
Звіт
про повторне відстеження результативності 

наказу Міністерства освіти і науки України від 13 листопада 2018 р.
№ 1233 «Деякі питання наукових об’єктів, що становлять національне 

надбання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
12 березня 2019 р. за № 245/33216, № 246/33217, № 247/33218

1. Вид та назва регуляторного акта
Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 листопада 2018 р. № 1233 

«Деякі питання наукових об’єктів, що становлять національне надбання», 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 березня 2019 р. 
за № 245/33216, 246/33217, № 247/33218.

2. Виконавець заходів з відстеження
Міністерство освіти і науки України.

3. Цілі прийняття акта
До основних цілей прийняття акта слід віднести затвердження:
Порядку вирішення питань щодо утримання, збереження та розвитку 

наукових об’єктів, що становлять національне надбання;
Порядку вирішення питань щодо надання науковому об’єкту (позбавлення 

наукового об’єкта) статусу такого, що становить національне надбання;
Порядку ведення Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять 

національне надбання (далі -  Реєстр);

встановлення загальних засад вирішення організаційних, фінансових, 
матеріально-технічних та інших питань щодо надання науковому об’єкту 
(позбавлення наукового об’єкта) статусу такого, що становить національне 
надбання, утримання, збереження та розвитку цих об’єктів, ведення Реєстру.

4. Строк виконання заходів з відстеження
Заходи, спрямовані на відстеження результативності вищезазначеного 

регуляторного акта, здійснювались з 12 березня 2020 року по 12 березня 2021 
року.

5. Тип відстеження
Повторне відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження
Проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного 

акта здійснювалося на підставі оцінки стану його впровадження, визначення 
ефективності та доцільності впровадженого регулювання шляхом аналізу 
статистичних показників щодо кількості наукових об’єктів, яким надано статус 
такий, що становить національне надбання, та яких позбавлено такого статусу.
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7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 
результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом 
аналізу кількості, складу, унікальності наукових об’єктів, яким доцільно надати 
статус такий, що становить національне надбання, та яких доцільно позбавити 
такого статусу. Відповідно до затвердженого Порядку вирішення питань щодо 
надання науковому об’єкту (позбавлення наукового об’єкта) статусу такого, що 
становить національне надбання, ініціаторами було подано пропозиції з 
відповідними обґрунтуваннями щодо надання 8 науковим об’єктам статусу 
такого, що становить національне надбання, та позбавлення 2 наукових об’єктів 
такого статусу.

Для науково-експертного забезпечення розгляду питань щодо надання 
науковим об’єктам (позбавлення наукових об’єктів) статусу такого, що 
становить національне надбання, МОН утворено Комісію з питань наукових 
об’єктів, що становлять національне надбання (далі -  Комісія).

За результатами засідання Комісії, на якій розглянуто обґрунтування 
необхідності надання 8 науковим об’єктам та позбавлення 2 наукових об’єктів 
статусу такого, що становить національне надбання, підготовлено висновок про 
доцільність надання 8 науковим об’єктам статусу такого, що становить 
національне надбання, та позбавлення 2 наукових об’єктів такого статусу, на 
підставі якого підготовлено відповідний проект акта Кабінету Міністрів 
України.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Результативність акта можна оцінити за такими показниками:
кількість наукових об’єктів, яким надано статус такий, що становить 

національне надбання, та яких позбавлено такого статусу.
Дія регуляторного акта охопила 10 наукових обєктів.

Наукові об'єкти,
яким надано статус такий, що становить національне надбання

Найменування 
органу, до сфери
управління якого
належить (у віданні якого 
перебуває) відповідальна 
установа_______________

Горизонтальний сонячний телескоп Астрономічної 
обсерваторії Київського національного університету МОН
імені Тараса Шевченка

Колекція деревних рослин Ботанічного саду
ім. акад. О. В. Фоміна ННЦ "Інститут біології та медицини"
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фонд стародрукованих, рідкісних та цінних книжкових 
зібрань Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка

Найменування наукового об'єкта та відповідальної 
установи
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Комплекс експериментальних стендів для досліджень та 
випробувань виробів космічної техніки Національного 
технічного університету України "Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського"

Давні букові ліси природного заповідника "Розточчя"
Колекція препаратів Анатомічного музею Львівського 

національного медичного університету імені Данила 
Г алицького

Колекція наукових видань 1901-1917 років із фондів 
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки 
Національної академії агарних наук України

Комплекс науково-дослідного обладнання
Випробувального центру колісних транспортних засобів ДП 
"ДержавтотрансНДІпроект"

Наукові об'єкти,
яких позбавлено статусу такого, що становить національне надбання:

"Колекція стародруків Педагогічного музею України";

"Науково-дослідний комплекс інтегральної, голограмної та волоконної 
оптики Науково-дослідного інженерно-впроваджувального центру 
пріоритетних технологій оптичної техніки "Спецприлад" (на базі ВО "Завод 
"Арсенал", м. Київ).

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

На підставі результатів повторного відстеження результативності наказу 
Міністерства освіти і науки України від 13 листопада 2018 р. № 1233 «Деякі 
питання наукових об’єктів, що становлять національне надбання», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2019 р. 
за № 245/33216, 246/33217, № 247/33218 в аспекті забезпечення вирішення 
організаційних питань щодо надання науковому об’єкту (позбавлення наукового 
об’єкта) статусу такого, що становить національне надбання, ступінь досягнення 
визначених цілей є належним. Регуляторний акт відповідає принципам 
державної регуляторної політики.

Оцінка результатів та ступеня досягнення визначених цілей 
відбуватиметься у рамках періодичного відстеження, яке відповідно до 
законодавства здійснюватиметься в залежності від періодичності подання 
ініціатором (органом державної влади, органом місцевого самоврядування, 
Національною академією наук та національними галузевими академіями наук, 
громадським об’єднанням, іншою юридичною особою) пропозицій щодо 
надання науковому об’єкту статусу такого, що становить національне надбання, 
або позбавлення наукового об’єкта такого статусу.

МОЗ

Національна академія 
аграрних наук

Мінінфраструктури

Т.в.о. Міністра освіти і науки України ■ р СЕЛЕЦЬКИЙ


