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 09.12.2020
Спрощення процедури ліцензування освітньої діяльності закладів
вищої освіти, переведення її в електронний формат
Надання адміністративної послуги з видачі ліцензії на освітню діяльність
(розширення провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти переведено
в електронний формат відповідно до чинних Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1187, але не було запроваджено, оскільки Законом
України № 392 від 18.12.2019 «Про внесення змін до деяких законів України
щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» змінено
процедуру ліцензування, що потребує внесення відповідних змін до Ліцензійних
умов.
Департаментом атестації кадрів вищої кваліфікації розроблено нову
редакцію Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, зокрема у сфері
вищої освіти, яку було розміщено 08.09.2020 на офіційному вебсайті
Міністерства освіти і науки України (далі – Міністерство) у рубриці «Громадське
обговорення».
Вказаний проєкт Ліцензійних умов сприяє дерегуляції в системі вищої
освіти та передбачає суттєве спрощення ліцензійних вимог щодо отримання
ліцензій (розширення провадження освітньої діяльності). Протягом
встановленого терміну для обговорення з громадськістю пропозиції до проєкту
акта надійшли від 70 закладів освіти, наукових установ, громадських організацій
та фізичних осіб. Наразі за результатами громадського обговорення проєкт акта
знаходиться на погодженні у структурних підрозділах Міністерства.
Окремо варто звернути увагу, що з 1 вересня 2020 року надання
адміністративних послуг у сфері вищої освіти здійснюється виключно через
модуль «Електронне ліцензування» Єдиної державної електронної бази з питань
освіти.
Сприяння
академічній
доброчесності
в
Україні
шляхом
запровадження процедури перевірки дисертацій на відсутність/наявність
академічного плагіату
Задля сприяння академічній доброчесності в Україні шляхом
запровадження процедури перевірки дисертацій на відсутність/наявність
академічного плагіату Міністерство підготувало наказ від 22.07.2020 № 949 «Про
внесення змін до Регламенту роботи Національного репозитарію академічних
текстів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04 липня
2018 року № 707». Вищезгаданий наказ було надіслано до Державної
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регуляторної служби України (далі – ДРС) з метою отримання пропозицій чи
зауважень в межах компетенції, проте у зв’язку з наданими ДРС зауваженнями
його скасовано наказом Міністерства від 29.10.2020 № 1333.
Відтак, Міністерством було підготовано новий проєкт наказу «Про
внесення змін до Регламенту роботи Національного репозитарію академічних
текстів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04 липня
2018 року № 707». Листом від 22.10.2020 №7026/0/20-20 ДРС повідомило, що
зауваження до нього відсутні.
Наразі директорат науки та інновацій очікує відповідного висновку від
Міністерства цифрової трансформації України. Одразу після надходження
такого висновку новий проєкт наказу буде прийнято Міністерством та надіслано
до для реєстрації у встановленому порядку до Міністерства юстиції України.

