
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 

09.09.2019 

 

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. 

 

Листом від 08.07.2019 № 1/10-1873 Міністерство освіти і науки України 

(далі – МОН,  Міністерство) звернулось до Кабінету Міністрів України щодо 

внесення змін до пункту 34 Заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, 

інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 р. № 803-р «Деякі питання 

запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої 

влади» в частині визначення основним виконавцем зазначеного заходу 

Державного агентства з питань електронного урядування України з метою 

створення Єдиної державної карти земель, які перебувають у користуванні 

суб’єктів господарювання державної форми власності. При цьому за 

Міністерством пропонувалось закріпити відповідальність за інформаційне та 

контентне наповнення геопросторової карти земель освіти шляхом збору, 

зведення та подання відповідних документів до Державного агентства з питань 

електронного урядування України. 

 

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. 

 

У вересні поточного року запрацював новий склад Наукової ради МОН та 

її секцій за фаховими напрямами, затверджений наказом Міністерства  

від 20.06.2019 № 859. Наразі експертам необхідно провести експертизу 

проміжних звітів  наукових досліджень і розробок. 
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Захід № 3: Спрощення процедури ліцензування освітньої діяльності 

закладів вищої освіти, переведення її в електронний формат. 

 

Головний виконавець: Шевцов А. Г., директор департаменту 

ліцензування. 

 

В травні 2019 року відбулися тендерні процедури на модернізацію 

програмного  забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти 

(далі – ЄДЕБО). Відповідно до технічного завдання для виконавців державного 

замовлення здійснюється доопрацювання програмного забезпечення для 

функціонування електронного ліцензування. 

Відповідно до наказу МОН від 13.03.2019 № 346 «Про модернізацію 

програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти» 

модернізацію в частині ліцензування освітньої діяльності закладів освіти, 

зокрема, у сфері вищої совіти, буде здійснено до 20 вересня 2019 року. 

  

Захід № 4: Сприяння академічній доброчесності в Україні шляхом 

запровадження процедури перевірки дисертацій на відсутність/наявність 

академічного плагіату. 

 

Головний виконавець: Криштоф С. Д., директор департаменту атестації 

кадрів вищої кваліфікації. 

 

Відповідно до етапу № 1 здійснення заходу щодо затвердження Регламенту 

Національного репозитарію академічних текстів наказ Міністерства від 

04.07.2018 № 707 «Про затвердження Регламенту роботи Національного 

репозитарію академічних текстів» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

23 липня 2018 р. за № 858/32310. 

Відповідно до етапу № 2 здійснення заходу щодо забезпечення громадянам 

можливості подання матеріалів про наявність академічного плагіату в 

дисертаціях в електронному вигляді з використанням ЕЦП через веб-сайт МОН 

для прискорення розгляду наданих матеріалів по суті Міністерством розпочато 

розгляд таких звернень у разі їх надходження на електронну адресу: 

ez@mon.gov.ua. 

Відповідно до етапу № 3 здійснення заходу щодо розробки та 

затвердження ТЗ на створення та введення в експлуатацію Національного 

репозитарію, наказом МОН від 19.10.2018 № 1140 «Деякі питання Національного 

репозитарію академічних текстів» (https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-

nacionalnogo-repozitariyuakademichnih-tekstiv) затверджені примірні технічні 

характеристики Національного репозитарію та визначено Державній науковій 

установі «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» 

забезпечити розроблення, затвердження та погодження з МОН Технічного 

завдання на виконання науково-дослідної роботи «Створення та забезпечення 

функціонування тестової експлуатації першої черги Національного репозитарію 

академічних текстів» та надіслати до МОН Примірник технічних характеристик 
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Національного репозитарію академічних текстів. 

Відповідно до етапу № 4 здійснення заходу щодо наповнення 

Національного репозитарію  розпочато роботу над створенням реєстру фахових 

видань України (http://resources.ukrintei.ua/refer/). Усі дисертації, які 

захищаються в Україні, надходять до фондів УкрІНТЕІ, з яких в подальшому і 

буде наповнений Національний репозитарій. Наразі відбувається тестування веб-

порталу Національного репозитарію та структурування його рубрик 

(http://nrat.ukrintei.ua/degree/, http://nrat.ukrintei.ua/publications/).  

Відповідно до етапу № 5 щодо розробки, затвердження та імплементації 

ефективних правил і процедур з метою впровадження політики академічної 

доброчесності в Україні 06 березня 2019 року затверджено постанову Кабінету 

Міністрів України № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії» (https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-mentu-z-prisudzhennya-

stupenya-doktora-filosofiyi).  Цією постановою затверджено Порядок проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, який регулює питання 

присудження ступеня доктора філософії разовими спеціалізованими вченими 

радами закладів вищої освіти та наукових установ, встановлення вимог до рівня 

наукової кваліфікації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, утворення 

зазначених рад та скасування їх рішень. Передбачено, що виявлення МОН 

академічного плагіату у захищеній дисертації є підставою для позбавлення на 

два роки наукового керівника права участі у підготовці здобувачів, позбавлення 

голови та членів ради на два роки права участі в атестації здобувачів. 

Розроблено проект наказу МОН «Про опублікування результатів 

дисертації», який наразі знаходиться на реєстрації у Міністерстві юстиції 

України. 

 

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. 

 

Наказом МОН від 15.08.2019 №1111 «Про впровадження у промислову 

експлуатацію програмно-апаратного комплексу «Система електронного 

документообігу Міністерства освіти і науки України»  документообіг у 

Міністерстві введено у промислову експлуатацію.  

Відтак, питання організації електронного документообігу в Міністерстві 

виконано на 100 відсотків 

http://resources.ukrintei.ua/refer/

