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Нормативно-правове забезпечення державної політики 
 інформатизації освіти України 

 
З років незалежності України, інформатизація освіти є пріоритетним напрямом освітньої 

політики. Аналіз нормативно-правових документів дає можливість простежити тенденції 
впровадження інформаційних технологій в освітню галузь, про що свідчать державні 
документи Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки 
України, Держінформнауки. Так слід зазначити, що інформатизація освіти України закріплена 
значною законодавчою базою, а саме: 
Закони України: 
- «Про освіту»; Верховна Рада України; (Відомості Верховної Ради України, (ВВР) 1993, №10, ст. 
76); 
- «Про загальну середню освіту»; (Відомості Верховної Ради України, (ВВР) 1999, №28, ст. 230); 
- «Про дошкільну освіту»; (Відомості Верховної Ради України, (ВВР) 2001, №49, ст. 259); 
- «Про професійно-технічну освіту». (Відомості Верховної Ради України, (ВВР) 1998, №32, ст. 215); 
- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти», 
№ 1158-IV від 11.03.2003; 
- «Про вищу освіту»; (Відомості Верховної Ради України, (ВВР) 2002, №20, ст. 134); 
-  «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій» від 2 жовтня 2012 р. № 5407-VI 
- «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16.01.2003р., №433-ІУ; 
- «Про інноваційну діяльність»; (Відомості Верховної Ради України, (ВВР) 2002, №38, ст.266); 
- «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»; (Відомості Верховної Ради України, 
(ВВР) 2003, №13, ст. 93); 
 «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 р. № 1977-XII; 
- «Про інформацію» від 02.10.1992 р. №2657-ХІІ; 
- «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» від 05.07.1994 р. №80/94-ВР; 
- «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 4.02.1998 р. № 75/98-ВР; 
 «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. №851-ІV; 
- «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р. №1280-IV; 
- «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 
9.01.2007 р. №537-V; 
- «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу» вiд 18.03.2004 р.  № 1629-IV; 
- «Про стандартизацію», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 31, ст. 145. - Із змінами, 
внесеними згідно із Законами  № 3164-IV ( 3164-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006,  № 12, ст.101; 
№ 2289-VI ( 2289-17 ) від 01.06.2010, ВВР, 2010, № 33, ст.471. 
 
Укази Президента України: 
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- від 30 вересня 2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в 
Україні»; 
- від 04 липня 2005 року №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та 
розвитку освіти в Україні»; 
- від 8 липня 2009 року № 514/2009 «Про Доктрину інформаційної безпеки України»; 
- від 25 червня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 
період до 2021 року». 
 
Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України: 
- від 13 квітня 2011 р. № 494 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми 
впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-
комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року»; 
- від 11.05.2011 р. № 493 “Про внесення змін до Державної програми “Вчитель”; 
- від 21.09.2011 р. № 1036 “Про затвердження плану заходів щодо забезпечення розвитку освіти у 
сфері інформаційних технологій на період до 2013 року”; 
- від 12 березня 2012 р. № 294 «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012 - 2016 роки»; 
- від 25 квітня 2012 р. № 359  «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 
липня 2008 р. № 632 і від 21 грудня 2011 р. № 1394»; 
- від 17 травня 2012 р. № 397  «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012 - 2016 роки»; 
- від 6 червня 2012 р. № 573 «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації інноваційних 
проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів»; 
- від 13 червня 2012 р. № 671 «Деякі питання реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство 
«Відкритий Уряд»; 
- від 1 серпня 2012 р. № 701 «Про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і 
впровадження інноваційних технологій»; 
- постанова Кабінет Міністрів України від 28 листопада 2012 р. № 1134 «Про запровадження 
Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства». 

Розпорядження Кабінету Міністрів України: 
- від 5 квітня 2012 р. № 220-р «Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи 
«Партнерство «Відкритий Уряд»; 
- від 18 липня 2012 р.  № 514-р «Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи 
«Партнерство «Відкритий Уряд»; 
- від 13 серпня 2012 р. № 558-р «Про підготовку та проведення Міжнародного наукового конгресу з 
тематики розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та розбудови інформаційного 
суспільства в Україні»; 
- від 10 вересня 2012 р. № 691-р «Про схвалення Концепції реформування державної політики в 
інноваційній сфері»; 
- від 5 жовтня 2012 № 634-р «Про схвалення Концепції створення та функціонування інформаційної 
системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів»; 
- від 8 жовтня 2012 р.  № 780-р «Про схвалення Концепції реформування системи фінансування та 
управління науковою і науково-технічною діяльністю»; 
- від 17 жовтня 2012 р. № 813-р «Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної 
програми інформатизації на 2012 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування»; 
- від 17 грудня 2012 р. № 1077-р «Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції 
реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю на 
період до 2017 року». 
Накази Міністерства освіти і науки України:  
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- від 11.01.2012 р. № 10 «Про затвердження Порядку надання відомостей про основні результати 
наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій»; 
- від 03.04.2012 р. № 399 «Про затвердження Порядку оцінки розвитку діяльності наукової установи» 
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.04.2012 р. № 629/20942); 
- від 03.08.2012 р. № 897 «Про затвердження Положення про експертну комісію для проведення 
атестації бюджетних наукових установ» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.08.2012 р. 
№ 1404/21716); 
- від 27.11.2012 р. № 1329 «Про затвердження змін до Порядку надання відомостей про основні 
результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій» 
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.12.2012 р. № 2067/22379). 

Накази Держінформнауки: 
- від 16.01.2012 № 5 «Про облік та використання  спецустаткування, придбаного за кошти загального 
фонду державного бюджету в рамках договорів з Держінформнауки»; 
- від 30.01.2012 р. № 15 «Про затвердження персонального складу секцій Координаційної ради з 
питань науки і інновацій»; 
- від 13.06.2012 р. № 109 «Про утворення Ради молодих учених при Державному агентстві з питань 
науки, інновацій та інформатизації»; 
- від 01.10.2012 № 175 «Про затвердження результатів атестації бюджетних наукових установ»; 
- від 25.12.2012 № 240 «Про затвердження результатів державної атестації науково-дослідних 
(науково-технічних) установ». 
 

Представлений список документів свідчить про суттєві заходи щодо інформатизації освіти на 
Україні, які значно впливають на розвиток інформаційного суспільства України та на позицію країни 
на світовому ринку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Матеріал підготували: Сороко Н.В.,к.п.н., Гриценчук О.О., н.с.  
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