
Звіт 

про здійснення заходів щодо запобігання корупції  

в Міністерстві освіти і науки України, затверджених розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803-р «Деякі питання запобігання 

корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади»  до 

09.09.2018 

 

Захід № 1: Запровадження ефективного державного моніторингу та 

громадського контролю за земельними ділянками та об’єктами державної 

власності юридичних осіб, що належать до сфери управління МОН, шляхом 

створення відкритої інформаційної інтерактивної карти таких об’єктів. 

 

Головний виконавець: Костенко О. І., начальник управління з питань 

державного майна та підприємств. 

 

МОН листом від 23.08.2018 № 1/11-9041 доручило ДУ «Науково-

методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ 

«Агроосвіта» забезпечити зведення, опрацювання та подання завірених копій 

документів, що посвідчують право на володіння та користування земельними 

ділянками закладів освіти МОН (відповідне доручення керівникам закладів 

освіти підготовлено та направлено) до Державної служби України з питань 

геодезії картографії та кадастру  для забезпечення виконання розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803-р. 

 

Захід № 2: Запровадження кращого європейського досвіду для 

конкурсного відбору МОН проектів наукових досліджень та науково-технічних 

розробок, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів. 

 

Головний виконавець: Сандига І. В., заступник директора 

департаменту науково-технічного розвитку. 

 

Наказом МОН від 05.05.18 № 474 «Про проведення конкурсного відбору 

проектів наукових досліджень і розробок» оголошено проведення щорічного 

конкурсного відбору. 

Всього станом на 20 серпня поточного року сформовано 781 проект, які 

беруть участь у ІІ етапі конкурсного відбору, на загальну суму 394, 625 млн. 

гривень. 

Підведення остаточних підсумків відбудеться на засіданні Наукової ради 

МОН, яке відбудеться 19 жовтня 2018 року. Наказ про результати буде 

оприлюднено на сайті МОН не пізніше 31 жовтня 2018 року. 

Водночас слід зазначити, що у січні 2019 року закінчується термін 

повноважень діючого складу експертів секцій за фаховим напрямом Наукової 

ради МОН. 

З метою проведення повної ротації видано наказ МОН від 09.07.18                    

№ 740 «Про оновлення персонального складу секцій за фаховими напрямами 

наукової ради МОН та часткового набору до персонального складу секцій за 



фаховими напрямами експертної ради МОН». Цей наказ оголошує конкурс 

експертів на новий термін. Новацією зазначеного конкурсу є запрошення до 

участі всіх без винятку представників наукової громадськості, які, заповнюючи 

google-форму, стають учасниками конкурсного відбору. 

У зв’язку з тим, що наказ вийшов у період відпусток, строк подання 

анкет продовжено до 1 жовтня поточного року. Відповідну інформацію у формі 

оголошення розміщено на офіційному веб-сайті МОН. 

 

Захід № 3: Спрощення процедури ліцензування освітньої діяльності 

закладів вищої освіти, переведення її в електронний формат. 

 

Головний виконавець: Шевцов А. Г., директор департаменту атестації 

кадрів вищої кваліфікації та ліцензування. 

 

З метою удосконалення ліцензійних умов та процедури ліцензування для 

закладів освіти, зокрема, у сфері вищої та професійно-технічної освіти, 

розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 

до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти. 

Зазначений проект документа затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та набув чинності 23 травня 2018 

року. 

Протягом червня-серпня 2018 року проходило обговорення результатів 

виконання нових Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти, виявлення організаційних ризиків нової процедури. В результаті 

виникла необхідність  напрацювання проекту змін до Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти. На сьогодні зазначений 

проект розроблено та узгоджується з відповідними структурними підрозділами 

МОН. 

Також розробляється графік проведення регіональних нарад  з 

представниками закладами освіти всіх рівнів освіти та регіональними органами 

ліцензування з метою обговорення особливостей практики застосування нових 

ліцензійних умов та організаційних ризиків щодо їх впровадження.   

 

Захід № 4: Сприяння академічній доброчесності в Україні шляхом 

запровадження процедури перевірки дисертацій на відсутність/наявність 

академічного плагіату. 

 

Головний виконавець: Шевцов А. Г., директор департаменту атестації 

кадрів вищої кваліфікації та ліцензування. 

 

Відповідно до підпункту 8 пункту 2 Розділу V «Забезпечення якості 

вищої освіти» Закону України «Про вищу освіту» та  Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 22 липня 2013 року № 504-р «Про створення 

Національного репозитарію академічних текстів» розроблено Положення про 

Національний репозитарій академічних текстів України, яке затверджено 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-30-grudnya-2015-r-1187


постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 541, яке 

визначає мету, структуру та засади функціонування Національного репозитарію 

академічних текстів (далі – Національний репозитарій) – універсальної за 

змістом загальнодержавної електронної бази, фонди якої міститимуть 

кваліфікаційні роботи випускників системи вищої освіти, академічні тексти 

наукового, науково-технічного та освітнього (навчального) характеру. 

Відповідно до пункту 11 Положення про Національний репозитарій 

академічних текстів визначено розпорядника Національного репозитарію, а 

саме Державну наукову установу «Український інститут науково-технічної 

експертизи та інформації» (наказ МОН від 25.10.2017 № 1421). 

Відповідно до Плану заходів щодо створення та введення в експлуатацію 

Національного репозитарію, затвердженого наказом МОН 07.12.2016 № 1466, 

Міністерством освіти і науки при залучені громадськості та експертів 

розроблено Регламент роботи Національного репозитарію академічних текстів 

Наказ МОН від 13.02.2018 № 140 «Про затвердження Регламенту 

функціонування Національного репозитарію академічних текстів» подано до 

Міністерства юстиції України на державну реєстрацію. 

Міністерство юстиції України (вх. № 7323/0/2-18 від 26.03.2018) надало 

МОН висновок про доопрацювання наказу з метою погодження з 

Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, а також отримання позиції Державної регуляторної служби України. 

Листами МОН (від 26.03.2018 №1/12-2921 та № 1/12-2933) було 

надіслано копію наказу для погодження до Адміністрації Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України та Державної регуляторної 

служби України. 

Державна регуляторна служба України (лист від 02.05.2018 № 10724/0/2-

18), розглянувши наказ МОН від 13 лютого 2018 № 140, надіслала лист з 

резолюцію про те, що даний наказ містить низку норм регуляторного 

характеру, а його прийняття потребувало реалізації передбачених 

законодавством процедур. 

Відповідно до листа Державної регуляторної служби України наказ МОН 

від 13 лютого 2018 № 140 «Про затвердження Регламенту функціонування 

Національного репозитарію академічних текстів» було скасовано наказом МОН 

від 05 квітня 2018 року № 328. 

Після суттєвого доопрацювання Регламенту функціонування 

Національного репозитарію академічних текстів, відповідний проект було 

надіслано на погодження до Адміністрації Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України та Державної регуляторної служби 

України (листи МОН від 30.05.2018 № 1/12-4707 та № 1/12-4708). 

В контексті забезпечення академічної доброчесності при атестації 

наукових кадрів 23 лютого 2018 р. був підписаний Меморандум про 

співробітництво між МОН та компанією Plagiat.pl, 4 квітня 2018 р. – із ТОВ 

«Антиплагіат». Особливістю Меморандумів є зобов’язання компаній 

здійснювати безкоштовну перевірку дисертацій, тобто принаймні один раз 

перевіряти кожну наукову працю. При цьому інші послуги (перевірка наукових 

видань, студентських робіт тощо) можуть здійснюватися на платній основі, що 

повинно бути обумовлено в індивідуальному контракті (договорі) між 



компанією та ЗВО. 

4 липня 2018 року було затверджено наказ МОН № 707 «Про 

затвердження Регламенту функціонування Національного репозитарію 

академічних текстів», який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 23 

липня 2018 року за № 858/32310. Наказ набрав чинності 21 серпня 2018 року. 

До Міністерства розпорядником (Український інститут науково-технічної 

експертизи і інформації) для погодження надіслане Технічне завдання на 

створення та введення в експлуатацію Національного репозитарію академічних 

текстів. Дане технічне завдання проходить процедуру погодження. 

Для дотримання основних принципів академічної доброчесності та 

системного підходу до розвитку методів та засобів виявлення плагіату в 

освітньому просторі, Міністерством освіти і науки України розроблено для 

використанні у роботі Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та 

його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, 

наукових доповідях, статтях тощо), які були розіслані 15 серпня 2018 року 

листом № 1/11-8681 та розміщенні у вільному доступі на веб-сайті МОН за 

посиланням: https://mon.gov.ua/storage/app/media/akredytatsiya/instrukt-list/1-11-

8681-vid-15082018-rekomendatsii-shchodo-zapobigannya-akademichnomuplagiatu. 

pdf. 

Для прискореного розгляду інформації про наявність академічного 

плагіату по суті забезпечена можливість подання інформації громадянам в 

електронному вигляді через веб-сайт МОН у підрозділі «Електронне 

звернення» за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/gromadskosti/ 

zvernennyagromadyan/elektronne-zvernennya. 

 

Захід № 5: Запровадження системи електронного урядування та 

офіційного порталу  МОН, ефективного механізму інтерактивної взаємодії з 

громадянами. 

 

Головний виконавець: Єрко І. А., начальник управління 

адміністративно-господарського та організаційного забезпечення. 

 

На виконання пункту 38 Заходів питання організації електронного 

документообігу в МОН станом на 1 вересня 2018 р. виконано на 80 %. 

Відповідно до спільної угоди із організацією UTEMA, завершення даного 

заходу подовжено до грудня поточного року. 


