяти 
автономно. Вони повинні повністю відповідати 
за свою роботу та її результати без впливу тре
тіх сторін.

Рекомендації:
Автономним закладам у якості партнерів потрібні 
незалежні агентства.
При розгляді незалежності агентства важливим є 
таке:
• організаційна незалежність, засвідчена в офі-

ційних документах (наприклад, урядових нор-
мативних документах, законодавчих актах або 
статуті організації), що визначають незалеж-
ність роботи агентства від третіх сторін, таких 
як заклади вищої освіти, уряди та інші організа-
ції стейкхолдерів;

• операційна незалежність: визначення і реаліза-
ція процедур і методів агентства, а також відбір 
і призначення незалежних (зовнішніх) експер-
тів проводяться незалежно від третіх сторін, 

in the agency may be increased by including inter-
national members in agency committees.
A variety of external quality assurance activities are 
carried out by agencies to achieve different objec-
tives. Among them are evaluation, review, audit, as-
sessment, accreditation or other similar activities at 
programme or institutional level that may be carried 
out differently. When the agencies also carry out 
other activities, a clear distinction between external 
quality assurance and their other fields of work is 
needed.

3.2 Official status

Standard:
Agencies should have an established legal basis 
and should be formally recognised as quality as
surance agencies by competent public authori
ties.

Guidelines:
In particular when external quality assurance is 
carried out for regulatory purposes, institutions 
need to have the security that the outcomes of 
this process are accepted within their higher edu-
cation system, by the state, the stakeholders and 
the public.

3.3 Independence

Standard:
Agencies should be independent and act auto
nomously. They should have full responsibility 
for their operations and the outcomes of those 
 operations without third party influence.

Guidelines:
Autonomous institutions need independent agen-
cies as counterparts.
In considering the independence of an agency the 
following are important:
• Organisational independence, demonstrated by 

official documentation (e.g. instruments of gov-
ernment, legislative acts or statutes of the orga-
nisation) that stipulates the independence of the 
agency’s work from third parties, such as higher 
education institutions, governments and other 
stakeholder organisations;

• Operational independence: the definition and 
ope ration of the agency’s procedures and 
 methods as well as the nomination and ap-
pointment of external experts are undertaken-
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таких як заклади вищої освіти, уряди та інші 
стейкхолдери;

• незалежність офіційних висновків: хоча у про-
цесах забезпечення якості беруть участь екс-
перти з відповідних груп стейкхолдерів, зокре-
ма, студенти, за остаточні результати процесів 
забезпечення якості залишається відповідаль-
ним агентство.

Кожного, хто бере участь у діяльності агентства 
щодо зовнішнього забезпечення якості (напри-
клад, експерта) інформують, що хоча він і був ви-
сунутий третьою стороною, працюючи на агент-
ство, він працює від свого імені і не представляє 
організацію, яка його висунула. Незалежність є 
важливою для забезпечення того, що всі процеду-
ри і рішення ґрунтуються виключно на експертизі.

3.4 Тематичний аналіз

Стандарт:
Агентства повинні регулярно публікувати зві
ти, що описують і аналізують загальні висно
вки їх діяльності щодо зовнішнього забезпе
чення якості.

Рекомендації:
У процесі роботи агентства отримують інформа-
цію про програми і заклади, яка може бути корис-
ною не лише у межах окремого процесу, але і на-
давати  матеріали для структурного аналізу у всій 
системі вищої освіти. Ці результати можуть спри-
яти обмірковуванню та вдосконаленню політик 
і процесів забезпечення якості в інституційному, 
національному та міжнародному контекстах.
Ретельний та уважний аналіз цієї інформації може 
вказати на досягнення, тенденції та належну прак-
тику або труднощі.

3.5 Ресурси

Стандарт:
Агентства повинні мати адекватні та належні 
ресурси, як людські, так і фінансові, для вико
нання своєї роботи.

Рекомендації:
З огляду на важливий вплив вищої освіти на роз-
виток суспільств і окремих осіб, адекватне та 
належне фінансування агентств є в інтересах су-
спільства. Ресурси агентств дозволяють їм органі-
зовувати і проводити діяльність щодо зовнішнього 
забезпечення якості ефективним і продуктивним 

indepen dently from third parties such as higher 
education institutions, governments and other 
stakeholders;

• Independence of formal outcomes: while experts 
from relevant stakeholder backgrounds, particu-
larly students, take part in quality assurance pro-
cesses, the final outcomes of the quality assurance 
processes remain the responsibility of the agency.

Anyone contributing to external quality assurance 
activities of an agency (e.g. as expert) is informed 
that while they may be nominated by a third party, 
they are acting in a personal capacity and not repre-
senting their constituent organisations when work-
ing for the agency. Independence is important to 
ensure that any procedures and decisions are solely 
based on expertise.

3.4 Thematic analysis

Standard:
Agencies should regularly publish reports that 
describe and analyse the general findings of 
their external quality assurance activities.

Guidelines:
In the course of their work, agencies gain informa-
tion on programmes and institutions that can be 
useful beyond the scope of a single process, provid-
ing material for structured analyses across the high-
er education system. These findings can contribute 
to the reflection on and the improvement of quality 
assurance policies and processes in institutional, na-
tional and international contexts.
A thorough and careful analysis of this information 
will show developments, trends and areas of good 
practice or persistent difficulty.

3.5 Resources

Standard:
Agencies should have adequate and appropriate 
resources, both human and financial, to carry 
out their work.

Guidelines:
It is in the public interest that agencies are ade-
quately and appropriately funded, given higher edu-
cation’s important impact on the development of 
societies and individuals. The resources of the agen-
cies enable them to organise and run their external 
quality assurance activities in an effective and ef-
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чином. Крім того, ресурси дозволяють агентствам 
удосконалювати, обмірковувати власну практику, 
а також інформувати громадськість про свою ді-
яльність.

3.6  Внутрішнє забезпечення якості і 
професійна поведінка

Стандарт:
Агентства повинні запровадити процеси для 
внутрішнього забезпечення якості стосовно 
визначення, забезпечення та поглиблення яко
сті та доброчесності своєї діяльності.

Рекомендації:
Агентства повинні бути підзвітними своїм стейк-
холдерам. Тому, обов’язковими є високі професій-
ні стандарти та доброчесність у роботі агентства. 
Перегляд і покращення їх роботи є постійними, 
для того, щоб гарантувати оптимальність їх послуг 
закладам і суспільству.
Агентства застосовують політику внутрішнього за-
безпечення якості, представлену на їх веб-сайті. 
Ця політика:
• гарантує, що всі особи, залучені до діяльності 

агентства, є компетентними і діють професійно 
й етично;

• включає внутрішні і зовнішні механізми зворот-
ного зв’язку, що призводять до безперервного 
вдосконалення всередині агентства;

• запобігає нетолерантності будь-якого типу або 
дискримінації;

• окреслює необхідну комунікацію з відповід-
ними органами влади тих юрисдикцій, де вони 
працюють;

• якщо деякі або всі елементи діяльності агент-
ства із забезпечення якості виконуються тре-
тіми сторонами на умовах контракту, гарантує, 
що вся діяльність, яку вони виконують на умо-
вах контракту, або матеріали, які вони виготов-
ляють, відповідають ESG;

• дозволяє агентству отримати статус і визнання 
закладами, з якими воно проводить зовнішнє 
забезпечення якості.

3.7  Циклічна зовнішня перевірка 
агентств

Стандарт:
Агентства повинні проходити зовнішню пере
вірку принаймні раз на п’ять років, щоб проде
монструвати відповідність до ESG.

ficient manner. Furthermore, the resources enable 
the agencies to improve, to reflect on their practice 
and to inform the public about their activities.

3.6  Internal quality assurance and 
professional conduct

Standard:
Agencies should have in place processes for in
ternal quality assurance related to defining, as
suring and enhancing the quality and integrity of 
their activities.

Guidelines:
Agencies need to be accountable to their stake-
holders. Therefore, high professional standards and 
integrity in the agency’s work are indispensable. 
The review and improvement of their activities are 
on-going so as to ensure that their services to insti-
tutions and society are optimal.
Agencies apply an internal quality assurance policy 
which is available on its website. This policy

• ensures that all persons involved in its activities 
are competent and act professionally and ethi-
cally;

• includes internal and external feedback mech-
anisms that lead to a continuous improvement 
within the agency;

• guards against intolerance of any kind or dis-
crimination;

• outlines the appropriate communication with the 
relevant authorities of those jurisdictions where 
they operate;

• ensures that any activities carried out and mate-
rial produced by subcontractors are in line with 
the ESG, if some or all of the elements in its qua-
lity assurance activities are subcontracted to 
other parties;

• allows the agency to establish the status and 
re cognition of the institutions with which it 
 conducts external quality assurance.

3.7 Cyclical external review of agencies

Standard:
Agencies should undergo an external review at 
least once every five years in order to demo
nstrate their compliance with the ESG.
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Рекомендації:
Періодична зовнішня перевірка допоможе агент-
ству обміркувати свою політику і діяльність. Це 
надає можливість засвідчити агентство та його 
стейк холдерів у тому, що воно й надалі дотри-
муєть ся принципів, закріплених у ESG.

Guidelines:
A periodic external review will help the agency to re-
flect on its policies and activities. It provides a means 
for assuring the agency and its stakeholders that it 
continues to adhere to the principles enshrined in 
the ESG.



 
26

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в ЄПВО

ІІІ. Додаток: Підсумковий 
перелік стандартів

Частина 1: Стандарти та рекомендації 
щодо внутрішнього забезпечення 
якості

1.1 Політика щодо забезпечення якості

Заклади повинні виробити політику щодо забезпе-
чення якості, яка є публічною і складає частину їх 
стратегічного менеджменту. Внутрішні стейкхол-
дери повинні розробляти і втілювати цю політику 
через відповідні структури і процеси, залучаючи 
до цього зовнішніх стейкхолдерів7.

1.2  Розроблення і затвердження 
програм8

Заклади повинні реалізовувати процеси розро-
блення і затвердження своїх програм. Програми 
слід розробляти таким чином, щоб вони відповіда-
ли визначеним для них цілям, включаючи заплано-
вані результати навчання. Необхідно чітко визна-
чити й озвучити кваліфікації, отримані внаслідок 
навчання за програмою; вони повинні відповідати 
певному рівню національної рамки кваліфікацій 
для вищої освіти, а отже й Рамці кваліфікацій Євро-
пейського простору вищої освіти.

1.3  Студентоцентроване навчання, 
викладання та оцінювання

Заклади повинні забезпечити реалізацію програм 
таким чином, щоб заохотити студентів брати ак-
тивну роль у розвитку освітнього процесу, а оці-
нювання студентів відображало цей підхід.

1.4  Зарахування, досягнення, визнання 
та атестація студентів

Заклади повинні послідовно застосовувати ви-
значені наперед та опубліковані інструкції, що 
охоплюють усі стадії «життєвого циклу» студента, 
наприклад, зарахування, досягнення, визнання та 
атестацію.
7 Якщо не визначено іншим чином, у цьому документі термін «стейкхолдери» 

охоплює всіх учасників (суб’єктів) у межах закладу, включаючи студентів і 
персонал, а також зовнішніх стейкхолдерів, таких як працедавці та зовнішні 
партнери закладу.

8 Термін «програма» у цих стандартах стосується вищої освіти у її найширшому 
сенсі, включаючи таку частину програми, яка веде до офіційно визнаного 
формального ступеня

ІІІ. Annex: Summary list of 
standards

Part 1: Standards and guidelines for 
internal quality assurance

1.1 Policy for quality assurance

Institutions should have a policy for quality assur-
ance that is made public and forms part of their 
strategic management. Internal stakeholders should 
develop and implement this policy through appropri-
ate structures and processes, while involving exter-
nal stakeholders7.

1.2 Design and approval of programmes8

Institutions should have processes for the design 
and approval of their programmes. The programmes 
should be designed so that they meet the objec-
tives set for them, including the intended learning 
outcomes. The qualification resulting from a pro-
gramme should be clearly specified and communi-
cated, and refer to the correct level of the national 
qualifications framework for higher education and, 
consequently, to the Framework for Qualifications of 
the European Higher Education Area.

1.3  Studentcentred learning, teaching 
and assessment

Institutions should ensure that the programmes are 
delivered in a way that encourages students to take 
an active role in creating the learning process, and 
that the assessment of students reflects this ap-
proach.

1.4  Student admission, progression, 
recognition and certification

Institutions should consistently apply pre-defined 
and published regulations covering all phases of the 
student “life cycle”, e.g. student admission, progres-
sion, recognition and certification.

7 Unless otherwise specified, in the document stakeholders are understood to 
cover all actors within an institution, including students and staff, as well as ex-
ternal stakeholders such as employers and external partners of an institution.

8 The term “programme” in these standards refers to higher education provision 
in its broadest sense, including that which is not part of a programme leading 
to a formal degree
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1.5 Викладацький персонал

Заклади повинні переконатись у компетентності 
своїх викладачів. Вони повинні застосовувати чес-
ні і прозорі процеси щодо прийняття на роботу та 
розвитку персоналу.

1.6  Навчальні ресурси і підтримка 
студентів

Заклади повинні мати відповідне фінансування для 
навчальної та викладацької діяльності, забезпечу-
ючи адекватні та легкодоступні навчальні ресурси 
і підтримку студентів.

1.7 Інформаційний менеджмент

Заклади повинні забезпечити збір, аналіз і вико-
ристання відповідної інформації для ефективного 
управління своїми програмами та іншою діяльністю.

1.8 Публічна інформація

Заклади повинні публікувати зрозумілу, точну, 
об’єктивну, своєчасну та легкодоступну інформа-
цію про свою діяльність, включаючи програми.

1.9  Поточний моніторинг і періодичний 
перегляд програм

Заклади повинні проводити моніторинг і періодич-
ний перегляд програм, щоб гарантувати, що вони 
досягають встановлених для них цілей і відповіда-
ють потребам студентів і суспільства. Ці перегляди 
повинні вести до безперервного вдосконалення 
програми. Про будь-які дії, заплановані або вжиті 
як результат перегляду, слід інформувати всі заці-
кавлені сторони.

1.10  Циклічне зовнішнє забезпечення 
якості

Заклади повинні проходити зовнішнє забезпечен-
ня якості відповідно до ESG на циклічній основі.

1.5 Teaching staff

Institutions should assure themselves of the compe-
tence of their teachers. They should apply fair and 
transparent processes for the recruitment and de-
velopment of the staff.

1.6  Learning resources and student 
support

Institutions should have appropriate funding for 
learning and teaching activities and ensure that ade-
quate and readily accessible learning resources and 
student support are provided.

1.7 Information management

Institutions should ensure that they collect, analyse 
and use relevant information for the effective ma-
nagement of their programmes and other activities.

1.8 Public information

Institutions should publish information about their 
activities, including programmes, which is clear, ac-
curate, objective, up-to-date and readily accessible.

1.9  Ongoing monitoring and periodic 
review of programmes

Institutions should monitor and periodically review 
their programmes to ensure that they achieve the 
objectives set for them and respond to the needs 
of students and society. These reviews should lead 
to continuous improvement of the programme. Any 
action planned or taken as a result should be com-
municated to all those concerned.

1.10  Cyclical external quality assurance

Institutions should undergo external quality assur-
ance in line with the ESG on a cyclical basis.
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Частина 2: Стандарти та рекомендації 
щодо зовнішнього забезпечення 
якості

2.1  Урахування внутрішнього 
забезпечення якості

Зовнішнє забезпечення якості повинно стосува-
тись ефективності процесів внутрішнього забез-
печення якості, описаних у Частині 1 ESG.

2.2  Розроблення методологій, 
що відповідають меті

Зовнішнє оцінювання якості слід визначати і 
розробляти таким чином, щоб забезпечити його 
відповідність досягненню цілей і завдань, вста-
новлених для нього, водночас враховуючи відпо-
відні нормативні положення. До його розроблен-
ня і безперервного вдосконалення слід залучати 
стейкхолдерів.

2.3 Процеси запровадження

Процеси зовнішнього забезпечення якості повин-
ні бути надійними, корисними, наперед визначе-
ними, послідовно запроваджуваними і опублікова-
ними. Вони включають:
• самооцінювання або його еквівалент;
• зовнішнє оцінювання, яке зазвичай включає 

відвідування закладу;
• звіт за результатами зовнішнього оцінювання;
• послідовні подальші дії за результатами оціню-

вання.

2.4 Незалежні (зовнішні) експерти

Зовнішнє забезпечення якості повинно викону-
ватися групою незалежних (зовнішніх) експертів, 
яка включає представника (представників) від сту-
дентів.

2.5 Критерії для результатів

Будь-які висновки або судження, зроблені у ре-
зультаті зовнішнього забезпечення якості, повинні 
ґрунтуватися на зрозумілих та опублікованих кри-
теріях, які послідовно застосовуються, незалежно 
від того, чи призводить процес до прийняття офі-
ційного рішення.

Part 2: Standards and guidelines for 
external quality assurance

2.1  Consideration of internal quality 
assurance

External quality assurance should address the effec-
tiveness of the internal quality assurance processes 
described in Part 1 of the ESG.

2.2  Designing methodologies fit for 
purpose

External quality assurance should be defined and 
designed specifically to ensure its fitness to achieve 
the aims and objectives set for it, while taking into 
account relevant regulations. Stakeholders should 
be involved in its design and continuous improve-
ment.

2.3 Implementing processes

External quality assurance processes should be re-
liable, useful, pre-defined, implemented consistently 
and published. They include

• a self-assessment or equivalent;
• an external assessment normally including a site 

visit;
• a report resulting from the external assessment;
• a consistent follow-up.

2.4 Peerreview experts

External quality assurance should be carried out by 
groups of external experts that include (a) student 
member(s).

2.5 Criteria for outcomes

Any outcomes or judgements made as the result of 
external quality assurance should be based on ex-
plicit and published criteria that are applied consist-
ently, irrespective of whether the process leads to a 
formal decision.
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2.6 Звітування

Повні експертні звіти повинні публікуватися, вони 
мають бути зрозумілими і доступними для акаде-
мічної спільноти, зовнішніх партнерів та інших за-
цікавлених осіб. Якщо агентство приймає будь-яке 
офіційне рішення на основі цих звітів, рішення слід 
опублікувати разом зі звітом.

2.7 Скарги та апеляції

Процеси розгляду скарг та апеляцій слід чітко ви-
значити як частину моделі процесів зовнішнього 
забезпечення якості та повідомити про них за-
клади.

Частина 3: Стандарти і рекомендації 
щодо агентств забезпечення якості

3.1  Діяльність, політика і процеси щодо 
забезпечення якості

Агентства повинні проводити діяльність щодо за-
безпечення якості як визначено у Частині 2 ESG 
на регулярній основі. Вони повинні мати чіткі і 
зрозумілі цілі, що складають частину їх публічно 
доступної місії. Це повинно визначати щоденну 
роботу агентства. Агентства повинні забезпечува-
ти залучення стейкхолдерів до свого управління і 
діяльності.

3.2 Офіційний статус

Агентства повинні мати офіційний юридичний ста-
тус та бути офіційно визнаними компетентними 
органами влади як агентства забезпечення якості.

3.3 Незалежність

Агентства повинні бути незалежними та діяти авто-
номно. Вони повинні повністю відповідати за свою 
роботу та її результати без впливу третіх сторін.

3.4 Тематичний аналіз

Агентства повинні регулярно публікувати звіти, що 
описують і аналізують загальні висновки їх діяль-
ності щодо зовнішнього забезпечення якості.

2.6 Reporting

Full reports by the experts should be published, 
clear and accessible to the academic community, 
external partners and other interested individuals. If 
the agency takes any formal decision based on the 
reports, the decision should be published together 
with the report.

2.7 Complaints and appeals

Complaints and appeals processes should be clear-
ly defined as part of the design of external quality 
assurance processes and communicated to the in-
stitutions.

Part 3: Standards and guidelines for 
quality assurance agencies

3.1  Activities, policy and processes for 
quality assurance

Agencies should undertake external quality assur-
ance activities as defined in Part 2 of the ESG on 
a regular basis. They should have clear and explicit 
goals and objectives that are part of their publicly 
available mission statement. These should translate 
into the daily work of the agency. Agencies should 
ensure the involvement of stakeholders in their gov-
ernance and work.

3.2 Official status

Agencies should have an established legal basis and 
should be formally recognised as quality assurance 
agencies by competent public authorities.

3.3 Independence

Agencies should be independent and act autono-
mously. They should have full responsibility for their 
operations and the outcomes of those operations 
without third party influence.

3.4 Thematic analysis

Agencies should regularly publish reports that de-
scribe and analyse the general findings of their ex-
ternal quality assurance activities.
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3.5 Ресурси

Агентства повинні мати адекватні та належні ре-
сурси, як людські, так і фінансові, для виконання 
цієї роботи.

3.6  Внутрішнє забезпечення якості 
і професійна поведінка

Агентства повинні запровадити процеси для вну-
трішнього забезпечення якості стосовно визна-
чення, забезпечення та поглиблення якості та до-
брочесності своєї діяльності.

3.7  Циклічна зовнішня перевірка 
агентств

Агентства повинні проходити зовнішню перевірку 
принаймні раз на п’ять років, щоб продемонстру-
вати відповідність до ESG.

3.5 Resources

Agencies should have adequate and appropriate re-
sources, both human and financial, to carry out their 
work.

3.6  Internal quality assurance and 
professional conduct

Agencies should have in place processes for internal 
quality assurance related to defining, assuring and 
enhancing the quality and integrity of their activities.

3.7 Cyclical external review of agencies

Agencies should undergo an external review at least 
once every five years in order to demonstrate their 
compliance with the ESG.
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