
 

 

АКРЕДИТАЦІЙНІ АГЕНТСТВА ЄС 
Деякі з агентств із забезпечення якості, зареєстровані в EQAR: 

№ 

 

Назва агентства  Основна інформація Вебсайт, контакти 

1 

П
о
р
ту

га
л
ія

 

Агентство з 

оцінювання і 

акредитації вищої 

освіти 

(Agency for Evaluation 

and Accreditation of 

Higher Education - 

A3ES) 

 

A3ES – приватна 

організація, що здійснює 

оцінювання і акредитацію 

вищих навчальних закладів 

та їх програм навчання, а 

також сприяє інтеграції 

Португалії в Європейську 

систему забезпечення 

якості вищої освіти. 

 

Де проводились 

оцінювання: Португалія 

http://www.a3es.pt  

Адреса: Praça de Alvalade, 6 - 

5.° Frente, 1700 036 Lisboa, 

Portugal 

 

Контактна особа:  

Alberto Amaral 

Тел: +351 213511690 

Факс: +351 213511691 

Email:alberto.amaral@a3es.pt  

2 

Л
и

тв
а 

Центр оцінювання 

якості у вищій освіті  

(SKVC - Centre for 

Quality Assessment in 

Higher Education) 

 

 

Основними завданнями 

SKVC є підвищення якості 

вищої освіти та внесок у 

створення сприятливих 

умов для мобільності. 

Заснований в 1995 році як 

незалежне урядове 

агентство, Центр SKVC є 

єдиною зовнішньою 

установою із забезпечення  

якості, відповідальною за 

всі види вищих навчальних 

закладів в Литві (державні і 

приватні коледжі та 

університети).SKVC також 

виступає в якості місцевого 

відділення ENIC / NARIC, 

займаючись визнанням 

академічних дипломів.  

 

Де проводились 

оцінювання: Литва 

www.skvc.lt  

Адреса:A. Gostauto g. 12, LT-

01108 Vilnius, Lithuania 

 

Контактна особа:  

Ms. Aurelija Valeikienė, 

Deputy Director 

Тел: +370-5 2105402 

Факс: +370-5 2132553 

Email:aurelija.valeikiene@skv

c.lt   та skvc@skvc.lt  

http://www.a3es.pt/
http://www.skvc.lt/
mailto:skvc@skvc.lt


 

 

3 
А

в
ст

р
ія

 
Австрійське 

Агентство із 

забезпечення якості і 

акредитації  

(AQ Austria - Agency 

for Quality Assurance 

and Accreditation 

Austria) 

 

 

AQ Австрія є національним 

агентством по 

забезпеченню якості, 

засноване в 2012 році в 

результаті злиття трьох 

агентств - попередників. 

AQ Австрія є незалежною 

установою і надає послуги 

із забезпечення якості 

широкому діапазоні з 

метою підтримки ВНЗ 

стосовно підвищення якості 

їх послуг. Агентство має 

міжнародний профіль.  

 

Де проводились 

оцінювання: Німеччина, 

Австрія, Боснія і 

Герцеговина, Італія, 

Казахстан, Ліхтенштейн, 

Сербія, Словенія 

http://www.aq.ac.at  

Адреса: Renngasse 5, 1010 

Vienna, Austria 

 

Контактна особа: Dr. Achim 

Hopbach 
Phone: +43 1 532 0220 13 

Fax: +43 1 532 0220 99 

Email: 

achim.hopbach@aq.ac.at  

 

4 

П
о
л
ь
щ

а 

Польский акредитацій 

ний комітет 

(PKA - Polish 

Accreditation 

Committee) 

 

Польский акредитацій ний 

комітет було створено 

у2002 році. Він є 

незалежною установою, яка 

працює з метою 

підвищення якості освіти і 

охоплює ВНЗ будь-якої 

форми власності. 

 

Де проводились 

оцінювання: Польща, Литва 

http://pka.edu.pl  

Адреса: Zurawia 32/34 

Warsaw, Poland 

 

Контактна особа: lzabela 

Kwiatkowska Sujka 
Phone: +48 22 622 07 18 

Fax: +48 22 622 07 18 

Email: sujka@pka.edu.pl  

http://www.aq.ac.at/
mailto:achim.hopbach@aq.ac.at
http://pka.edu.pl/
mailto:sujka@pka.edu.pl


 

 

5 
Р

у
м

у
н

ія
 

Румунське агентство 

із забезпечення якості 

вищої освіти 

(ARACIS – Romanian 

Agency for Quality 

Assurance in Higher 

Education)  

Місією Агентства є оцінка 

якості навчальних програм, 

навчальних доменів та 

вищих навчальних закладів, 

а також внесок разом з ВНЗ 

в безперервне підвищення 

якості. Агентство також 

прагне здійснювати внесок 

у розвиток інституційної 

культури якості вищої 

освіти. 

 

Де проводились 

оцінювання: Румунія, 

Молдова  

www.aracis.ro    

Адреса:Schitu Magureanu 1 

050025 Bucharest, Romania 

 

Контактна особа:Radu 

Mircea Damian 

Phone: +40 0722 377 119 

Fax: +40 2131 27135 

Email: radu.damian@aracis.ro 

  

6 

 Р
о
сі

я
 

Агентство з контролю 

якості освіти і 

розвитку кар’єри  

(AKKORK - Agency 

for Quality Assurance 

in Higher Education 

and Career 

Development) 

Агентство з контролю 

якості освіти та розвитку 

кар'єри - провідна 

незалежна експертна 

організація в сфері 

професійної освіти в Росії. 

 

Де проводились 

оцінювання: Росія 

http://www.akkork.ru/e/  

105082, м. Москва, ЦАО, 

Спартаковська площа, буд. 

14, ТЦ "Central Street" 

 

Контактна особа:  

Erika Soboleva 
Тел:+ 7 903 723-64-67 

 +7 (495) 663-93-47 

Email:erika.soboleva@gmail.c

om  

http://www.aracis.ro/
mailto:radu.damian@aracis.ro
http://www.akkork.ru/e/


 

 

7 
 

 

 

 

 

 

 

Національний центр 

професійно-

громадської 

акредитації  

Національний центр 

професійно-громадської 

акредитації створений в 

2009 році і є автономною 

некомерційною 

організацією, заснованою 

Гільдією експертів в сфері 

професійної освіти та 

іншими юридичними 

особами з метою організації 

та проведення акредитації 

організацій в сфері освіти. 

Місія Центру полягає в 

підвищенні якості освіти, 

формуванні культури якості 

в освітніх організаціях і 

підвищенні іміджу 

російської освіти в Росії і за 

кордоном за допомогою 

проведення професійно-

громадської акредитації 

освітніх програм відповідно 

до європейських стандартів 

гарантії якості освіти за 

європейськими 

технологіями з 

урахуванням російського 

законодавства і кращих 

традицій російської вищої 

школи. 

 

Де проводились 

оцінювання: Росія 

http://www.ncpa.ru  

Адреса:206a Volkov Str. 

Yoshkar-Ola 424000, Russia 

 

Контактна особа:  

Galina Motova 

Phone: +78362421879 

Email: 

galina_motova@mail.ru 

http://www.ncpa.ru/


 

 

8 
С

л
о
в
ен

ія
 

Словенське агентство 

із забезпечення якості 

(SQAA - Slovenian 

Quality Assurance 

Agency) 

Агентство було створене в 

2010 році із попередньої 

державної ради в якості 

незалежного неурядового 

користувача бюджету і 

власника публічного 

дозволу. Його мета полягає 

в тому, щоб підвищити 

професіоналізм прозорої 

процедури оцінки якості 

відповідно до Закону про 

вищу освіту і заздалегідь 

визначених критеріїв, і 

включати всі зацікавлені 

сторони системи вищої 

освіти в процес прийняття 

рішень.  

Де проводились 

оцінювання: Словенія 

http://www.nakvis.si  

Адреса: Slovenska cesta 

9, P.O. Box 40 

1001 Ljubljana, Slovenia 

 

Контактна особа: Dr. Ivan 

Leban 
Phone: +386 1 400 5771 

Email:ivan.leban@nakvis.si  

http://www.nakvis.si/
mailto:ivan.leban@nakvis.si


 

 

9 
Б

ел
ь
гі

я
 

Відділ із забезпечення 

якості Ради 

фламандських 

університету і 

університетських 

коледжів 

(VLUHR QA - Quality 

Assurance Unit of the 

Flemish University and 

University Colleges 

Council) 

Відділ забезпечення якості 

є агентством по 

забезпеченню якості, яке 

робить свій внесок в 

охорону і постійне 

поліпшення якості вищої 

освіти. В рамках своєї 

діяльності, VLUHR QA 

стимулює культуру якості у 

вищих навчальних 

закладах. VLUHE QA хоче 

бути ведучим експертним 

центр в області 

забезпечення якості у вищій 

освіті, в тому числі 

пропонуючи власні послуги 

і ділячись знаннями з 

зацікавленими сторонами. 

Діє з 1 січня 2013 р., 

створений в результаті 

злиття підрозділів із 

забезпечення якості VLIR і 

VLHORA, які були 

зареєстровані на EQAR 

окремо з 2009 року аж до 

злиття, після чого VLUHR 

QA було надано попередню 

реєстрацію в EQAR. 

VLHUR QA з тих пір 

відновив свою реєстрацію 

(з січня 2015 року). 

 

Де проводились 

оцінювання: Бельгія 

http://www.vluhr.be/kwaliteits

zorg  

Адреса: Ravensteingalerij 27, 

bus 3 & 6 

1000 Brussels, Belgium 

 

Контактна особа:  

Klara De Wilde  

Phone: +32 (0)2 792 55 22 

Fax: +32 (0)2 211 41 99 

Email:Klara.dewilde@vluhr.be     

http://www.vluhr.be/kwaliteitszorg
http://www.vluhr.be/kwaliteitszorg


 

 

10 Агентство із оцінки 

якості вищої освіти 

(AEQES - Agence pour 

l'Evaluation de la 

Qualité de 

l'Enseignement 

Supérieur) 

Створений Міністерством 

Французького 

співтовариства Бельгії, 

AEQES відповідає за 

зовнішню оцінку якості 

програм вищої освіти 

бакалаврату та 

магістратури, котрі 

надаються всіма ВНЗ: 

університетами, 

університетськими 

коледжами, академіями 

мистецтв, консерваторіями 

і закладами продовженої 

освіти впродовж життя. 

AEQES було надано повне 

членство ENQA 9 вересня 

2011 року. 

 

Де проводились 

оцінювання: Бельгія 

www.aeqes.be    

Адреса: 1, Rue Adolphe 

Lavallée, Brussels 1080, 

Belgium  

 

Контактна особа: Mrs Caty 

Duykaerts  

Phone: +32(0)2 690.88.09  

Email: 

caty.duykaerts@aeqes.be  

11 

С
ер

б
ія

 

Комісія з акредитації і 

забезпечення якості 

(CAQA - Commission 

for Accreditation and 

Quality Assurance) 

CAQA є єдиною офіційно 

визнаною комісією, 

відповідальною за 

зовнішній контроль якості 

вищих навчальних закладів 

в Сербії. CAQA проводить 

процедуру акредитації 

вищих навчальних закладів 

та навчальних програм, 

приймає рішення по заявці 

на акредитацію і видає 

свідоцтво про акредитацію, 

яке є необхідною умовою 

для ліцензування вищих 

навчальних закладів в 

Сербії. 

 

Де проводились 

оцінювання: Сербія 

http://www.kapk.org   

Адреса: Serbia Palace, East 

wing, office 477, Mihajlo 

Pupin Boulevard no. 2,  11000 

Belgrade, Serbia  

 

Контактна особа: Sofija 

Pekic Quarrie  

Phone: +381646136528  

 Fax: +381 11 313 09 63  

Email: pekicq@gmail.com  

http://www.aeqes.be/
mailto:caty.duykaerts@aeqes.be
http://www.kapk.org/
mailto:pekicq@gmail.com


 

 

12 
Ш

в
ей

ц
ар

ія
 

Програма 

інституційного 

оцінювання 

(IEP - Institutional 

Evaluation Programme) 

Відповідно до 

інституційної автономії, 

місією Програми 

інституційного оцінювання 

є підтримка ВНЗ і системи 

освіти в розвитку їх 

стратегічного лідерства і 

потенціалу для управління 

змінами в рамках процесу 

добровільних 

інституційних оцінок. 

Програма є європейською 

програмою оцінювання, 

започаткованою в 1994 році 

і до теперішнього часу нею 

здійснено близько 400 

первинних і подальших 

оцінок різних вищих 

навчальних закладів в 45 

країнах світу. 

 

Де проводились 

оцінювання: Хорватія, 

Болгарія, Боснія і 

Герцеговина, Бельгія, 

Австрія, Чорногорія, Кіпр, 

Чехія, Данія, Естонія, 

Фінляндія, Франція, 

Німеччина, Греція, 

Угорщина, Ісландія, Росія, 

Сербія, Словаччина, 

Словенія, Іспанія, Швеція, 

Ірландія, Італія, Латвія, 

Литва, Нідерланди, 

Норвегія, Польща, 

Португалія, Румунія, 

Великобританія, Казахстан, 

Туреччина, Україна. 

http://www.eua.be/iep    

Адреса: c/o OGH 

Expertises,114 rue du Rhône 

Case postale 3174 

1211 Geneva 3  

 

Контактна особа:  

Anna Gover  

Phone: + 32 2 743 11 38  

Fax: +32 2 230 57 51  

Email: iep@eua.be  

http://www.eua.be/iep
mailto:iep@eua.be


 

 

13 Швейцарське 

Агентство акредитації 

і забезпечення якості  

(AAQ - Swiss Agency 

of Accreditation and 

Quality Assurance) 

AAQ гарантує і сприяє 

якості викладання і 

наукових досліджень у 

вищих навчальних закладах 

в Швейцарії. Агентство є 

незалежним, використовує 

міжнародно визнані методи 

і спирається на знання і 

досвід провідних фахівців. 

AAQ розробляє керівні 

принципи і стандарти 

якості, проводить 

процедури акредитації та 

оцінки, а також працює на 

міжнародному рівні. 

Агентство вбачає свою роль 

в якості зовнішнього 

партнера для забезпечення 

якості та розвитку, а також 

надає широкий спектр 

допоміжних послуг. AAQ 

діє під керівництвом 

швейцарського ради з 

акредитації.  

 

Де проводились 

оцінювання: Німеччина, 

Австрія, Ліхтенштейн, 

Люксембург, Швейцарія 

www.aaq.ch   

Адреса: Effingerstrasse 15 

P.O. Box 3001 Bern, 

Switzerland  

 

Контактна особа: Laura 

Beccari, International 

Relations Affairs  

Phone: +41 31 380 11 62  

Fax: +41 31 380 11 55  

Email: laura.beccari@aaq.ch   

  info@aaq.ch  

14 

Н
ім

еч
ч
и

н
а 

Інститут із 

акредитації, 

сертифікації і 

забезпечення якості 

(ACQUIN - 

Accreditation, 

Certification and 

Quality Assurance 

Institute) 

Акредитація навчальних 

програм у всіх предметних 

областях в Німеччині і за її 

межами. 

 

Де проводились 

оцінювання: Німеччина, 

Швейцарія, Австрія, Росія, 

Казахстан, Ліхтенштейн, 

Франція, Болгарія, 

Словенія.  

 

 

www.acquin.org   

Адреса: Brandenburger Str. 2 

 95448 Bayreuth, Germany  

 

Контактна особа:  

Dr. Stefan Handke  

Phone: +49 921 530390 77  

Fax: +49 921 530390 51  

Email: handke@acquin.org   

  biehl@acquin.org  

http://www.aaq.ch/
mailto:laura.beccari@aaq.ch
mailto:info@aaq.ch
http://www.acquin.org/
mailto:handke@acquin.org
mailto:biehl@acquin.org


 

 

15 Фундація з 

акредитації 

міжнародного бізнес 

адміністрування   

(FIBAA - Foundation 

for International 

Business 

Administration 

Accreditation) 

FIBAA є міжнародною 

некомерційною агенцією з 

акредитації та забезпечення 

якості, акредитованою 

Радою з акредитації 

Німеччини з 2000 року. 

FIBAA також має визнання 

від швейцарського 

Федерального 

департаменту з 

економічних питань, освіти 

та наукових досліджень 

(EAER), нідерландського 

Vlaamse Accreditatie 

Organisatie (NVAO), 

Міністерства освіти і науки 

Республіки Казахстан і 

австрійського федерального 

Міністерства науки і 

досліджень. FIBAA 

пропонує програмну та 

інституційну акредитацію, 

сертифікацію програм 

безперервної освіти і 

консультаційні послуги. 

FIBAA є дійсним членом 

ENQA з 2002 року.  

 

Де проводились 

оцінювання: Німеччина, 

Швейцарія, Австрія, Росія, 

Румунія, Нідерланди, 

Албанія, Франція, 

Люксембург, 

Великобританія, Кіпр, 

Чехія, Україна. 

www.fibaa.org   

Адреса: Berliner Freiheit 20-

24, 53111 Bonn, Germany  

 

Контактна особа:  

Daisuke Motoki  

Phone: +49 228 280 356 0  

Fax: +49 228 280 356 20  

Email: motoki@fibaa.org  

http://www.fibaa.org/
mailto:motoki@fibaa.org


 

 

16 Центральне агентство 

з оцінювання і 

акредитації 

(ZEvA - Central 

Evaluation and 

Accreditation Agency)

  

Роль Агентства: 

забезпечення і підвищення 

якості в сфері вищої освіти, 

надання консультаційних 

послуг і рекомендацій для 

ВНЗ і уряду з питань оцінки 

та акредитаційних 

процедур. 

 

Де проводились 

оцінювання: Німеччина, 

Швейцарія, Росія, 

Нідерланди, Австрія.  

www.zeva.org    

Адреса: Lilienthalstrasse 1 

 30179 Hannover, Germany  

Контактна особа:  

Hermann Reuke  

Phone: +49 511 54355 700  

Fax: +49 511 54355 999  

Email: reuke@zeva.org  

17 

Іс
п

ан
ія

 

Андалузьке агентство 

із знань, Департамент 

оцінювання і 

акредитації 

(AAC-DEVA - 

Andalusian Agency of 

Knowledge, 

Department of 

Evaluation and 

Accreditation) 

Департамент з оцінки та 

акредитації (Deva) є 

самостійним структурним 

підрозділом Андалузького 

Агентства знань (AAC). 

Мета - оцінка, акредитація 

та сертифікація якості в 

межах компетенцій 

університетів і вищих 

навчальних закладів в 

Андалусії. Охоплює області 

інституційної оцінки якості, 

акредитації викладацього 

персоналу та оцінки 

наукових досліджень. 

 

Де проводились 

оцінювання: Іспанія, Росія  

http://deva.aac.es/   

Адреса: Calle Doña 

Berenguela, s/n 3ª planta, 

14006 Cordoba, Spain  

 

Контактна особа:  

Juan Antonio Devesa Alcaraz 
(Director)  

Phone: +34 957 35 50 37  

Fax: +34 957 35 50 39  

Email: 

deva.aac@juntadeandalucia.es 

18 

Ф
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Центр оцінювання 

освіти Фінляндії 

(FINEEC - Finnish 

Education Evaluation 

Centre) 

Центр оцінювання освіти 

Фінляндії є незалежним 

урядовим закладом, 

відповідальним за 

національну оцінку освіти. 

Оцінювання, що 

проводяться FINEEC, 

охоплюють систему освіти 

повністю, від дошкільної 

освіти до вищої освіти. 

 

Де проводились 

оцінювання: Фінляндія, 

Австрія. 

http://karvi.fi/en/   

Адреса: PO Box 28 / 

Mannerheiminaukio 1 A 

 00101 Helsinki, Finland  

Контактна особа:  

Matti Kajaste  

Phone: +358 50 550 5763  

Fax: +358 9 1607 7608  

Email: matti.kajaste@karvi.fi  

http://www.zeva.org/
mailto:reuke@zeva.org
http://deva.aac.es/
http://karvi.fi/en/
mailto:matti.kajaste@karvi.fi
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Агентство із 

забезпечення якості 

вищої освіти 

(QAA - Quality 

Assurance Agency for 

Higher Education) 

Ми пропонуємо 

консультації, рекомендації 

та підтримку, щоб 

допомогти університетам, 

коледжам та іншим 

установам Великобританії 

забезпечити найкращий 

досвід отримання вищої 

освіти. Ми проводимо 

огляди установ і 

публікуємо звіти з 

детальним викладом 

результатів. Наші звіти 

засвідчують гарну практику 

і містять рекомендації, щоб 

допомогти підвищити 

якість. 

 

Де проводились 

оцінювання: 

Великобританія. 

http://www.qaa.ac.uk/   

Адреса: Southgate House 

Southgate Street, Gloucester, 

GL 1 1UB, United Kingdom  

 

Контактна особа:  

Karen Davies  

Phone: +44 (0)1452 557000  

Email: enquiries@qaa.ac.uk  

20 Британська 

акредитаційна рада 

незалежної 

безперервної і вищої 

освіти 

(BAC - British 

Accreditation Council 

for Independent Further 

and Higher Education) 

BAC є незалежною 

організацією, створеною в 

1984 році,національним 

органом з акредитації 

незалежної освіти "пост-16" 

у Великій Британії. BAC є 

некомерційною 

благодійною організацією, і 

самофінансується за 

рахунок зборів за 

акредитації. Не отримує 

державне фінансування. 

БАК не є регулюючим 

органом, і ВНЗ, які 

бажають пройти 

акредитацію, звертаються 

до BAC на добровільній 

основі. 

 

Де проводились 

оцінювання: 

Великобританія, 

Швейцарія, Ірландія, 

Греція, Болгарія.  

http://www.the-bac.org   

Адреса: Ground Floor 

14 Devonshire Square 

London, EC2M 4YT, UK 

  

Контактна особа:  

Mr Paul Fear  

Phone: +44 (0)300 330 1400  

Email: paul.fear@the-bac.org  

http://www.qaa.ac.uk/
mailto:enquiries@qaa.ac.uk
http://www.the-bac.org/
mailto:paul.fear@the-bac.org
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Агентство з науки і 

вищої освіти 

(ASHE - Agency for 

Science and Higher 

Education) 

Агентство несе 

відповідальність за 

виконання процедур 

зовнішнього контролю 

якості в хорватських ВНЗ, 

прагнучи безперервно 

підтримувати процес 

поліпшення якості науки і 

вищої освіти і внести свій 

вклад у досягнення 

глобальної 

конкурентоспроможності 

хорватських ВНЗ. Всі вищі 

навчальні заклади та 

наукові організації, що 

працюють в Хорватії, 

підлягають оцінці даного 

Агентства. 

 

Де проводились 

оцінювання: Хорватія. 

www.azvo.hr   

Address: Donje Svetice 38/5, 

10000 Zagreb, Croatia  

 

Контактна особа:  

Đurđica Dragojević  

Phone: +385 1 6274 851  

Fax: +385 1 6274 801  

Email: medju@azvo.hr  

 

 

http://www.azvo.hr/
mailto:medju@azvo.hr

