
Звіт
про повторне відстеження результативності

наказу Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2019 року № 1551 
«Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної 
(професійно-технічної) освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 20 лютого 2020 року за № 193/34476

1. Вид та назва регуляторного акта 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2019 року         

№ 1551 «Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття 
професійної (професійно-технічної) освіти», зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 20 лютого 2020 року за № 193/34476.

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

3. Цілі прийняття акта
Основними цілями прийняття регуляторного акта є забезпечення 

реалізації права на професійну (професійно-технічну) освіту, встановлення та 
забезпечення прав та обов’язків всіх учасників освітнього процесу під час 
здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за дуальною формою.

4. Строк виконання заходів з відстеження
Березень 2022 року.

5. Тип відстеження
Повторне відстеження.

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

 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних
Даними відстеження результативності регуляторного акта є статистичні 

та оперативні дані: кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється 
дія акта; розмір коштів і час, що витрачається суб’єктами господарювання на 
виконання вимог акта; рівень поінформованості суб’єктів господарювання 
та/або фізичних осіб з основних положень, кількість закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, які організовують здобуття освіти за дуальною 
формою; кількість підприємств, установ, організацій, що беруть участь в 
організації дуальної форми, кількість здобувачів освіти, які проходять навчання 
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що організовують 
здобуття освіти за дуальною формою.



8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники 
результативності

2020 2021

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

Суб’єкти господарювання, що 
здійснюють діяльність у сфері 
професійної (професійно-
технічної) освіти - 1230 
закладів освіти, 1 376 суб’єктів 
господарювання (підприємства, 
установи, організації)

Суб’єкти господарювання, що 
здійснюють діяльність у сфері 
професійної (професійно-
технічної) освіти - 1092 
закладів освіти, 1 389 суб’єктів 
господарювання (підприємства, 
установи, організації)

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 конкретної професії, 
яка здобувається за дуальною 
формою здобуття професійної 
(професійно-технічної) освіти 
(в середньому на одного 
суб’єкта господарювання -    
1278 грн)

Розмір коштів і час не 
визначається, оскільки залежать 
від кожної конкретної професії, 
яка здобувається за дуальною 
формою здобуття професійної 
(професійно-технічної) освіти 
(в середньому на одного 
суб’єкта господарювання -  
1405 грн)

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

217 (мережа закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, 
підпорядкованих МОН та інших типів)

11118 на 01.01.2021 (у мережі закладів J 
професійної (професійно-технічної) освіти, 
підпорядкованих МОН та інших типів)

217 (мережа закладів 
професійної (професійно-
технічної) освіти, 
підпорядкованих МОН)

240 (мережа закладів 
професійної (професійно-
технічної) освіти, 
підпорядкованих МОН)

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

11118 осіб (у мережі закладів 
професійної (професійно-
технічної) освіти, 
підпорядкованих МОН)

14030 осіб (у мережі закладів 
професійної (професійно-
технічної) освіти, 
підпорядкованих МОН)

Рівень поінформованості 
суб’єктів господарювання 
з основних положень 
регуляторного акта

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

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



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

Результатом реалізації регуляторного акта протягом двох календарних 
років з дня набрання ним чинності стало: збільшення кількості закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти, які організовують здобуття освіти 
за дуальною формою, кількість здобувачів освіти, які навчаються за дуальною 
формою, кількість підприємств (установ, організацій), які залучені до дуальної 
форми здобуття освіти.

Отриманий результат свідчить про високий ступінь досягнення цілей 
регуляторного акта.

Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної 
політики.

Міністр освіти і науки                                                           Сергій ШКАРЛЕТ

«____» ___________ 2022


