
Ж у р н а л 
«Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання» 
 
 

1. Міністерство юстиції України спільно з Міністерством освіти і науки України 
провели багаторічну роботу з укладання збірників актів освітянського (галузевого) 
законодавства. Упорядкуванню підлягали акти з питань вищої, загальної середньої, 
професійно-технічної, позашкільної, дошкільної освіти. Збірники вийшли друком у 
теках з роз’ємними замками, чим забезпечувалося постійне їх оновлення шляхом 
заміни аркушів.  

 
2. За минулі роки учасники розробки за підтримки Інституту інноваційних тех-

нологій і змісту освіти здійснили поступовий перехід до електронної технології під-
тримки та оновлення збірників. Була створена єдина комп’ютерна правова система га-
лузевого законодавства «Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання».  

Вона об’єднала нормативну інформацію усіх збірників і водночас зберегла сис-
тематизацію документів за структурними складовими освіти. Докорінно змінився по-
рядок оновлення інформації. Користувачів звільнено від ручних операцій. Натомість 
оновлення проводиться централізовано і повністю покладено на розробників. До ко-
ристувачів інформація надходить у готовій формі. 

 
3. Комп’ютерна система галузевого законодавства поставляється на компакт-

диску в складі періодичного друкованого журналу (довідкового бюлетеню) «Освіта в 
Україні. Нормативно-правове регулювання». Система містить п’ять баз даних: ви-
щої, загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної, дошкільної освіти.  

 
4. На цьому ж диску розміщено ще одну правову систему, яка має назву «Зібран-

ня законодавства України». Її інформаційна база включає повне законодавство Ук-
раїни, починаючи з 1991 року. Система налічує близько 180 тисяч нормативно-пра-
вових актів і спрямована на допомогу користувачам, у яких є потреба в інших (не ос-
вітянських) актах. 

 
5. Робота із системами зводиться до здійснення операцій з пошуку текстів окре-

мих актів або їх підбірок за предметом регулювання. Крім цього, користувачу на-
дається можливість аналізу динаміки законодавства за звітний місяць (див. аналітичні 
покажчики). 

 
6. Бази даних постійно оновлюються, вносяться зміни і доповнення до текстів —

здійснюється їх підтримка у контрольному стані. Тексти актів у всіх базах даних 
мають інформаційний характер.  

 
7. Обидві системи близькі за своїми основними характеристиками і принципами 

роботи. Зміст та послідовність здійснення довідково-пошукових операцій є ідентич-
ними, аналогічно будується і робота з аналітичними покажчиками. Системи прості в 
експлуатації. Їх перевагами є компактність та автономність (незалежність від інтер-
нет). 

 
8. Завдання друкованої частини журналу полягає в оперативному інформуванні 

користувачів про динаміку галузевої нормотворчості за кожний місячний період. 
Публікуються матеріали, що дозволяють проводити аналітичну роботу з масивом 
нових документів. 

 



9. Журнал системно вирішує проблему нормативно-правового інформування ор-
ганів управління, закладів та установ освіти. Це дозволяє рекомендувати його до пе-
редплати усім освітянським структурам. Передплатний індекс — 49303. 

 
 

_____________________________ 


