
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 09.03.2021 

 

 

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. Вказаний проєкт Ліцензійних умов сприяє дерегуляції в системі 

вищої освіти та передбачає суттєве спрощення ліцензійних вимог щодо 

отримання ліцензій (розширення провадження освітньої діяльності). Наразі 

проєкт акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України. 

 

Сприяння академічній доброчесності в Україні шляхом 

запровадження процедури перевірки дисертацій на відсутність/наявність 

академічного плагіату 
Відповідно до етапу № 1 здійснення заходу щодо затвердження 

Регламенту Національного репозитарію академічних текстів, наказ МОН «Про 

затвердження Регламенту роботи Національного репозитарію академічних 

текстів» від 04 липня 2018 року № 707  зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 23 липня 2018 р. за № 858/32310 (етап № 1 виконано). 

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, МОН розпочато розгляд 

таких звернень у разі надходження таких звернень на електронну адресу: 

ez@mon.gov.ua (етап № 2 у спрощеній формі виконано). 

Відповідно до етапу № 3 здійснення заходу щодо розробки та 

затвердження ТЗ на створення та введення в експлуатацію НРАТ, наказом МОН 

«Деякі питання Національного репозитарію академічних текстів» від 19.10.2018 

№ 1140 (https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-nacionalnogo-repozitariyu-

akademichnih-tekstiv) затвердженні примірні технічні характеристики 

Національного репозитарію академічних текстів та визначено Державній 
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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 Національного репозитарію академічних текстів (етап № 3 зі 

сторони МОН виконано). 

Відповідно до етапу № 4 здійснення заходу  щодо наповнення 

Національного репозитарію академічних текстів розпочато роботу над 

створенням реєстру фахових видань України (http://resources.ukrintei.ua/refer/). 

Наразі відбувається тестування веб-порталу НРАТ та структурування його 

рубрик (http://nrat.ukrintei.ua/). У базі міститься 158914 записів про звіти у сфері 

наукової та науково-технічної діяльності та 150326 записів про дисертації на 

здобуття ступеня доктора і кандидата наук, які можна переглянути після 

авторизації в репозитарії (етап № 4 зі сторони МОН виконано). 

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. 

Затверджено наказ МОН від 23.09.2019 № 1220 «Про опублікування 

результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 08 жовтня 2019 р. за  

№ 1086/34057, яким передбачено посилення вимог до опублікування здобувачів 

наукових ступенів та включено альтернативні вимоги щодо поліпшення 

публікаційної активності здобувачів у світових рейтингових наукових виданнях. 

Також даним наказом імплементовано можливість захисту докторської 

дисертації у вигляді наукової доповіді.  

Міністерством повернуто на доопрацювання Порядок скасування рішення 

спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня, розроблений 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 

(https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proe 

kt-poryadku-skasuvannya-rishennya-specializovanoyi-vchenoyi-radi-pro-prisudzhenn 

ya-naukovogo-stupenya).  

http://resources.ukrintei.ua/refer/
http://nrat.ukrintei.ua/
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-mentu-z-prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-mentu-z-prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proekt-poryadku-skasuvannya-rishennya-specializovanoyi-vchenoyi-radi-pro-prisudzhennya-naukovogo-stupenya
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proekt-poryadku-skasuvannya-rishennya-specializovanoyi-vchenoyi-radi-pro-prisudzhennya-naukovogo-stupenya
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proekt-poryadku-skasuvannya-rishennya-specializovanoyi-vchenoyi-radi-pro-prisudzhennya-naukovogo-stupenya

