
ЗВІТ
про базове відстеження результативності 

наказу Міністерства освіти і науки України 
від 02 липня 2021 року № 762 «Деякі питання оформлення, 

переоформлення та видачі сертифікатів про акредитацію освітньо-
професійних програм у сфері фахової передвищої освіти (їх дублікатів)»

1. Вид та назва документа
Наказ Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2021 року № 762 

«Деякі питання оформлення, переоформлення та видачі сертифікатів про 
акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої 
освіти (їх дублікатів)» (далі – наказ).

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

3. Цілі прийняття акта
Наказ Відповідно до пункту 4 частини першої статті 13 та підпункту 10 

пункту 2 розділу XIV «Прикінцеві та перехідні положення» 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 затвердження на нормативно-правовому рівні форми 
сертифіката про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової 
передвищої освіти та визначення порядку переоформлення, видачі, зберігання 
та обліку таких сертифікатів (їх дублікатів), у тому числі переоформлення 
сертифікатів про акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 
спеціаліста на сертифікати про акредитацію освітньо-професійної програми у 
сфері фахової передвищої освіти.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 03 жовтня 2022 року по 31 жовтня 2022 року.

5. Тип відстеження
Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
Для проведення базового відстеження результативності регуляторного 

акта використовувався збір статистичних даних, отриманих від Державної 
освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», 
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Державної служби якості освіти України та з Реєстру суб`єктів освітньої 
діяльності в період з 01.12.2021 по 30.09.2022.

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

Базове відстеження результативності наказу здійснювалося шляхом 
аналізу статистичних даних щодо процедури переоформлення сертифікатів 
про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої 
освіти, у тому числі переоформлення діючих сертифікатів про акредитацію за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на сертифікати про 
акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої 
освіти за визначеним порядком.

Окремий аналіз даних щодо оформлення і видачі сертифікатів про 
акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої 
освіти (їх дублікатів) на підставі рішення про акредитацію освітньо-
професійної програми фахової передвищої освіти не проводився через наявні 
умови воєнного стану, що об`єктивно унеможливлюють здійснення 
акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової 
передвищої освіти в установленому порядку.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Виходячи з цілей наказа для результативності відстеження визначено 

такі основні та додаткові показники:
1) розмір надходження до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів, пов`язаних з дією акта – не передбачено;
2) розмір коштів, що витрачаються суб`єктами господарювання та/або 

фізичними особами, пов`язаними з ви конанням вимог цього акта – відсутня 
можливість обчислити розмір через прийняття постанови Кабінетом Міністрів 
України від 21.03.2022 № 338 «Деякі питання акредитації освітньо-
професійних програм фахової передвищої освіти», якою передбачено 
відтермінування оплати послуг про переоформлення до трьох місяців з дня 
припинення чи скасування воєнного стану;

3) Час, що витрачається суб`єктами господарювання та/або фізичними 
особами, пов`язаними з виконанням цього акта – не передбачено, як правило 
дії щодо ознайомлення з наказом, формуванням заяви про переоформлення 
сертифікату (видачу дублікату) та її надсиланням відповідному адресату 
передбачені в межах повноважень суб`єкта господарювання та/або фізичної 
особи;
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4) рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних 
осіб стосовно основних положень наказа – високий (наказ розміщено на сайті 
Верховної Ради України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1395-21#Text, на 
сайті Міністерства освіти і науки України https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-
pitannya-oformlennya-pereoformlennya-ta-vidachi-sertifikativ-pro-akreditaciyu-
osvitno-profesijnih-program-u-sferi-fahovoyi-peredvishoyi-osviti-yih-
dublikativzareyestrovanij-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-28-zhovtnya-2021-
roku-za-139537017, на сайті Державної служби якості освіти 
https://sqe.gov.ua/law/nakaz-ministerstva-osviti-i-nauki-ukr-79/, на сайті 
Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості 
освіти» в розділі «Фахова передвища освіта» http://ak.gov.ua/index.php/news, в 
період з 01.12.2021 по 30.09.2022 постійно підтримується зв`язок із закладами 
освіти через надання консультацій у телефонному та поштовому режимі, з 
метою роз`яснення деталей визначених наказом основних положень 
проведено ряд нарад з закладами фахової передвищої освіти з наданням 
інформаційних матеріалів, відповідей на поширені питання тощо);

5) кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 
поширюється дія акта – 898 закладів освіти (у тому числі відокремлені 
структурні підрозділи закладів освіти), які станом на 01.10.2022 здійснюють 
підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра 
і керуються нормативною базою у відповідній сфері освіти із загальною 
кількістю 5428 діючих освітньо-професійних програм фахової передвищої 
освіти;

6) кількість суб`єктів господарювання, які здійснили переоформлення 
сертифікатів в установленому порядку – 721 (в період з 01.12.2021 по 
30.09.2022), що складає 80,2 % від загальної кількості суб`єктів 
господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта;

7) кількість акредитованих освітньо-професійних програм, які визнані 
на підставі сертифікатів про акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодшого спеціаліста – 3016 (в період з 01.12.2021 по 30.09.2022), що складає 
55,6 % від загальної кількості діючих освітньо-професійних програм фахової 
передвищої освіти;

8) кількість здобувачів фахової передвищої освіти, які навчаються за 
освітньо-професійними програмами у сфері фахової передвищої освіти – 
227 425 здобувачів навчається за освітньо-професійними програмами фахової 
передвищої освіти, які визнані акредитованими, що складає 73,4 % від 
загальної кількості здобувачів фахової передвищої освіти станом на 01.10.2022 
рік.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1395-21#Text
https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-oformlennya-pereoformlennya-ta-vidachi-sertifikativ-pro-akreditaciyu-osvitno-profesijnih-program-u-sferi-fahovoyi-peredvishoyi-osviti-yih-dublikativzareyestrovanij-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-28-zhovtnya-2021-roku-za-139537017
https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-oformlennya-pereoformlennya-ta-vidachi-sertifikativ-pro-akreditaciyu-osvitno-profesijnih-program-u-sferi-fahovoyi-peredvishoyi-osviti-yih-dublikativzareyestrovanij-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-28-zhovtnya-2021-roku-za-139537017
https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-oformlennya-pereoformlennya-ta-vidachi-sertifikativ-pro-akreditaciyu-osvitno-profesijnih-program-u-sferi-fahovoyi-peredvishoyi-osviti-yih-dublikativzareyestrovanij-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-28-zhovtnya-2021-roku-za-139537017
https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-oformlennya-pereoformlennya-ta-vidachi-sertifikativ-pro-akreditaciyu-osvitno-profesijnih-program-u-sferi-fahovoyi-peredvishoyi-osviti-yih-dublikativzareyestrovanij-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-28-zhovtnya-2021-roku-za-139537017
https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-oformlennya-pereoformlennya-ta-vidachi-sertifikativ-pro-akreditaciyu-osvitno-profesijnih-program-u-sferi-fahovoyi-peredvishoyi-osviti-yih-dublikativzareyestrovanij-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-28-zhovtnya-2021-roku-za-139537017
https://sqe.gov.ua/law/nakaz-ministerstva-osviti-i-nauki-ukr-79/
http://ak.gov.ua/index.php/news
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9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Основними положеннями наказу забезпечено ефективну реалізацію 
процедури переоформлення сертифікатів про акредитацію у сфері фахової 
передвищої освіти, у тому числі переоформлення сертифікатів про 
акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на 
сертифікати про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової 
передвищої освіти в контексті виконання норм підпункту 10 пункту 2 розділу 
XIV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про фахову 
передвищу освіту».

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

Т. в. о. Міністра 
освіти і науки України      Олександр КОСТЮЧЕНКО


