
  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення 

змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.06.2008 № 537 

«Про затвердження Порядку надання навчальній літературі,  засобам 

навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв  Міністерства 

освіти і науки України»  

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 17.06.2008 № 537 «Про 

затвердження Порядку надання навчальній літературі,  засобам навчання і 

навчальному обладнанню грифів та свідоцтв  Міністерства освіти і науки 

України» (далі – наказ) розроблений Міністерством освіти і науки України на 

підставі закону України  «Про вищу освіту».  

Статтею 29 зазначеного Закону встановлено, що управління вищим 

навчальним закладом здійснюється на основі принципів автономії та 

самоврядування. Водночас, існуюча норма щодо обов’язкового грифування 

навчальної літератури, що використовується в навчально-виховному процесі, 

звужує зазначене право. 

 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Наказ підготовлений з метою забезпечення реальної автономії вищих 

навчальних закладів, підсилення їх відповідальності за якість освітніх послуг, 

стимулювання наукової діяльності. 

 

3. Правові аспекти 

 У зазначеній сфері суспільних відносин діють: закони України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», постанова Кабінету Міністрів України від 27 

серпня 2010 року № 781 «Деякі питання забезпечення підручниками та 

навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів 

загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців 

дошкільних навчальних закладів». 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація наказу не потребує додаткових витрат з Державного 

бюджету України. 

 

5. Позиція заінтересованих органів 

Наказ не стосується інтересів інших органів та не потребує 

відповідного погодження. 

 

6. Регіональний аспект 

Наказ не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних 

одиниць. 

 



6¹. Запобігання дискримінації  

У наказі відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася. 

 

7. Запобігання корупції 

У наказі відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики 

вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна 

експертиза не проводилася. 

 

8. Громадське обговорення 

Наказ було розміщено з 10 квітня 2014 року на офіційному веб-сайті 

Міністерства освіти і науки України (рубрика «Громадське обговорення»).   

 

9. Позиція соціальних партнерів 

Наказ не стосується соціально-трудової сфери та прав інвалідів. 

 

10. Прогноз результатів 

Реалізація наказу надасть можливість забезпечити реальну автономію 

вищих навчальних закладів, посилить їх відповідальність за якість освітніх 

послуг, стимулюватиме наукову діяльність у вищих навчальних закладах. 

 

 

 

 

Міністр освіти і науки                           Сергій 

КВІТ 

 

_____________ 2014 р. 

 

 

 

 
 


