
Звіт
про базове відстеження результативності 

наказу Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2019 року № 1552 
«Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття 

професійної (професійно-технічної) освіти», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 18 лютого 2020 року за № 182/34465

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2019 року 
№ 1552 «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття 
професійної (професійно-технічної) освіти», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 18 лютого 2020 року за № 182/34465 (далі - 
регуляторний акт).

2. Назва виконавця заходів з відстеження
Міністерство освіти і науки України (далі -  МОН).

3. Цілі прийняття акта
Основною ціллю прийняття регуляторного акта є забезпечення реалізації 

права на професійну (професійно-технічну) освіту, удосконалення правового 
регулювання діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 
сфері організації здобуття освіти за інституційною формою.

4. Строк виконання заходів з відстеження
Березень 2021 року.

5. Тип відстеження
Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося з 

використанням статистичного методу, шляхом опрацювання інформації з 
офіційного вебсайту ЄДБО та наданої інформації департаментами 
(управліннями) освіти і науки обласних, Київської міської державних 
адміністрацій, яка узагальнюється МОН (Державна наукова установа 
«Інститут освітньої аналітики»).

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

За результатами відстеження результативності регуляторного акта 
проаналізовано такі прогнозні значення показників результативності: кількість 
суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта; розмір коштів і 
час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акта; 
рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з 
основних положень, кількість закладів професійної (професійно-технічної)
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освіти, які організовують здобуття освіти за інституційною формою; кількість 
здобувачів освіти, які пройшли навчання у закладах професійної (професійно- 
технічної) освіти, що організовують здобуття освіти за інституційною формою.

$. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності 2020
Кількість суб’єктів господарювання, 
на яких поширюється дія 
регуляторного акта

Регуляторний акт поширюється на 
суб’єктів господарювання, що 
здійснюють діяльність у сфері 
професійної (професійно-технічної) 
освіти - 1230

Розмір коштів і час, що витрачаються 
суб’єктами господарювання у зв’язку з 
виконанням вимог регуляторного акта

Розмір коштів і час не визначається, | 
оскільки залежать від кожної і 
конкретної професії, яка здобувається 
за інституційною формою здобуття ! 
професійної (професійно-технічної) ; 
освіти (в середньому на одного 1 
суб’єкта господарювання - 190 грн)

Кількість закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, що 
організовують здобуття освіти за 
інституційною формою

733 (мережа закладів професійної і 
(професійно-технічної) освіти, 
підпорядкованих МОН та інших типів) 
497 (заклади, що згідно з ЕДЕБО є І 
надають професійну (професійно- | 
технічну) освіту, навчання, і 
здійснюють підготовку, | 
перепідготовку і підвищення 
кваліфікації у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти)

Кількість здобувачів освіти, які 
пройшли навчання у закладах 
професійної (професійно-технічної) 
освіти, що організовують здобуття 
освіти за інституційною формою, осіб

240701 на 01.01.2021 (у мережі 
закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти, підпорядкованих 
МОН та інших типів)
3885 (в інших закладах, що згідно з | 
ЕДЕБО є надають професійну 
(професійно-технічну) освіту, і  

навчання, здійснюють підготовку, 
перепідготовку і підвищення і 
кваліфікації у сфері професійної 
(професійно-технічної) О С В ІТ И  3 
отриманням документа про освіту 
державного зразка)

Рівень поінформованості суб’єктів 
господарювання з основних положень

Високий. Регуляторний акт розміщено 
на офіційних вебсайтах Верховної
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регуляторного акта Ради України, МОН, навчально- 
методичних (науково-методичних) 
центрів (кабінетів) професійно- 
технічної освіти

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

Прийняття регуляторного акта забезпечило встановлення єдиних підходів 
до врегулювання порядку здобуття професійної (професійно-технічної) освіти 
за інституційною формою у закладах професійної (професійно-технічної) освіти 
шляхом затвердження Положення про інституційну форму здобуття 
професійної (професійно-технічної) освіти. Цілі прийняття регуляторного акту 
досягнуто повністю.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде 
проведено у 1 кварталі 2022 року.

Т.в.о. Міністра освіти і науки


