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ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 
У статті аналізуються теоретичні та практичні проблеми реалі-
зації контрольно-наглядової форми публічного адміністрування Мі-
ністерства освіти і науки України. Виокремлено та охарактеризо-
вано види та окремі форми контролю — загальні та спеціалізовані.  
Ключові слова: форми контролю, зовнішній контроль, внутріш-
ньоорганізаційний контроль, нагляд, правовий моніторинг. 
 
В статье анализируются теоретические и практические пробле-
мы реализации контрольно-надзорной формы публичного админи-
стрирования Министерства образования и науки Украины. Выде-
лены и охарактеризованы виды и отдельные формы контроля — 
общие и специализированные. 
Ключевые слова: формы контроля, внешний контроль, внутриор-
ганизационный контроль, надзор, правовой мониторинг. 
 
The article analyzes theoretical and practical problems of implementation 
of the control and supervision form of public administration of the Ministry 
of Education and Science of Ukraine. Separate and characterized types 
and general and specialized forms of control. 
Key words: forms of control, external control, internal organization con-
trol, supervision, legal monitoring. 

 
Постановка проблеми. Сучасні реформаційні процеси демо-

кратизації державного управління освітньо-науковою сферою 
вимагають нових підходів до розуміння співвідношення цен-
тралізації та децентралізації адміністрування, призначення кон-
тролю, форм, методів і засобів його реалізації. В період активно-
го оновлення освітнього законодавства особливого значення 
набуває контрольно-наглядова діяльність Міністерства освіти і 
науки України (далі — МОН України), яка зберігає чільне місце в 
системі засобів забезпечення законності у освітньо-науковій сфе-
рі. Багатоаспектний характер освітніх відносин, значний перелік 
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напрямів освітньо-наукової діяльності обумовлюють особливості 
підходу щодо здійснення державного контролю, нагляду та моні-
торингу в зазначеній сфері.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика ор-
ганізації та здійснення контрольно-наглядової діяльності органів 
виконавчої влади була предметом досліджень таких науковців як 
В. Б. Авер’янов, О. Г. Бондар, С. Г. Братель, С. С. Вітвіцький, 
І. К. Залюбовська, В. К. Колпаков, Т. О. Коломоєць, М. О. Лисен-
ко, В. Я. Малиновський, О. М. Музичук, А. Й. Присяжнюк,  
В. С. Шестак та інших. Проте дослідження сучасного стану роз-
витку контрольно-наглядової діяльності МОН України в умовах 
євроінтеграції відсутнє, що визначає актуальність обраної тема-
тики наукового пошуку. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення специфіки 
форм та адміністративно-правових засобів контрольно-
наглядової діяльності МОН України та формування пропозицій 
щодо вдосконалення законодавства. 

Основні результати дослідження. З метою забезпечення за-
конності в освітньо-науковій сфері МОН України виконує такі 
основні контрольні функції: контроль за виконанням державних 
програм розвитку освіти і науки, наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, забез-
печує формування та реалізацію державної політики у сфері здій-
снення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних 
закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послу-
ги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з на-
данням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми 
власності. До реальних функцій державного контролю сьогодні 
не входить оцінка правильності прийнятих управлінських 
рішень, вироблення рекомендацій щодо зміни самих форм і ме-
тодів управління в галузі освіти. 

Мета контролю у освітньо-науковій сфері полягає у встано-
вленні результатів діяльності суб’єктів публічного адміністру-
вання та господарювання, виявленні допущених відхилень від 
прийнятих вимог, принципів організації, визначенні причин 
цих відхилень, а також у визначенні шляхів подолання переш-
код для ефективного функціонування всієї системи освіти. Ос-
новними об’єктами контролю та нагляду у зазначеній сфері є: 
законність, доцільність, ефективність реалізації управлінських 
рішень та безпосередньо дії фізичних і юридичних осіб у 
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зв’язку з виконанням ними юридичних актів, загальноо-
бов’язкових правил.  

Упорядкування концептуальних засад контрольно-нагядової 
діяльності влади потребує чіткого визначення понятійної бази. 
Підтримуємо підхід, запропонований С. С. Вітвіцьким, який по-
діляє «контроль» і «нагляд» за метою здійснення і пропонує ро-
зуміти «нагляд» як «спостереження», а «контроль» як «спостере-
ження з метою перевірки» [1, с. 96]. Аналіз національного 
освітнього законодавства України свідчить про те, що розбіж-
ність між термінами «контроль» і «нагляд» має формальний ха-
рактер. Нормативні характеристики контролю та нагляду підкре-
слюють синонімічність цих понять. Зазначені чинники, у свою 
чергу, створили проблеми формування єдиного наукового підхо-
ду до визначення «форм контролю». Досліджуючи державний 
контроль у сучасній Україні, В. С. Шестак зазначає, що зміст фо-
рми контролю як зовнішнього вияву контрольної діяльності 
складають «правові засоби» досягнення цілей контрольної діяль-
ності, відносячи до них: статистичні спостереження, бухгалтер-
ську звітність, бухгалтерський облік, звіт, експертизу, аудит, лі-
цензування, атестацію, реєстрацію тощо [2, с. 69]. На думку 
В. К. Колпакова, змістом управлінської діяльності, можуть бути: 
видання акта управління, прийняття рішення, вирішення скарги, 
призначення ревізії, видача дозволу, здійснення контролю, забо-
рона [3, с. 208–209]. І. К. Залюбовська включає до форм здійс-
нення державного контролю заслуховування звітів, інформацій та 
повідомлень, перевірку, експертизу, нагляд за діяльністю підкон-
трольного, координацію діяльності підконтрольних, розгляд 
скарг, заяв тощо [4, с. 13]. Широкий спектр правових засобів, не-
визначеність термінології, ототожнення форм і методів створює 
проблеми розмежування понять контролю та нагляду, їх класи-
фікації. У науковій літературі здійснено спроби узагальнення 
класифікацій форм контролю за суб’єктом, сферою діяльності, 
метою і часом, частотою проведення та передбачуваністю, пред-
метною ознакою, формами здійснення, призначенням [5, с. 68], 
які є взаємодоповнюючими і повніше розкривають їх правову 
природу.  

Пропонуємо в основу класифікації форм контролю, які здійс-
нюються МОН України, покласти критерій призначення. Тобто 
виокремлюємо загальні та спеціалізовані форми контролю. До за-
гальних форм контрольно-наглядової діяльності МОН України 
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відносимо форми контролю, які вироблені практикою: система-
тичне відстеження та аналіз потреби вітчизняного ринку праці, 
провадження аналітично-прогностичної діяльності у сфері вищої 
освіти, аналіз стану якості освітнього процесу в закладах освіти, 
моніторинг якості освіти (організовує участь закладів освіти у 
порівняльних міжнародних дослідженнях якості освіти), право-
вий моніторинг, перевірка виконання раніше прийнятих рішень, 
вчинення реєстраційних дій тощо.  

Саме визначення юридичної природи реєстраційної діяльності 
МОН України залишається актуальним і сьогодні. На наш по-
гляд, помилковою є думка деяких дослідників, які вбачають у 
реєстрації тільки елемент технічного обліку. Вчинення реєстра-
ційних дій слід віднести до контрольно-реєстраційних повнова-
жень МОН України, оскільки державна реєстрація має не лише 
інформаційне значення, вона виконує роль підтвердження юри-
дичних фактів. Тобто шляхом вчинення реєстраційних дій МОН 
України, його структурними підрозділами, державними підпри-
ємствами, установами здійснюється контрольно-наглядова форма 
публічного адміністрування освітньо-науковою сферою. Це мо-
жуть бути реєстрація атестаційних справ, реєстрація заявок на 
участь у конкурсі стипендій Кабінету Міністрів України (далі — 
КМУ) для молодих вчених у МОН України [6, с. 105], реєстрація 
суб’єктів підприємницької діяльності у сфері надання освітніх 
послуг, надання сертифікатів первинної та повторної акредитації 
закладів вищої освіти (далі — ЗВО), надання витягів із реєстрів 
тощо. Вважаємо, що зазначені повноваження можуть реалізову-
ватися методом створення та використання баз даних із метою 
спостереження або перевірки. 

У науковій літературі правовий моніторинг розглядають як 
адміністративно-правовий засіб забезпечення законності у пра-
вотворчій діяльності органів виконавчої влади [7, с. 102]. Особ-
ливість правового моніторингу полягає у тому, що його метою є 
не тільки спостереження та попередження, а й відслідковування 
результативності прийнятих управлінських рішень. У правовій 
доктрині правовий моніторинг визначається як постійна, ком-
плексна аналітична діяльність, що включає спостереження, ана-
ліз, узагальнення, оцінку інформації про якість прийнятих і ді-
ючих нормативно-правових актів, практику їх застосування, 
розробку пропозицій щодо усунення виявлених недоліків нор-
мотворчості та правозастосування, прогнозування напрямків 
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розвитку правового регулювання відповідної сфери суспільних 
відносин [8, с. 350]. Застосування правового моніторингу у дія-
льності МОН України розуміють як систему інформаційних 
спостережень, що дає можливість аналізувати і оцінювати: ре-
зультати підзаконної нормотворчої діяльності; якість норматив-
но-правових актів (проведення аналізу впливу регуляторного 
акта); ефективність практичної дії нормативно-правових актів 
(відстеження результативності регуляторного акта), їх реалізації 
(правозастосовний процес). Наприклад, відповідно до Звіту, 
розміщеному на офіційному сайті МОН України, про повторне 
відстеження результативності постанови КМУ «Про внесення 
змін до Положення про акредитацію ВНЗ і спеціальностей у 
ВНЗ та вищих професійно-технічних училищах та Порядку 
ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» за стати-
стичними показниками було виявлено зменшення кількості 
суб’єктів господарської діяльності, що звернулися для отриман-
ня ліцензії на здійснення освітньої діяльності з 2226 у 2014 р. до 
1534 у 2015 р.; для отримання сертифікатів про акредитацію 
напряму підготовки — з 2802 у 2014 р. до 1667 у 2015 р. При 
цьому кількість суб’єктів, яким видано ліцензії збільшилася від 
81,04% до 92,4% у 2015 р.; сертифікатів про акредитацію — від 
93,6% до 97,4%. Також зменшилася кількість суб’єктів, яким 
відмовлено у видачі ліцензії — з 18,96% до 7,6%, сертифікатів 
про акредитацію — з 6,4 до 2,6%. Зазначена інформація є 
підтвердженням позитивного впливу регуляторного акту на 
освітні правовідносини, оскільки одночасно зменшились затра-
ти праці у МОН України та підвищилася якість діяльності 
суб’єктів, що надають освітні послуги. 

Відповідно до класифікації контролю за призначенням до спе-
ціалізованих форм контролю, які здійснюються МОН України у 
освітньо-науковій сфері відносимо форми контролю, які мають 
регламентовані процедури реалізації — атестація здобувачів ви-
щої освіти, акредитація освітньої програми, ліцензування освіт-
ньої діяльності у сфері вищої освіти [9], атестація та сертифікація 
педагогічних працівників, інституційний аудит, інституційна ак-
редитація [10] тощо. Їх результатом є оформлення та видання до-
кумента, що підтверджує відповідність суб’єкта встановленим 
законодавством вимогам. Безпосереднім предметом таких форм 
контролю є дотримання вимог ліцензійних умов, затвердження 
рішення вчених рад ЗВО, наукових установ про присвоєння нау-
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ковим і науково-педагогічним працівникам учених звань, питан-
ня позбавлення вчених звань та апеляцій на рішення атестаційної 
колегії [11]. Реалізується шляхом видання МОН України наказів, 
наприклад, щодо проведення планових та позапланових переві-
рок закладів освіти про призначення проведення державної акре-
дитаційної експертизи освітніх закладів, про призначення прове-
дення ліцензійної експертизи та атестації [12]. 

Слід зазначити, що ліцензійно-акредитаційний механізм пра-
цює як один з головних інструментів публічного адміністрування 
галуззю, перетворюється із засобу покарання на засіб інформа-
ційно-аналітичного характеру і дедалі більше набуває рис ін-
струменту стимулювання якості вищої освіти і розглядається не 
як форма контролю, а як адміністративна послуга. 

Таким чином здійснення контрольно-наглядової діяльності у 
освітньо-науковій сфері є комплексною діяльністю, оскільки ба-
зується на сукупності компетенції та повноважень, які покладені 
чинним законодавством на МОН України та залежить від за-
вдань, мети, предмета контролю.  

Аналіз наукової літератури дає підстави дійти висновку, що 
контрольно-наглядова правова форма публічного адмініструван-
ня МОН України залежно від характеру взаємозв’язків контро-
люючого та підконтрольного суб’єктів здійснюється у двох на-
прямах — у зовнішньому та внутрішньому [13, с. 143; 14, с. 21] 
або за складом учасників на — внутрішньоапаратні та зовніш-
ньоапаратні [15, с. 100], внутрішньоорганізаційні та зовнішньоо-
рганізаційні. Зазначені класифікації по суті відображають спря-
мованість контролюючих дій МОН України.  

Внутрішньоорганізаційний контроль є найбільш поширеним 
різновидом контролю, який здійснюється МОН України за діяль-
ністю структурних підрозділів, специфічною ознакою якого є 
підпорядкованість підконтрольних суб’єктів у вигляді службової 
субординації. Відповідно до Конституції та законів України, ак-
тів Президента України та КМУ — міністерство з метою органі-
зації своєї діяльності здійснює внутрішній контроль в апараті 
МОН України, на державних підприємствах, в бюджетних уста-
новах та організаціях, що належать до сфери його управління. 
Об’єктом контролю є їх діяльність, виконання заходів щодо за-
побігання корупції, використання фінансових і матеріальних ре-
сурсів, збереження інформації з обмеженим доступом тощо. Ок-
рім того, внутрішній контроль може поширюватися на широке 
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коло питань діяльності суб’єкта публічної адміністрації або на 
всю його діяльність.  

Зовнішній контроль МОН України здійснюється у межах його 
компетенції за діяльністю: 1) підконтрольних суб’єктів з питань 
делегованих повноважень міністерства іншим суб’єктам публіч-
ної адміністрації (управління освіти обласної держадміністрації); 
2) незалежних підконтрольних суб’єктів, які мають у своєму під-
порядкуванні навчально-виховні заклади (міністерства і відомст-
ва); 3) суб’єкти, діяльність яких спрямовується та координується 
КМУ через міністра МОН України (Державна інспекція навчаль-
них закладів /Державна служба якості освіти); 4) незалежних 
суб’єктів, які надають послуги у сфері освіти незалежно від їх 
підпорядкування і форми власності.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, кон-
трольно-наглядова діяльність МОН України є однією із складо-
вих його діяльності, предметом контролю можуть бути всі право-
ві форми діяльності міністерства (нормотворча, установча, 
правоохоронна та правозастосовна), здійснюється шляхом ви-
дання контрольно-правових актів або рішень (наказів, розпоря-
джень), реалізується у формах контролю, нагляду, моніторингу, 
правового моніторингу, за допомогою адміністративно-правових 
засобів (методів, способів, прийомів, заходів). Дає можливість не 
лише коригувати управлінську діяльність у освітньо-науковій 
сфері, а й допомагає передбачити перспективи подальшого роз-
витку. Слугує основою створення сприятливих умов розвитку ці-
єї галузі, умов для доступу населення до якісних освітніх послуг, 
переведення галузі на якісно новий рівень та впровадження ефек-
тивного публічного адміністрування. 
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