
КОМП’ЮТЕРНІ  ПРАВОВІ  СИСТЕМИ
для потреб галузі освіти

в довідковому бюлетені
«Освіта в Україні. 

Нормативно-правове регулювання»

Міністерство освіти і науки
України

Міністерство юстиції
України

Система галузевого законодавства 
«Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання»:

• база даних «Вища освіта»;
• база даних «Загальна середня освіта»;
• база даних «Професійно-технічна освіта»;
• база даних «Позашкільна освіта»;
• база даних «Дошкільна освіта».

Система повного законодавства 
«Зібрання законодавства України»

• база даних нормативно-правових актів, 
 прийнятих з 1991 року.



 Учасники розробки:
Міністерство юстиції України;
Міністерство освіти і науки України;
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти;
НВП «ФОРУМ»

 Завдання розробки
1. Забезпечення освітянських структур актами законодавства 

та іншими документами, які діють у галузі освіти.
2. Забезпечення освітянських структур актами законодавства, 

що діють в інших галузях, суспільній сфері
3. Оперативне інформування користувачів про динаміку нор-

мотворчості в галузі освіти.

 Засіб поставки інформації
Комплексне періодичне видання — довідковий бюлетень «Осві-

та в Україні. Нормативно-правове регулювання». Має дві частини: 
друковану і електронну (компакт-диск). До складу електронної 
частини входять комп’ютерні правові системи: 

•  «Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання»; 
•  «Зібрання законодавства України». 

Перша із них вміщує галузеву нормативно-правову базу (систе-
ма галузевого законодавства); друга — повне законодавство Укра-
їни (система повного законодавства).

 Зміст та характеристика частин
Кожна комп’ютерна система виконує довідко-пошукові функції. 

Системи автономні, не потребують засобів зв’язку, інтернет, мак-
симально прості у користуванні. Щомісячно оновлюються — 
доповнюються новими актами, вносяться зміни до раніше прий-
нятих актів.

Інформаційна база системи галузевого законодавства склада-
ється з п’яти баз даних: вищої, загальної середньої, професій-
но-технічної, позашкільної, дошкільної освіт. Інформаційна база 
системи повного законодавства включає нормативно-правові акти, 
що прийняті вищими органами влади України з 1991 року.

Друкована частина бюлетеню подає галузевий покажчик нових, 
змінених актів та актів, що втратили чинність за останній місяць. 
Наводиться класифікація актів за предметом регулювання. Нада-
ється перелік документів управлінь освіти обласного рівня за ос-
танній місяць. Користувачі інформуються про оприлюднення актів 
у офіційних джерелах.

 Передплата та періодичність випуску
Передплата здійснюється за Каталогом видань України держав-

ного підприємства «Преса». Індекс 49303. Періодичність — місячна.

 Довідки:
тел. (044) 528-28-75, 528-22-16;

E-mail: amaslova@ifl.com.ua


