
ЗВІТ
про базове відстеження результативності наказу Міністерства освіти і 

науки України від 26 квітня 2021 року № 466 «Про документи про фахову 
передвищу освіту»

1. Вид та назва документа

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2021 року № 466 
«Про документи про фахову передвищу освіту» (далі – наказ). 

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство освіти і науки України (далі - МОН).

3. Цілі прийняття акта

Акт розроблено відповідно до частини четвертої статті 10 та пункту 19 
частини першої статті 13 Закону України «Про фахову передвищу освіту», 
пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (із 
змінами).

Метою наказу було врегулювання питань Переліку інформації, яка 
повинна міститися в документах про фахову передвищу освіту і Вимог до форм 
та/або змісту документів про фахову передвищу освіти.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Червень 2022 року.

5. Тип відстеження 

Базове відстеження. 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

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

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193-2015-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF#n123
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Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом 
аналізу статистичних даних щодо діяльності закладів освіти, що здійснюють 
підготовку фахового молодшого бакалавра.

До проводення відстеження результативності дії регуляторного акта 
залучено ДП «Інфоресурс».

Цільова група: суб’єкти господарювання та фізичні особи, на яких 
поширюється дія акта.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Наказ МОН розміщено на сайті Верховної Ради України за посиланням: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0786-21#Text. 

Виходячи з цілей прийняття акта для відстеження результативності цього 
регуляторного акта визначено такі показники: 

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 
цільових фондів, пов’язаних з дією акта – не прогнозуються; 

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 
поширюватиметься дія акта – 750;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з 
основних положень акта – проєкт було оприлюднено на офіційному вебсайті 
МОН, проводилося громадбське обговорення;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання 
та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – 1 година 
часу, яка коштуватимете 750 суб’єктам господарювання 27 082, 5 гривень;

- кількість осіб, які отримали документи про фахову передвищу освіту – 
15 653;

- кількість скарг щодо порушення вимоги до форми та/або змісту 
документів про фахову передвищу освіту та переліку інформації, що повинна в 
них міститися – 0. 

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

Ступінь досягнення визначених цілей є належною. Регуляторний акт 
відповідає принципам державної регуляторної політики. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0786-21#Text
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Оцінка результатів і ступеня досягнення визначених цілей 
проводитиметься в рамках повторного відстеження через рік після проведення 
базового відстеження. 

Т.в.о. Міністра освіти і науки України     Олексій ШКУРАТОВ


