
ЗВІТ
про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 грудня 2015 р. № 1117 «Про затвердження форми сертифіката 
про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, 

видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів»

1. Вид та назва регуляторного акта
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1117 «Про 

затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку 
оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів»

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності
Міністерство освіти і науки України.

3. Цілі прийняття акта
Встановлення порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання 

та обліку сертифіката про акредитацію освітньої програми, забезпечення 
прозорості, об’єктивності та наближення вітчизняної процедури акредитації до 
європейських та світових вимог.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності
З 27 серпня 2018 року по 14 вересня 2018 року.

5. Тип відстеження
Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження результативності
Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний 

метод одержання результатів.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась
результативність, а також способи одержання даних

Даними відстеження результативності регуляторного акта є статистичні 
показники, а саме кількість виданих сертифікатів про акредитацію освітньо- 
професійних (освітньо-наукових) програм за рівнями вищої освіти.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Законом України «Про освіту» внесено зміни до Закону України «Про 

вищу освіту», зокрема, в частині доповнення нормою щодо затвердження 
положення про акредитацію освітніх програм таку акредитацію здійснює 
центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки в порядку, 
передбаченому для акредитації напрямів і спеціальностей (підпункт 20 пункту 2 
розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу 
освіту»). Заклади освіти, які бажають видавати документи про освіту державного 
зразка, проходять процедуру акредитації кожної освітньої програми в межах 
певної спеціальності та за відповідним рівнем вищої освіти.

П оказники результативності 2018 рік
Кількість виданих сертифікатів про акредитацію  освітньо- 
професійних (освітньо-наукових) програм за  рівнями освіти
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Коло суб’єктів господарської діяльності, на яких пош ирю ється дія 
акта:

наукові установи; 
заклади вищ ої 

освіти;
відокремлені 

структурні підрозділи 
закладів вищ ої освіти;

Рівень поінф орм ованості суб ’єктів господарю вання з основних 
полож ень акта

■г

С ередній рівень, 
оскільки нормативний 
акт розм іщ ений на 
оф іційних веб-сайтах 
М іністерства та  
В ерховної Ради 
України.

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

У зв’язку з реалізацією регуляторного акта:
визначено порядок оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та 

обліку сертифікатів про акредитацію, що здійснюватиметься Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти;

затверджено форму сертифіката про акредитацію освітньої програми, що 
забезпечує інтеграцію національної освітньої системи в Європейський простір 
вищої освіти;

забезпечено зняття соціальної напруги у суспільстві щодо проходження 
закладами освіти в перехідний період процедури акредитації освітніх програм та 
своєчасну видачу закладами освіти документів про вищу освіту державного зразка 
за відповідними освітніми програмами.

Міністр Л. М. Гриневич


