
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 09.03.2020 

 

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. 

 

Міністерство освіти і науки України (далі – МОН,  Міністерство)  листом 

від 23.08.2018  № 1/11-9041 доручило Державній установі «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. 

Станом на 01.03.2020 ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта» проведено роботу із 

опрацювання наданої закладами освіти і обласними департаментами 

(управліннями) відповідної інформації. 

В разі необхідності зазначену інформацію буде подано для подальшого 

опрацювання та виконання 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» (далі – Заходи). 

 

Захід № 3: Спрощення процедури ліцензування освітньої діяльності 

закладів вищої освіти, переведення її в електронний формат. 

 

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 28.11.2019 № 1491 «Про постійне 

використання модернізованого програмного забезпечення Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти» введено в постійне використання 

модернізоване  програмне забезпечення ЄДЕБО. Це дозволяє відновити  

електронне ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти і  професійної 

(професійно-технічної) освіти та запровадити електронне ліцензування освітньої 

діяльності у сфері фахової передвищої освіти через модуль «Електроне 

ліцензування». 
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Листом МОН від 20.12.2019 № 1/9-775 закладам повідомлено про 

запровадження електронного ліцензування у сфері фахової передвищої освіти та 

професійної (професійно-технічної) освіти.   

Відкриття модуля «Електроне ліцензування» у сфері вищої освіти через 

електронний формат наразі недоцільно, 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. 

Наразі здобувачі ліцензій (ліцензіати) у сфері фахової передвищої освіти 

та професійної (професійно-технічної) подають заяви та відповідні документи на 

ліцензування освітньої діяльності через модуль «Електронне ліцензування» 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти.  

 

Захід № 4: 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 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 

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

Наразі репозитарій містить звіти у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності (звіти НДДКР – проміжні та остаточні), дисертації та автореферати 

дисертацій. База даних НДДКРіДР, доступна для ознайомлення у січні 2020 року, 

становить  150,5 тис. звітів НДДКР (у т.ч. 96,6 тис. з повними текстами) та 128 

тис. дисертацій і авторефератів (у т.ч. 98,7 тис. з повними текстами). Контент 

НРАТ регулярно поповнюється за рахунок архівних матеріалів, наявних у 

розпорядженні  ДНУ УкрІНТЕІ. 

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 року 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 підготовлено 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-proekt-poryadku-skasuvannya-rishenn 

ya-specializovanoyi-vchenoyi-radi-pro-prisudzhennya-naukovogo-stupenya), до 

подачі в Міністерство юстиції України. У зв’язку з зміною складу Уряду, проєкт 

акта буде повторно погоджуватися  в відповідних Міністерствах. 

Наказом МОН від 24.09.2019 № 1230 (зі змінами) затверджено новий склад 

атестаційної колегії (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-skladu-

atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva). 


