
 
 

 

ЗВІТ 

про повторне відстеження результативності наказу Міністерства освіти і 

науки України від 12 березня 2019 року № 338 

«Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження 

ними наукової (науково-технічної) діяльності», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 27 червня 2019 року  

за № 688/33659, № 689/33660 

 

I. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується, дата його прийняття та номер 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 березня 2019 року № 338 

«Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними 

наукової (науково-технічної) діяльності», зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 27 червня 2019 року за № 688/33659, № 689/33660 (далі – наказ 

Міністерства освіти і науки України від 12 березня 2019 року № 338). 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Міністерство освіти і науки України (далі – МОН). 

 

3. Цілі прийняття акта 

Основною ціллю акта є визначення процедури організації і проведення 

оцінювання ефективності наукової та науково-технічної діяльності закладів 

вищої освіти (далі – ЗВО) відповідно до єдиної методики; затвердження форми 

заявки на проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині 

провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності (далі – державна 

атестація) і форм інформаційних матеріалів, які ЗВО подають для проведення 

державної атестації; визначення порядків формування та діяльності експертних 

груп і Комісії з питань проведення державної атестації ЗВО в частині 

провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності (далі – атестаційна 

комісія), засад експертного оцінювання ефективності діяльності ЗВО; порядку 

визначення атестаційної оцінки ЗВО за науковим напрямом та порядку 

віднесення ЗВО до відповідної кваліфікаційної групи; забезпечення процедури 

незалежного, прозорого та об’єктивного оцінювання ефективності діяльності 

ЗВО за науковими напрямами. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Заходи, спрямовані на відстеження результативності наказу Міністерства 

освіти і науки України від 12 березня 2019 року № 338 здійснювалися з липня 

2020 року по березень 2021 року. 

 

5. Тип відстеження 

Повторне. 
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6. Методи одержання результатів відстеження 

Для проведення повторного відстеження використовувався аналіз 

узагальненої інформації щодо кількості ЗВО, які подали заявки та надали 

інформаційні матеріали для проведення державної атестації. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом 

аналізу кількості ЗВО, які пройшли державну атестацію з метою оцінювання 

ефективності їх наукової та науково-технічної діяльності.  

Цільова група: заклади вищої освіти, які належать до сфери управління 

МОН. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта 

встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності. 

Ефективність та доцільність впровадженого регулювання визначають 

показники результативності:  
кількість зареєстрованих заявок та інформаційних матеріалів, поданих 

ЗВО за науковим напрямом (науковими напрямами); 

кількість засідань експертних груп за науковим напрямом; 

кількість засідань атестаційної комісії.  

Наказом Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2020 року № 994 

оголошено проведення державної атестації ЗВО, які належать до сфери 

управління МОН, за період з 2015 по 2019 роки. Дія регуляторного акта охопила 

135 ЗВО, які за сімома науковими напрямами подали заявки та 386 одиниць 

інформаційних матеріалів. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2019 № 1097 

(зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 

02.10.2019 № 1256 та від 29.09.2020 № 1206) затверджено персональний склад 

атестаційної комісії. 

Видано та опубліковано на офіційному вебсайті МОН наказ Міністерства 

освіти і науки України від 07.09.2020 № 1111 «Про затвердження персонального 

складу експертних груп для проведення оцінювання ефективності діяльності 

закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) 

діяльності за науковими напрямами». 

Експертними групами проаналізовано 386 комплектів інформаційних 

матеріалів, поданих 135 ЗВО за сімома науковими напрямами, проведено 

експертне оцінювання потенціалу розвитку наукових напрямів в ЗВО та 

сформульовано висновки щодо атестаційних оцінок ЗВО за науковими 
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напрямами. Загалом проведено 17 засідань експертних груп за сімома науковими 

напрямами. 

Експертні висновки розглянуті на трьох засіданнях атестаційної комісії 

відповідно до Порядку проведення державної атестації закладів вищої освіти  в 

частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. 

№ 652 «Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в 

частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» (далі – 

Порядок) та згідно з пунктом 16 Порядку видано і опубліковано на офіційному 

вебсайті Міністерства освіти і науки України наказ Міністерства освіти і науки 

України від 25.03.2021 № 372 «Про результати державної атестації закладів 

вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) 

діяльності». Відповідно до вищезазначеного наказу до кваліфікаційної групи А 

віднесено 18 справ з інформаційними матеріалами по сімох наукових напрямах, 

до групи Б – 50, до групи В – 168. До групи неатестованих віднесено 144 справи. 

Знято з розгляду 6 справ з інформаційними матеріалами. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 На підставі результатів повторного відстеження результативності наказу 

Міністерства освіти і науки України від 12 березня 2019 року № 338 «Про 

державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової 

(науково-технічної) діяльності» в аспекті  забезпечення вирішення 

організаційних питань щодо оцінювання ефективності наукової та науково-

технічної діяльності закладів вищої освіти, 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 один раз на три роки після проведення заходів 

повторного відстеження наказу. 

 

 

Міністр освіти і науки України     Сергій ШКАРЛЕТ 
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