
ЗВІТ
про повторне відстеження результативності наказу Міністерства 

освіти і науки України від 20 липня 2020 року № 931 
«Про затвердження Порядку надання грифів навчальній літературі та 

навчальним програмам», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
11 листопада 2020 року за № 1119/35402

1. Вид та назва документа
Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2020 року № 931 

«Про затвердження Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним 
програмам», зареєстрований в Міністерстві юстиції 11 листопада 2020 року за 
№ 1119/35402 (далі – Порядок).

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

3. Цілі прийняття акта
Основною метою прийняття акта було удосконалення правового 

регулювання механізму надання грифів навчальній літературі та навчальним 
програмам та рекомендацій щодо використання їх в освітньому процесі.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 24 листопада по 20 грудня 2021 року.

5. Тип відстеження
Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

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

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось відповідно 
до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» шляхом аналізу статистичних даних проведення 
процедури надання грифа навчальній літературі та навчальним програмам у 2021 
році.

До проведення відстеження результативності дії регуляторного акта 
залучено Державну наукову установу «Інститут модернізації змісту освіти» 
(далі – ІМЗО).

Цільова група: члени комісій, автори, видавці (виробники, постачальники) 
або інші фізичні та юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, що 
мають виключні права на використання об’єктів грифування.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Виходячи з цілей прийняття акта для відстеження результативності цього 

регуляторного акта визначено такі показники: 



2

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 
цільових фондів, пов’язаних із дією акта – додаткових надходжень до загального 
фонду державного та місцевих бюджетів  не передбачається;

кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюється 
дія акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або 
фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з 
основних положень регуляторного акта;

Також результативність акта оцінюється за такими показниками:
кількість комісій, що проводять комплексну експертизу навчальних програм 

та навчальної літератури;
кількість рукописів, поданих для надання грифа:
кількість навчальних програм, яким надано гриф;
кількість навчальних підручників та посібників, яким надано гриф;
кількість об’єктів грифування, що направлено на доопрацювання;
кількість об’єктів грифування, яких відхилено та не надано гриф.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюється 
дія акта – 1193, з них 1016 осіб – членів предметних (галузевих) експертних 
комісій.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або 
фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, відрізняється залежно 
від об’єкта грифування, кількості сторінок у ньому. Для підготовки одного 
об’єкта грифування для відправлення на експертизу витрачається в середньому 
10 годин, що включає підготовку редакційного висновку або технічного опису, 
видрук матеріалів та відправку пакетів до ІМЗО. Середня вартість такої 
підготовки становить 2600 грн на об’єкт.  

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних 
положень регуляторного акта – високий. Порядок розміщено на офіційному сайті 
Верховної Ради України, опубліковано в офіційному друкованому виданні 
«Офіційний вісник України» та газеті «Урядовий кур’єр», на вебсайтах 
Міністерства освіти і науки України та ІМЗО.

У 2021 році процедуру надання грифа у сфері дошкільної, загальної 
середньої та професійної (професійно-технічної) освіти здійснювали 34 предметні 
(галузеві) експертні комісії (у 2020 році було 35 комісій), склад яких затверджено 
наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2021 року № 95, з них з:

дошкільної освіти – 1;
загальної середньої освіти – 24;
професійної (професійно-технічної) освіти – 8;
проведення антидискримінаційної експертизи – 1.
Для надання грифа надійшло 1 216 об’єктів грифування, з них у сфері: 

дошкільної освіти – 43; загальної середньої освіти – 1136; професійної 
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(професійно-технічної) освіти – 37. Зазначені показники менше, ніж у 2020 році: 
для надання грифа тоді надійшло 1574 рукописи, з них у сфері: дошкільної освіти 
– 82; загальної середньої освіти – 1435; професійної (професійно-технічної) освіти 
– 57.

Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» надано 172 
об’єктам грифування (у 2020 році - 279 об’єктів грифування), з них: 87 модельних 
навчальних програм та 85 підручників. 

Схвалено комісіями для використання в закладах освіти 723 об’єкти 
грифування (у 2020 році - 1019 об’єктів грифування), з них:

720 навчальних посібників;
3 електронних посібники.
Направлено на доопрацювання 191 об’єкт грифування.
Кількість відхилених об’єктів грифування, яким не надано гриф – 55, що 

менше порівняно з 2020 роком (120 об’єктів грифування).
Ступень досягнення визначених цілей є належною. Регуляторний акт 

відповідає принципам державної регуляторної політики. 
Разом з тим, у сучасних умовах реформування освіти першочергова увага 

приділяється розробленню нових навчальних програм. У зв’язку з тим, що серед 
об’єктів грифування, визначених Порядком, відсутні навчальні програми з 
навчальних предметів (інтегрованих курсів), які створені не на основі модельних 
навчальних програм, виникла необхідність доповнити вищезазначений перелік 
об’єктів грифування.

Крім того, наказом Міністерства освіти і науки України від 05 січня 
2021 року № 17, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 березня 2021 
року за №308/35930, затверджено Типову освітню програму закладу позашкільної 
освіти, в якій зазначено, що заклад позашкільної освіти, інші суб’єкти освітньої 
діяльності можуть використовувати навчальні програми з позашкільної освіти, 
схвалені (рекомендовані) центральними органами виконавчої влади, що 
забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідній сфері 
(пункт 2 розділу III). Отже, норми щодо надання грифів навчальній літературі з 
позашкільної освіти слід додати до відповідних пунктів.

Складовою частиною процесу надання грифів об’єктам грифування є 
проведення їх експертизи. Разом з тим, статтею 42 Закону України «Про освіту» 
впроваджено поняття «академічна доброчесність» – сукупність етичних 
принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники 
освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової 
(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 
наукових (творчих) досягнень. Отже, з метою дотримання норм законодавства 
про авторське право і суміжні права та академічної доброчесності у проєкті акта 
слід передбачити процедуру визначення наявності повністю або частково чужого 
твору під іменем особи (осіб), яка(і) не є автором (авторами) цього об’єкта 
грифування, використання прямих текстових запозичень без належного 
оформлення цитат і посилань у тексті.

Крім того, підпунктом 3 пункту 2 Плану заходів з реалізації зобов’язань 
Уряду України, взятих у рамках міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» з 
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утвердження гендерної рівності, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1578-р, з метою забезпечення 
наскрізності принципів гендерної рівності в освіті заплановано проведення 
обов'язкової антидискримінаційної експертизи всього освітнього контенту. З 
огляду на зазначене, у проєкті акта слід передбачити відповідні процедури для 
об’єктів грифування, які потенційно можуть брати участь у конкурсному відборі 
підручників та навчальних посібників.

Отже, з метою розв’язання вищезазначених проблем підготовлено наказ 
Міністерства освіти і науки України від 08 листопада 2021 року № 1203 «Про 
затвердження Змін до Порядку надання грифів навчальній літературі та 
навчальним програмам», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 
грудня 2021 року за № 1609/37231. Зазначений наказ погоджено Державною 
регуляторною службою (рішення від 20.10.2021 № 506).

Оцінка результатів та ступеня досягнення визначених цілей відбуватиметься 
у рамках періодичного відстеження, яке, відповідно до законодавства, 
здійснюватиметься один раз на три роки після проведення заходів повторного 
відстеження наказу.

Міністр освіти і науки України    Сергій ШКАРЛЕТ


