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АНОТАЦІЯ 

 

Кушнір С.М. Державний контроль у сфері вищої освіти в Україні: 

організаційно-правовий аспект. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право». – Київський національний університет ім. Тараса 

Шевченка, Запорізький національний університет, Київ – Запоріжжя, 2017. 

У дисертації подано теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми: розкрито сутність, характерні особливості й 

організаційно-правові аспекти державного контролю у сфері вищої освіти в 

Україні. 

Розглянуто державний контроль як інтегровану категорію. Автором 

наголошено, що така категорія охоплює різні сфери суспільного буття, 

пронизує фактично всі рівні суспільних відносин, має ознаки 

гносеологічного об’єкта, об’єкта пізнання різноманітних наук соціально-

гуманітарного циклу. Доведено, що багатогранність контролю як явища 

зумовлює існування розмаїття підходів до визначення сутності контролю не 

тільки в юридичній літературі, а й у філософській, соціологічній, 

політологічній літературах, різноманітних джерелах доктрини державного 

управління тощо. 

На підставі аналізу історіографії дослідження засад державного 

контролю, визначення етимології слова «контроль», розгляду законодавчих 

дефініцій «контроль» і «державний контроль», співвідношення контролю з 

іншими правовими категоріями та поняттями й узагальненого огляду 

класифікацій державного контролю серед властивостей державного 

контролю окреслено такі: державний контроль є складником соціального 

контролю й державної діяльності, виявом його функції; характеризується 
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спеціальним суб’єктом здійснення – спеціально уповноважені державні 

органи (посадові особи); має постійну основу та державно-владну природу; 

передбачає оперативне втручання уповноважених державних органів у 

діяльність об’єктів і можливість застосування заходів примусу в разі 

виявлення порушень законодавства. 

Визначено тенденції наукових досліджень, присвячених порушеній у 

роботі проблематиці. Зокрема, встановлено, що основними сучасними 

тенденціями в дослідженні державного контролю стали розгляд контролю як 

багатоаспектного, комплексного явища (функції публічного адміністрування, 

його форми, метод, принцип публічного адміністрування тощо) та 

спеціалізації наукових досліджень із деталізацією організаційно-правових 

засад державного контролю в різних сферах публічного адміністрування, 

таких як сільське господарство, митна справа, освіта й наука, безпека 

дорожнього руху, господарська та підприємницька діяльність, економічна 

конкуренція, сфера спеціального водокористування, нотаріальна діяльність, 

автомобільні перевезення, судноплавство, зв’язок, атомна енергетика, чорна 

металургія, нафтогазовий сектор, паливно-енергетичний комплекс, 

будівництво, економіка тощо. 

Удосконалено теоретичні положення щодо формулювання дефініції 

«державний контроль у сфері вищої освіти» як правової категорії, зокрема 

доведено, що державний контроль у сфері вищої освіти – це об’єктивно 

зумовлена діяльність спеціально уповноважених суб’єктів, що здійснюється 

на постійній основі, передбачає оперативне втручання уповноважених 

державних органів у діяльність підконтрольних об’єктів (закладів вищої 

освіти), полягає у спостереженні за функціонуванням відповідного 

підконтрольного об’єкта, в отриманні об’єктивної та достовірної інформації 

про стан законності й дисципліни в ньому, застосуванні заходів щодо 

запобігання порушенням законодавства та усунення їх, виявленні причин та 

умов, що сприяли порушенням правових норм, наданні підконтрольним 

структурам організаційної та правової допомоги, у разі необхідності в 
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застосуванні заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у 

порушенні норм чинного законодавства, в тому числі й освітнього, виявленні 

фактичного стану справ у сфері вищої освіти, наданні об’єктивної інформації 

про стан суспільних відносин у цій сфері тощо. 

Доведено, що вищу освіту варто розглядати у вузькому (конкретні 

правовідносини, що виникають між суб’єктами освітнього процесу щодо 

певної галузі знань певної кваліфікації на конкретному рівні вищої освіти) й 

широкому (сукупність знань, умінь, навичок, способів мислення, якостей, 

компетентностей, що здобуває особа у виші чи науковій установі за 

визначеними галузями знань, кваліфікаціями на рівнях вищої освіти) 

розумінням. 

Набули подальшого розвитку наукові положення щодо розгляду вищої 

освіти як певної системи, зокрема окреслено ознаки системи вищої освіти: 

цілісність, комплексність, ієрархічна організація, внутрішнє й зовнішнє 

функціонування, динамічність, стабільність, відкритість, історична 

зумовленість. Систему вищої освіти варто розглядати як підсистему системи 

освіти (її рівень). 

Автором удосконалено доктринальні положення щодо сучасної 

системи права України та місця в ньому освітнього права, зокрема доведено, 

що освітнє право є самостійною галуззю національного законодавства, 

галуззю національної правової науки, самостійною навчальною дисципліною 

й, відповідно, самостійною комплексною галуззю національного права, яка 

характеризується юридичною цілісністю, відособленістю в системі 

національного права, відносною автономністю із самостійним предметом і 

своєрідною комбінацією методів правового регулювання та унікальною 

галузевою термінологією. 

Удосконалено наукові положення про принципи державного контролю 

у сфері вищої освіти, зокрема автором окреслено їх систему (верховенства 

права, законність, принцип справедливості, об’єктивність, обґрунтованість, 

принцип прозорості й відкритості, системність, систематичність, 
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ефективність і результативність, цілеспрямованість, оперативність та 

економність, науковість) і сформульовано дефініцію (вихідні, керівні, 

основоположні ідеї, що концентрують у собі досягнення науки та практики, 

виражають соціальні інтереси, виконують функцію загальноправового 

орієнтиру здійснення контрольної діяльності компетентних органів 

державної влади та їх посадових осіб у сфері вищої освіти, спрямовані на 

вдосконалення й ефективність такої діяльності). 

Сформульовано мету державного контролю у сфері вищої освіти – 

реалізація державної політики у сфері вищої освіти, яка в тому числі полягає 

в забезпеченні підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для 

високотехнологічного та інноваційного розвитку держави, самореалізації 

особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці й держави у 

кваліфікованих фахівцях. 

Охарактеризовано завдання (основні орієнтири контрольної діяльності, 

що в конкретних умовах уважаються етапами досягнення поставленої мети 

державного контролю в цій сфері) та функції (зумовлені досягненням мети й 

підпорядковані вирішенню конкретних завдань, основні напрями 

зовнішнього вияву діяльності суб’єктів державного контролю, пов’язані з їх 

контролюючим впливом на вказану сферу загалом і діяльність вищих 

навчальних закладів та інших підконтрольних об’єктів зокрема) державного 

контролю у сфері вищої освіти, визначено їх змістовий перелік. 

Окреслено систему суб’єктів державного контролю у сфері вищої 

освіти в України крізь призму її зв’язків внутрішнього й зовнішнього 

характеру; доведено, що вказана система суб’єктів державного контролю 

побудована на стійких взаємозв’язках внутрішнього й зовнішнього 

характеру, є сукупністю загальних і спеціальних державних контрольних 

органів, які на принципах координації, субординації та підпорядкування 

взаємодіють між собою для досягнення мети державного контролю у сфері 

вищої освіти. 
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Окреслено форми й методи відповідного контролю, зокрема 

встановлено, що методи державного контролю у сфері вищої освіти – це 

сукупність конкретних прийомів, засобів, дій, за допомогою яких 

установлюється відповідність діяльності вищих навчальних закладів та 

інших підконтрольних об’єктів вимогам чинного законодавства України; 

форми державного контролю у сфері вищої освіти – це зовнішній 

безпосередній вияв контрольної діяльності спеціально уповноважених 

державних органів (посадових осіб) щодо спостереження за 

функціонуванням вищих навчальних закладів та інших підконтрольних 

об’єктів. 

Узагальнено зарубіжний досвід державного контролю у сфері вищої 

освіти, зокрема з’ясовано, що в зарубіжних країнах існує три основні моделі 

контролю в цій сфері: континентальна, американська і змішана, які 

передбачають різний суб’єктний складі, ступінь втручання контролюючих 

суб’єктів у діяльність вищих навчальних закладів, деталізацію нормативних 

засад, у тому числі й процедурних, безпосередню мету, оформлення 

підсумкових результатів; аргументовано, що задля підвищення ефективності 

державного контролю у сфері вищої освіти в Україні, удосконалення його 

правових засад можливим видається урахування позитивного правотворчого 

та правозастосовного зарубіжного досвіду з окресленням конкретних 

напрямів його запозичення, зокрема в частині децентралізації з переданням 

більшої частини контрольних повноважень місцевим органам державної 

влади; зменшення загальної кількості суб’єктів державного контролю і 

створення спеціалізованих суб’єктів зі «змішаним» складом (із залученням 

професійних громадських об’єднань, освітянської громадськості); 

визначення як безпосередньої мети – забезпечення якості вищої освіти й 

розширення автономії вищих навчальних закладів щодо вирішення інших 

питань; визначення критеріїв відповідності діяльності, які узгоджуються із 

загальноприйнятими європейськими стандартами, й закріплення їх у 

національному законодавстві; деталізації процедурних засад контролю як 
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різновиду адміністративної процедури (задля уніфікації для всієї країни 

бажано закріпити не в кодифікованому акті, а в законодавчому акті 

спеціального характеру), передбаченні посилання на уніфікованість 

процедури та відсилку до кодифікованого акта; закріплення переважно 

запобіжно-припиняючого характеру результатів; визначення активної ролі 

об’єкта контролю в процесі контрольних правовідносин і ліквідації 

виявлення прогалин (недоліків); мінімізації безпосереднього контакту 

суб’єкта контролю з вищими навчальними закладами, запровадивши 

електронні засоби незалежного контролю, дистанційні засоби контролю; 

посилення співпраці держави і професійних об’єднань у процесі контролю у 

сфері вищої освіти, забезпечивши функціонування «змішаної» моделі 

державного контролю у сфері вищої освіти в Україні. 

Обґрунтовано необхідність розроблення і прийняття Концепції 

державного контролю у сфері вищої освіти, метою якої є уніфікація як 

доктринальних, так і законодавчих положень про державний контроль у 

сфері освіти, що дасть змогу системно й поетапно здійснити модернізацію 

інституту державного контролю в цій сфері.  

Ключові слова: контроль, державний контроль, освіта, вища освіта, 

система, принципи, мета, завдання, функції, суб’єкти, форми, методи, 

концепція. 
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ANNOTATION 

Kushnir S.M. State control in the field of higher education in Ukraine: 

organizational and legal aspect. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

 

The thesis for a Doctor’s of Law degree by speciality 12.00.07 

“Administrative law and process; financial law; information law”. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Zaporizhzhia National University, 

Kyiv – Zaporizhzhia, 2017. 

The thesis presents a theoretical generalization and a new solution to a 

scientific problem – the essence, characteristic features, and organizational and 

legal aspects of state control in the field of higher education in Ukraine are 

revealed. 

A review of state control as an integral category is conducted. The author 

stresses that this category covers various spheres of social existence, permeates 

actually all levels of social relations, has signs of an epistemological object, an 

object of knowledge on the part of various sciences of the social and humanitarian 

cycle. It is proved that the multiplicity of control as a phenomenon determines the 

existence of a variety of approaches to the definition of the essence of control not 

only in legal literature but also in philosophical, sociological, political science 

literature, various sources of the doctrine of public administration, etc. 

On the basis of the analysis of the historiography of the study of state control 

principles, the definition of the etymology of the word “control”, the consideration 

of legislative definitions of “control” and “state control”, the ratio of control to 

other legal categories and concepts, and a general review of state control 

classifications, the following features of state control are outlined: state control is a 

component of social control and an integral part of state activity, a manifestation of 

its function; is characterized by a special subject of implementation – dedicated 

government agencies (officials); has a permanent basis and state-owned nature; 

provides for the operational intervention of authorized state authorities in the 
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activities of objects and the possibility of coercive measures in case of detecting 

violations of the law. 

The tendencies of scientific researches devoted to the issue under study are 

determined. In particular, it is established that the main contemporary tendencies in 

the study of state control were the consideration of control as a multidimensional, 

complex phenomenon (functions of public administration, its form, method, 

principle of public administration, etc.) and the specialization of scientific research 

with the details of the organizational and legal principles of state control in various 

spheres of public administration, such as: agriculture, customs, education and 

science, road safety, economic and entrepreneurial activities, economic 

competition, the field of special water use, notarial activity, road transportation, 

shipping industry, communication, nuclear energy, ferrous metallurgy, oil and gas 

sector, fuel and energy complex, construction, economy, etc. 

The theoretical provisions concerning the definition of “state control in the 

field of higher education” as a legal category are improved, in particular, it is 

proved that state control in the sphere of higher education is objectively 

determined activity of specially authorized subjects, which is carried out on a 

permanent basis, envisages operational interference of authorized state authorities 

in the activity of controlled objects (institutions of higher education), is to monitor 

the functioning of the respective controlled object, to obtain an objective and 

reliable information on the state of law and discipline in it, to apply measures to 

prevent and eliminate violations of legislation, to identify the causes and 

conditions that contributed to violations of legal regulations, to provide 

organizational and legal assistance to supervised bodies, and, if necessary, to apply 

measures to bring to justice those responsible for violating regulations of the 

current legislation, including education one, to identify the actual state of affairs in 

the field of higher education, to provide objective information about the state of the 

social relations in this area, and so on. 

It is proved that higher education should be considered in the narrow 

(specific legal relationships that arise between the subjects of the educational 
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process in a particular area of knowledge of a certain qualification at a particular 

level of higher education) and broad sense (as a set of knowledge, skills, modes of 

thought, qualities, competences acquired by a person in a higher education 

institution or a scientific institution in the defined fields of knowledge, 

qualifications at higher education levels). 

Scientific provisions regarding the consideration of higher education as a 

certain system are further developed, in particular, features of the higher education 

system are outlined: integrity, complexity, hierarchical organization, internal and 

external functioning, dynamism, stability, openness, historical conditioning. The 

system of higher education should be considered as a subsystem of the education 

system (its level). 

The author has improved the doctrinal provisions regarding the modern 

system of law of Ukraine and the place of educational law in it, in particular, it is 

proved that educational law is an independent branch of national legislation, a 

branch of national legal science, an independent academic discipline and, 

accordingly, an independent integrated branch of national law characterized by 

legal integrity, isolation in the system of national law, relative autonomy with an 

independent subject and a peculiar combination of methods of legal regulation and 

a unique sectoral terminology. 

The scientific provisions on the principles of state control in the field of 

higher education are improved, in particular, the author outlines their system (rule 

of law, legality, principle of justice, objectivity, reasonableness, principle of 

transparency and openness, systematicity, consistency, efficiency and 

effectiveness, purposefulness, promptness and thrift, scientific character) and 

formulates the definition (outgoing, guiding, basic ideas, which concentrate 

achievements of science and practice, express social interests, perform function of 

the general legal reference point for the control of the competent state authorities 

and their officials in the sphere of higher education, aimed at the improvement and 

effectiveness of such an activity). 
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The purpose of state control in the field of higher education is formulated – 

the implementation of state policy in the field of higher education, which includes 

ensuring the preparation of competitive human capital for the state high-tech and 

innovative development, self-realization of the individual, ensuring the needs of 

the society, the labour market, and the state in qualified specialists. 

The tasks (the main benchmarks of control activity, which in certain 

conditions are considered to be the stages of achieving the purpose of state control 

in this area) and functions (are determined by the achievement of the purpose and 

are subject to the solution of specific tasks, the main directions of external 

manifestation of the activities of subjects of state control, related to their 

controlling influence on the specified sphere in general and the activities of higher 

education institutions and other controlled objects in particular) of state control in 

the field of higher education are described, their content list is determined. 

The system of subjects of state control in the sphere of higher education in 

Ukraine through the prism of its internal and external relations is outlined; it is 

proved that the specified system of subjects of state control is based on stable 

interconnections of internal and external character, is a set of general and special 

state control authorities, which, on the principles of coordination, subordination 

and submission, interact with each other to achieve the purpose of state control in 

the field of higher education. 

The forms and methods of the corresponding control are specified, in 

particular, it is determined that the methods of state control in the field of higher 

education are a set of specific methods, means, actions, by means of which the 

conformity of activities of higher education establishments and other controlled 

objects with the requirements of the current legislation of Ukraine is established; 

the state control forms in the field of higher education are an external direct 

manifestation of the control activity of dedicated government agencies (officials) 

to monitor the functioning of higher education institutions and other controlled 

objects. 
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Foreign experience of state control in the field of higher education is 

generalized, in particular, it is determined that in foreign countries, there are three 

main models of control in this area: continental, American, and mixed, which 

envisage a different subject structure, the degree of interference of controlling 

entities in the activities of higher education establishments, detailing of regulatory 

principles, including the procedural ones, immediate purpose, the final results; it is 

argued that in order to increase the effectiveness of state control in the field of 

higher education in Ukraine, to improve its legal framework, it is possible to take 

into account the positive law-making and law-enforcement foreign experience with 

the outline of specific areas for its borrowing, in particular: decentralization with 

the transfer of most of the control powers to local authorities; reduction of the total 

number of subjects of state control and creation of specialized subjects with 

“mixed” composition (with the involvement of professional public associations, 

educational society); definition of ensuring the quality of higher education and 

expanding the autonomy of higher education institutions in solving other issues as 

an immediate goal; determination of the criteria of conformity for activities, which 

should be consistent with the generally accepted European standards, and their 

consolidation in the national legislation; the detailing of the procedural principles 

of control as a type of administrative procedure (for the purpose of unification for 

the whole country, it is desirable to consolidate not in the codified act but in a 

special legislative act), to provide for an increase in the unification of the 

procedure and a reference to a codified act; fixing predominantly the preventive-

suppressing nature of the results; determination of the active role of the object of 

control in the process of control legal relationships and in the elimination of the 

detection of gaps (deficiencies); minimizing the direct contact of the subject of 

control with higher education establishments by introducing electronic means of 

independent control, remote control facilities; strengthening the cooperation of the 

state and professional associations in the process of control in the field of higher 

education, ensuring the functioning of the “mixed” model of state control in the 

field of higher education in Ukraine. 
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The necessity of development and adoption of the Concept of State Control 

in the Field of Higher Education, the purpose of which is the unification of both 

doctrinal and legislative provisions on state control in the field of education, is 

grounded, which will allow systematically and in a staged manner modernizing the 

institution of state control in this sphere. 

Key words: control, state control, education, higher education, system, 

principles, purpose, tasks, functions, subjects, forms, methods, concept. 
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Освіта є визначальним 

фактором політичної, соціально-економічної, культурної та наукової 

життєдіяльності держави й суспільства. Її потенціал полягає не тільки у 

відтворенні, а й у нарощуванні інтелектуальних, духовних та економічних 

можливостей держави. Освіта є стратегічним ресурсом поліпшення 

добробуту конкретної людини, заможності суспільства загалом і зміцнення 

авторитету й конкурентоспроможності України на міжнародному просторі. 

Разом із тим сфера освіти в Україні переживає черговий етап 

реформування, зумовлений наявністю роками не вирішуваних проблем 

системного характеру та масштабного значення. У цьому аспекті цілком 

об’єктивно можна вести мову про занепад матеріально-технічної бази значної 

кількості навчальних закладів (у тому числі й вищих), зниження соціального 

статусу працівників освіти, розпорошеність і, як наслідок, недосконалість 

освітнього законодавства, надмірну комерціалізацію освітніх послуг, 

погіршення якості освіти, застарілість методик навчання й зниження рівня 

знань учнів і студентів, несистемне оновлення змісту освіти тощо. У свою 

чергу, вища освіта як складник системи освіти вимагає своєї модернізації 

відповідно до сучасних реалій, а законодавство у сфері вищої освіти 

потребує не тільки подальшої адаптації до європейських і світових 

стандартів, а і його пристосування до нових потреб економіки держави. 

Окрім указаних проблем, останніми роками гострою перешкодою на 

шляху сталого розвитку сфери вищої освіти є недостатньо ефективна система 

публічного адміністрування, а саме відсутня досконала модель 

збалансованого державного та громадського контролю як за якістю надання 

освітніх послуг вищими навчальними закладами (далі – ВНЗ), так і у сфері 

вищої освіти загалом. За інформацією Державної служби статистики 

України, на початок 2016–2017 навчального року в Україні нараховувалося 
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657 вищих навчальних закладів (без урахування тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони 

проведення антитерористичної операції). У цих ВНЗ навчалося 1 587 000 

студентів (на початок 2015/16 навчального року – 659 та 1 605 000 

відповідно). У 2016 році ВНЗ України випустили 387 000 фахівців, що на 

61 000 осіб (13,6%) менше, ніж у 2015 році. Указані статистичні показники є 

досить показовими, оскільки підтверджують структурну складність сфери 

вищої освіти, свідчать про значну кількість суб’єктів освітнього процесу й 

обсяги освітніх послуг, що надаються ВНЗ, а також підкреслюють важливість 

перегляду наявних правових та організаційних засад контролю в цій сфері. 

Водночас трансформаційні процеси в такій стратегічній для державі сфері, як 

вища освіта, вимагають якісно нових, зорієнтованих на утвердження 

принципу верховенства права, наукових підходів до дослідження 

проблематики публічного адміністрування у сфері вищої освіти загалом і 

його окремих інститутів, що слугуватимуть науковою базою для 

реформування вказаних суспільних відносин.  

Додатковим свідченням наукової актуальності та практичної 

необхідності такого дослідження є також і те, що в низці офіційних 

документів чітко наголошено на тому, що нинішній рівень вищої освіти в 

Україні не дає їй змоги повною мірою виконувати функцію ключового 

ресурсу соціально-економічного розвитку держави. Зокрема, у Національній 

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленій Указом 

Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013, наголошено, що 

розроблення такої стратегії зумовлено необхідністю кардинальних змін, 

спрямованих на підвищення якості й конкурентоспроможності освіти в нових 

економічних і соціокультурних умовах, прискорення інтеграції України в 

міжнародний освітній простір. 

Отже, враховуючи викладене, дослідження організаційно-правових 

засад державного контролю у сфері вищої освіти в Україні та визначення на 
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підставі розробленого наукового базису концептуальних векторів розвитку 

вітчизняного законодавства в цій сфері набуває надзвичайної актуальності. 

Варто підкреслити, що в різні історичні періоди становлення й 

розвитку адміністративно-правової доктрини проблематика публічного 

адміністрування (в тому числі державного контролю) у сфері вищої освіти 

привертала увагу багатьох учених-юристів. Зокрема, цими питаннями 

займалися В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Г.В. Атаманчук, О.М. Бандурка, 

Д.М. Бахрах, В.М. Бевзенко, Ю.П. Битяк, О.В. Бондаренко, В.В. Галунько, 

В.М. Гаращук, Л.В. Головій, В.М. Горшенєв, Н.Л. Губерська, 

І.П. Голосніченко, С.Т. Гончарук, І.С. Гриценко, Є.В. Додін, Д.М. Лук’янець, 

С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, Н.О. Коротка, 

М.Н. Курко, О.В. Кузьменко, А.Ю. Куріченко, В.К. Майборода, 

Т.О. Мацелик, Р.С. Мельник, С.О. Мосьондз, Є.А. Огаренко, 

В.М. Савіщенко, Н.Г. Саліщева, В.Ф. Сіренко, Ю.М. Старілов, 

С.С. Студенікін, М.С. Студенікіна, Ю.О. Тихомиров, Є.М. Хриков, 

О.М. Якуба, Ц.А. Ямпольська та інші. 

Проте в поле наукового пошуку згаданих учених-юристів, як правило, 

на монографічному й дисертаційному рівнях потрапляли загальні питання 

публічного адміністрування в цій сфері (В.М. Савіщенко «Організаційне та 

правове забезпечення освіти і науки в Україні»; Є.М. Хриков «Управління 

навчальним закладом»), адміністрування вищої (М.Н. Курко 

«Адміністративно-правове регулювання вищої освіти в Україні»), 

післядипломної освіти (Н.О. Коротка «Організаційно-правові засади 

публічного адміністрування у сфері післядипломної педагогічної освіти в 

Україні») тощо, окремі адміністративні процедури у сфері вищої освіти 

(Н.Л. Губерська «Адміністративні процедури у сфері вищої освіти»; 

Є.А. Огаренко «Адміністративно-правове регулювання діяльності вищих 

навчальних закладів в Україні»; О.О. Авдєєв «Контроль за діяльністю вищих 

навчальних закладів України: адміністративно-правові засади організації та 

функціонування»; Л.В. Головій «Організаційно-правові засади надання 
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освітніх послуг вищими навчальними закладами України») тощо. Однак 

комплексно вказана проблематика ґрунтовно не вивчались, у зв’язку з чим 

варто констатувати відсутність в адміністративно-правовій доктрині 

загальновизнаних або бодай уніфікованих підходів до розкриття вказаної 

наукової проблеми. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Роботу виконано в рамках планів наукових досліджень 

Запорізького національного університету на 2014–2018 роки, комплексних 

наукових проектів «Основні напрямки удосконалення законодавства України 

в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 

0115U00710) та «Дослідження проблем теорії адміністративного права в 

умовах глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). 

Тема дисертації має безпосередній стосунок до Національної стратегії 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленої Указом 

Президента України від 25 червня 2013 р. № 344/2013, і Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 

12 січня 2015 р. № 5/2015; відповідає Основним науковим напрямам і 

найважливішим проблемам фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 роки, 

затвердженим Постановою Президії НАН України від 20 грудня 2013 року 

№ 179 (п. 3.4.2.5), Перспективним напрямам кандидатських і докторських 

дисертацій за юридичними спеціальностями, затвердженим Рішенням 

Президії НАПрН України від 18 жовтня 2013 року № 86/11. 

Мета й завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

тому, щоб на підставі узагальнення як раніше чинного, так і чинного 

законодавства, аналізу вітчизняних, зарубіжних наукових, публіцистичних, 

довідникових, навчальних та інших джерел виявити сутність, характерні 

особливості, організаційно-правові аспекти державного контролю у сфері 

вищої освіти і сформулювати концептуальні засади реформування 

законодавства в цій сфері. 
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Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й 

вирішено такі основні завдання: 

 установити сутність і зміст поняття «Державний контроль» як 

інтегрованої категорії; 

 здійснити характеристику поняття «державний контроль у сфері 

вищої освіти» як правової категорії; 

 надати доктринальне та нормативне визначення вищої освіти, 

окреслити її ознаки й з’ясувати співвідношення із суміжними поняттями; 

 здійснити системний аналіз вищої освіти як об’єкта державного 

контролю;  

 охарактеризувати освітнє право (право вищої освіти) як правовий 

вимір існування вищої освіти; 

 окреслити принципи державного контролю у сфері вищої освіти й 

установити їх зміст; 

 визначити мету, завдання та функції державного контролю у сфері 

вищої освіти; 

 охарактеризувати систему суб’єктів державного контролю у сфері 

вищої освіти; 

 окреслити форми й методи державного контролю у сфері вищої 

освіти; 

 визначити європейські правові засади державного контролю у сфері 

вищої освіти; 

 узагальнити досвід адміністративно-правового регулювання 

державного контролю у сфері вищої освіти у зарубіжних державах і 

запропонувати шляхи його запозичення для України; 

 визначити концептуальні пропозиції теоретичного та практичного 

характеру, спрямовані на підвищення ефективності державного контролю у 

сфері вищої освіти. 
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Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 

провадження державного контролю у сфері вищої освіти в Україні. 

Предметом дослідження є організаційно-правові аспекти державного 

контролю у сфері вищої освіти в Україні. 

Методи дослідження. Обґрунтованість теоретичних положень, 

рекомендацій щодо подальшого наукового розроблення теми, достовірність 

результатів дослідження забезпечено використанням сукупності 

філософських, загально- та спеціальнонаукових методів, які 

використовуються в юридичних дослідженнях. Як основний 

загальнонауковий метод використовувався діалектичний метод наукового 

пізнання, завдяки якому здійснювалось дослідження розвитку доктрини 

державного контролю (підрозділ 1.2). Метод семантичного аналізу 

застосовано для з’ясування змісту безпосередньо пов’язаних із предметом 

дослідження понять: «освіта», «вища освіта», «контроль», «державний 

контроль», «система», «структура», «форма контролю», «метод контролю», 

«суб’єкт контролю», «об’єкт контролю» тощо (розділи 1, 2, 3, 4). За 

допомогою історично-правового методу з’ясовано історіографію вчень про 

державний контроль (підрозділ 1.2), охарактеризовано ретроспективний 

аспект існування системи освіти та її підсистеми – вищої освіти 

(підрозділи 2.1 і 2.2). За допомогою логіко-юридичного методу 

сформульовано базові для дисертаційної роботи дефініції (розділи 1, 2, 3, 4). 

Застосування методу системного аналізу дало змогу дослідити вищу освіту 

як певну систему, окреслити систему суб’єктів державного контролю у сфері 

вищої освіти, форми та методи їх діяльності (підрозділи 1.1, 2.2, 3.3 і 3.4). 

Методи аналізу й синтезу – для розроблення пропозицій з удосконалення 

законодавства (розділи 3, 4). Метод порівняльно-правового аналізу 

використано для з’ясування європейських правових засад державного 

контролю у сфері вищої освіти й відповідного зарубіжного досвіду 

адміністративно-правового регулювання (підрозділи 4.1, 4.2). Метод 
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моделювання та прогнозування – для розроблення структури концепції 

державного контролю у сфері вищої освіти (підрозділ 4.3). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, міжнародні нормативно-правові акти, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації, політико-правова публіцистика, 

довідкові видання, статистичні матеріали тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

цілісним комплексним дослідженням, присвяченим визначенню сутності, 

характерних особливостей та організаційно-правових аспектів державного 

контролю у сфері вищої освіти. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано нові наукові положення й висновки, запропоновані особисто 

здобувачем, а саме: 

уперше: 

– здійснено розгляд державного контролю як є інтегрованої категорії. 

Автором наголошено, що така категорія охоплює різні сфери суспільного 

буття, пронизує фактично всі рівні суспільних відносин, має ознаки 

гносеологічного об’єкта, об’єкта пізнання різноманітних наук соціально-

гуманітарного циклу. Доведено, що багатогранність контролю як явища 

зумовлює існування розмаїття підходів до визначення сутності контролю не 

тільки в юридичній літературі, а й у філософській, соціологічній, 

політологічній літературах, різноманітних джерелах доктрини державного 

управління тощо; 

– доведено, що вищу освіту варто розглядати у вузькому (конкретні 

правовідносини, що виникають між суб’єктами освітнього процесу щодо 

певної галузі знань певної кваліфікації на конкретному рівні вищої освіти) та 

широкому (сукупність знань, умінь, навичок, способів мислення, якостей, 



31 

 

компетентностей, що здобуває особа у ВНЗ чи науковій установі за 

визначеними галузями знань, кваліфікаціями на рівнях вищої освіти) 

розуміннях; 

– обґрунтовано необхідність розроблення і прийняття Концепції 

державного контролю у сфері вищої освіти, метою якої є уніфікація як 

доктринальних, так і законодавчих положень про державний контроль у 

сфері освіти, що дасть можливість системно та поетапно здійснити 

модернізацію інституту державного контролю в цій сфері; 

– окреслено систему суб’єктів державного контролю у сфері вищої 

освіти в України крізь призму її зв’язків внутрішнього й зовнішнього 

характеру; доведено, що вказана система суб’єктів державного контролю 

побудована на стійких взаємозв’язках внутрішнього й зовнішнього 

характеру, є сукупністю загальних і спеціальних державних контрольних 

органів, які на принципах координації, субординації та підпорядкування 

взаємодіють між собою для досягнення мети державного контролю у сфері 

вищої освіти; 

– сформульовано мету державного контролю у сфері вищої освіти – 

реалізація державної політики у сфері вищої освіти, яка в тому числі полягає 

в забезпеченні підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для 

високотехнологічного й інноваційного розвитку держави, самореалізації 

особистості, забезпеченні потреб суспільства, ринку праці та держави у 

кваліфікованих фахівцях; 

удосконалено: 

– теоретичні положення щодо формулювання дефініції «державний 

контроль у сфері вищої освіти» як правової категорії, зокрема доведено, що 

державний контроль у сфері вищої освіти – це об’єктивно зумовлена 

діяльність спеціально уповноважених суб’єктів, що здійснюється на 

постійній основі, передбачає оперативне втручання уповноважених 

державних органів у діяльність підконтрольних об’єктів (закладів вищої 

освіти), полягає у спостереженні за функціонуванням відповідного 
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підконтрольного об’єкта, в отриманні об’єктивної та достовірної інформації 

про стан законності й дисципліни в ньому, застосуванні заходів щодо 

запобігання порушенням законодавства та усунення їх, виявленні причин та 

умов, що сприяли порушенням правових норм, наданні підконтрольним 

структурам організаційної та правової допомоги, у разі необхідності в 

застосуванні заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у 

порушенні норм чинного законодавства, в тому числі й освітнього, виявленні 

фактичного стану справ у сфері вищої освіти, наданні об’єктивної інформації 

про стан суспільних відносин у цій сфері тощо; 

– доктринальні положення щодо сучасної системи права України та 

місця в ньому освітнього права, зокрема доведено, що освітнє право є 

самостійною галуззю національного законодавства, галуззю національної 

правової науки, самостійною навчальною дисципліною й, відповідно, 

самостійною комплексною галуззю національного права, яка 

характеризується юридичною цілісністю, відособленістю в системі 

національного права, відносною автономністю із самостійним предметом і 

своєрідною комбінацією методів правового регулювання та унікальною 

галузевою термінологією; 

– наукові положення про принципи державного контролю у сфері 

вищої освіти, зокрема автором окреслено їх систему і сформульовано 

дефініцію (вихідні, керівні, основоположні ідеї, що концентрують у собі 

досягнення науки та практики, виражають соціальні інтереси, виконують 

функцію загальноправового орієнтиру здійснення контрольної діяльності 

компетентних органів державної влади та їх посадових осіб у сфері вищої 

освіти, спрямовані на вдосконалення й ефективність такої діяльності); 

– характеристику завдань (основні орієнтири контрольної діяльності, 

що в конкретних умовах уважаються етапами досягнення поставленої мети 

державного контролю і цій сфері) та функцій (зумовлені досягненням мети й 

підпорядковані вирішенню конкретних завдань, основні напрями 

зовнішнього вияву діяльності суб’єктів державного контролю, пов’язані з їх 
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контролюючим впливом на вказану сферу загалом і діяльність вищих 

навчальних закладів та інших підконтрольних об’єктів зокрема) державного 

контролю у сфері вищої освіти, визначення їх змістового переліку; 

– наукові положення щодо окреслення форм і методів відповідного 

контролю, зокрема встановлено, що методи державного контролю у сфері 

вищої освіти – це сукупність конкретних прийомів, засобів, дій, за 

допомогою яких установлюється відповідність діяльності вищих навчальних 

закладів та інших підконтрольних об’єктів вимогам чинного законодавства 

України; форми державного контролю у сфері вищої освіти – це зовнішній 

безпосередній вияв контрольної діяльності спеціально уповноважених 

державних органів (посадових осіб) щодо спостереження за 

функціонуванням вищих навчальних закладів та інших підконтрольних 

об’єктів; 

набули подальшого розвитку: 

– теоретичні положення щодо визначення тенденцій наукових 

досліджень, присвячених порушеній у роботі проблематиці. Зокрема, 

з’ясовано, що основними сучасними тенденціями в дослідженні державного 

контролю стали розгляд контролю як багатоаспектного, комплексного явища 

(функції публічного адміністрування, його форми, методу, принципу 

публічного адміністрування тощо) та спеціалізація наукових досліджень із 

деталізацією організаційно-правових засад державного контролю в різних 

сферах публічного адміністрування, таких як сільське господарство, митна 

справа, освіта й наука, безпека дорожнього руху, господарська та 

підприємницька діяльність, економічна конкуренція, сфера спеціального 

водокористування, нотаріальна діяльність, автомобільні перевезення, 

судноплавство, зв’язок, атомна енергетика, чорна металургія, нафтогазовий 

сектор, паливно-енергетичний комплекс, будівництво, економіка тощо; 

– узагальнення зарубіжного досвіду державного контролю у сфері 

вищої освіти, зокрема встановлено, що в зарубіжних країнах існує три 

основні моделі контролю в цій сфері: континентальна, американська і 
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змішана, які передбачають різний суб’єктний складі, ступінь втручання 

контролюючих суб’єктів у діяльність вищих навчальних закладів, 

деталізацію нормативних засад, у тому числі й процедурних, безпосередню 

мету, оформлення підсумкових результатів; аргументовано, що задля 

підвищення ефективності державного контролю у сфері вищої освіти в 

Україні, удосконалення його правових засад можливим видається урахування 

позитивного правотворчого та правозастосовного зарубіжного досвіду з 

окресленням конкретних напрямів його запозичення; 

– наукові положення щодо розгляду вищої освіти як певної системи, 

зокрема окреслено ознаки системи вищої освіти: цілісність, комплексність, 

ієрархічна організація, внутрішнє й зовнішнє функціонування, динамічність, 

стабільність, відкритість, історична зумовленість. Систему вищої освіти 

варто розглядати як підсистему системи освіти (її рівень). 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути 

використані в: 

– науково-дослідній сфері – під час проведення наукових семінарів, 

наукових досліджень (Бердянського інституту державного та муніципального 

управління Класичного приватного університету від 19.04.2017; Запорізького 

національного університету від 19.05.2017, Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова від 08.09.2017); 

– правотворчості – для підготовки пропозицій до чинного 

законодавства України з питань оптимізації та підвищення ефективності 

роботи контролюючих органів у вказаній сфері; 

– правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення діяльності 

суб’єктів публічного адміністрування; 

– навчальному процесі – під час підготовки навчальної літератури, 

навчальних програм, навчально-методичних матеріалів, у процесі викладання 

лекцій, під час проведення семінарських і практичних занять із дисциплін 

«Адміністративне право України», «Адміністративно-правова реформа в 
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Україні», «Адміністративний процес», «Адміністративне право в умовах 

реформування» (Дніпропетровського гуманітарного університету від 

25.08.2017; Бердянського інституту державного та муніципального 

управління Класичного приватного університету від 19.04.2017; 

Університету митної справи та фінансів від 12.05.2017; Університету 

сучасних знань України від 27.09.2017). 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 10 міжнародних науково-

практичних конференціях: «Запорізькі правові читання» (м. Запоріжжя, 

2014 рік), «Сучасні правові системи світу: тенденції та фактори розвитку» 

(м. Запоріжжя, 2016 рік); «Пріоритети розвитку юридичних наук у 

ХХІ столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції» 

(м. Одеса, 2017 рік); «Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: 

реалії та перспективи» (м. Київ, 2017 рік); «Держава і право в умовах 

глобалізації: реалії та перспективи» (м. Дніпро, 2017 рік); «Сучасне 

державотворення та правотворення: питання теорії та практики» (м. Одеса, 

2015 рік); «Реформування національного та міжнародного права: 

перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 2015 рік); «Нове міжнародне право та 

національне законодавство – нові завдання юридичної науки» (м. Київ, 

2015 рік); «Державне регулювання суспільних відносин: розвиток 

законодавства та проблеми правозастосування», (м. Київ, 2015 рік); 

«Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті» (м. Дніпро, 2015 рік). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені в 

монографії, 22 наукових статтях, із них 18 опубліковані у виданнях, що 

визнані як фахові з юридичних наук, 4 статті – у зарубіжних наукових 

виданнях і виданнях України, включених до міжнародних інформаційних і 

наукометричних баз, а також у 9 тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях. 

Структура й обсяг дисертації зумовлені метою і завданнями 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, які містять 
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12 підрозділів, висновків, списку використаних джерел додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 403 сторінки, у тому числі основний текст – 

356 сторінок. Список використаних джерел налічує 380 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

 

 

1.1. Державний контроль як інтегрована категорія 

 

Феномен (грец. Φαινόμενον – являється) – незвичайне явище, рідкісний 

факт, який важко збагнути. У філософському сенсі слово «феномен» часто 

застосовується для позначення явищ, які досягаються на чуттєвому рівні на 

противагу слову «ноумен», що означає явище, зрозуміле розумом. У 

новоєвропейській філософії, за визначенням Е. Канта, феномен – будь-яке 

явище, яке може бути пізнане на основі досвіду [1]. Виходячи із цього, на 

нашу думку, контроль цілком об’єктивно можна вважати своєрідним 

соціальним феноменом, оскільки ця функція управління державою або 

соціумом (плем’ям, сім’єю, громадою, соціальною групою тощо) з’явилась у 

«зародках» первісного суспільства і збереглася від прадавніх часів його 

перших форм організації до сьогодення. 

Ще в Енциклопедичному словнику 1893 року зазначалося, що 

державному контролю й у Росії, і в країнах Західної Європи приділяли 

значну увагу, покладаючи на нього в основному однакові завдання. 

Контрольна діяльність головним чином була спрямована на ревізію дій 

виконавців і розпорядників зі збирання державних доходів і здійснення 

витрат. Ревізія ця в більшості держав зводилася переважно до 

документальної перевірки по слідах дій (яка, у свою чергу, полягала в касовій 

повірці, ревізії по суті, попередній і фактичній ревізіях) [2]. 

У одинадцятитомному Словнику української мови 1973 року 

видавництва та Великому тлумачному словнику сучасної української мови 

вказується, що контроль – це перевірка, облік діяльності кого-, чого-небудь, 

нагляд за кимось, чимось; установа чи організація, що здійснює нагляд за 

ким-, чим-небудь, перевіряє його [3, с. 271; 4, с. 451]. У свою чергу, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4
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Тлумачний словник С.І Ожегова та Н.Ю. Шведової визначає контроль як 

перевірку, а також постійне спостереження з метою перевірки або нагляду 

[5, с. 292]. Натомість Тлумачний словник живої великоруської мови В.І. Даля 

визначає контроль як облік, повірку рахунків, обліку; «присутственное место, 

занимающееся поверкой отчётов» [6, с. 153].  

Щодо походження слова «контроль» варто відзначити, що, як слушно 

вказує П.С. Лютіков, однозначної думки в юридичній літературі на це 

питання немає. Так, В.М. Гаращук, визначаючи етимологію слова 

«контроль», посилається на Словник іноземних слів, який визначає контроль 

(від фр. «controle») як перевірку або спостереження з метою перевірки. 

Французьке «controle», у свою чергу, утворилося від латинського «cоntra» – 

префікс, що означає «протидію», «протилежність» тому, що виражено в 

другій частині слова, наприклад, «контрреволюція», «контрманевр». У другій 

частині слова «контроль» міститься слово «роль» (від латинського «role»), 

тобто «міра впливу, значення, ступінь участі в чомусь». «Ступінь участі в 

чомусь» – одне з тлумачень слова «роль», варто розглядати як здійснення 

будь-яких дій. У цьому випадку у змісті слова «контроль», окрім «перевірки» 

або «нагляду з метою перевірки», випливає ще один зміст цього слова, який 

іноді не береться до уваги, – протидія чомусь небажаному [7, с. 31]. 

В.О. Лебєдєв писав, що слово «контроль» бере своє походження від 

французького «contre-role», тобто «введення другого списку рахунків для 

перевірки одного іншим, що й робиться контролерами, які ведуть свої записи 

паралельно із записами касирів» [7, с. 31]. В.М. Дурденевський пов’язував 

походження слова «контроль» із технікою рахунково-ревізійної діяльності, 

що існувала в англійському казначействі за часів норманських королів. На 

його думку, «контроль» буквально означає «рахунок стовбців» (controllers, 

«cont» – рахунок, «roll» – список), а особи, які рахували стовбці, були 

першими контролерами [8, с. 48]. Російський учений А.М. Тарасов на 

початку ХХІ ст. заявляв, що слово «контроль» має англійське походження, 

оскільки згадка про нього є в короткому Оксфордському англійському 
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словнику, відповідно до якого вказане слово має три семантичні варіанти: 

перевіряти або контролювати; вимагати звіту; стримувати і спрямовувати 

вільні дії [9, с. 51]. У свою чергу, американський словник для коледжів 

містить кілька значень терміна «контролювати»: здійснювати 

адміністративний або домінуючий вплив; стримувати, обмежувати; 

перевіряти, проводячи паралельний експеримент або порівнювати з іншими 

стандартами [10, с. 303]. Однак, підтримуючи точку зору В.М. Гаращука, 

варто зазначити, що слово «контроль» саме французького, а не англійського 

або американського походження, крім того, під час аналізу слова «рол» (або 

«ролле») в одному й тому самому випадку беруться абсолютно різні за 

сенсом терміни (в одному випадку – це «rolе» – роль, гра, дія, в іншому – 

«roll» – рулон, список). Із цих підстав убачається, що буде більш правильно 

слово «контроль» тлумачити як перевірку, а також спостереження з метою 

перевірки для протидії чомусь небажаному, виявлення протиправної 

поведінки з боку кого-небудь, запобігання їй і припинення протиправної 

поведінки з боку кого-небудь. Це визначення найбільш повно відповідає 

юридичному змісту контролю як форми реалізації повноважень державних 

структур, що виявляється в конкретній контрольній діяльності [11, с. 11; 

12, с. 8–9]. 

Ураховуючи загальновживане значення поняття «контроль», його 

етимологію та виходячи з його тлумачення, можна припустити, що контроль 

(у тому числі державний) є інтегрованою категорією, яка, охоплюючи різні 

сфери суспільного буття, пронизуючи фактично всі рівні суспільних 

відносин, набуває ознак гносеологічного об’єкта, об’єкта пізнання 

різноманітних наук соціально-гуманітарного циклу. Саме тому для глибини 

цього дослідження і змісту його завдань логічним виглядає аналіз 

термінологічної конструкції «інтегрована категорія». У цій площині наукової 

розвідки бажано звернутись до методології філологічних наук, за допомогою 

якої можна з’ясувати зміст відповідної лексичної структури як певної 

характеристики такого соціального феномена, як державний контроль. 



40 

 

По-перше, варто визначити етимологію і значення слова «інтеграція». 

Відповідно до словниково-довідникової літератури, інтеграція (від лат. 

integrum – ціле, лат. integratio – відновлення) – це: 

 поєднання, взаємопроникнення; процес об’єднання будь-яких 

елементів (частин) в одне ціле; процес взаємозближення й утворення 

взаємозв’язків; 

 згуртування, об’єднання політичних, економічних, державних і 

громадських структур у рамках регіону, країни, світу; 

 інтеграція економічна – процес інтернаціоналізації господарського 

життя, зближення, об’єднання економік низку країн; 

 інтеграція соціальна – наявність упорядкованих відносин між 

індивідами, групами, організаціями, державами; 

 інтеграція культурна – асиміляція різнорідних елементів культури в 

єдину культуру; 

 інтеграція мов – процес мовної еволюції, що полягає у зближенні 

різних діалектів і мов аж до їхнього злиття; 

 інтеграція в біології – процес упорядкування, узгодження й 

об’єднання структур і функцій у цілісному організмі, характерний для живих 

систем на кожному з рівнів їх організації; 

 інтеграція у фізіології – функціональне об’єднання окремих 

фізіологічних механізмів у складну координовану пристосувальну діяльність 

цілісного організму; 

 термін інтеграція використовується й для характеристики процесу 

зближення і зв’язку наук, що відбувається нарівні з процесом їх 

диференціації [13, с. 35]. 

По-друге, в аспекті обраного вектору дослідження необхідно визначити 

найбільш оптимальний і правильний підхід до використання відповідного 

прикметника, що є похідним від поняття «інтеграція». Так, наприклад, 

сучасний вітчизняний філолог Т.А. Коць зазначає, що відіменникові 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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прикметники «інтегративний» – «інтеграційний» і віддієслівні 

«інтегрований» – «інтегрувальний» мають різні значення й різну лексичну 

сполучуваність. Слова «інтегративний», «інтеграційний», як засвідчують 

лексикографічні видання, не завжди диференціювались. Лексичне значення, 

закріплене за словом інтеграційний, – «той, що стосується інтеграції, 

об’єднувальний» – наявне й у слові інтегративний, пор.: інтеграційний 

процес та інтегративний процес, інтеграційна роль і інтегративна роль  

[14, с. 28].  

Сучасна мовна практика, як указує вчена, засвідчує розрізнення цих 

слів, а отже, й вироблення характерної та відмінної для кожного з них 

лексичної сполучуваності. Інтеграційний зберігає семантику «об’єднання 

частин у ціле» і вживається в словосполученнях: інтеграційний процес, 

інтеграційна роль, інтеграційне угрупування. Інтегративний (фіксується в 

словниках з 90-х років ХХ століття) дедалі частіше позначає «суцільний, 

цілісний предмет або явище»: інтегративна свідомість, інтегративна функція, 

інтегративна інформація, інтегративно-синтетичні тенденції.  

Віддієслівний прикметник інтегрований – це «комплексний; той, що 

ґрунтується на об’єднанні», тобто той, якого інтегрували, який зазнав дії 

інтегрування, пор.: об’єднаний, об’єднувальний. Закріплена в мові семантика 

визначає й лексичну сполучуваність слова: інтегрована система управління, 

інтегрований метод, інтегроване навчання, інтегроване управління, 

інтегрований підсумок, інтегрований антиінфляційний пакет. Такі вислови 

поширені в мові ЗМІ, діловодства, науково-популярній, частково в художній 

літературі [14, с. 28]. 

Приблизно в такому самому сенсі висловлюється й Ю.В. Пирожкова, 

яка детально досліджує теорію функцій адміністративного права. Учена, 

зокрема, вказує, що ознайомлення з науковою літературою дає змогу 

констатувати, що термін «інтеграційний» має відтінок динамізму, 

еволюційності, якісної зміни і стосується не окремого правового явища, а 

системи. Спираючись на роботи Б.М. Кедрова, вчена-адміністративіст 
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наголошує, що інтегративність є важливою рисою сучасної науки, що 

виявляється не лише в її новій організації, а й у внутрішньому стані. Єдиною 

умовою реалізації інтеграції є адекватне відбиття нового предмета 

дослідження з одночасним віддзеркаленням усіх його сторін у їх зв’язку [15]. 

Термін «інтегративність» використовується, як указує Ю.В. Пирожкова, щоб 

підкреслити, що зміст інтеграції – не у простому об’єднанні окремих частин 

у єдине ціле, а в їх належності до певної загальної ідеї з їх якісним відбиттям 

у процесі такого об’єднання (Р. Кейс, А.П. Ліферов, О.В. Макаричева), що 

дає змогу зробити висновок: інтеграційність – категорія, притаманна певній 

системі (системі функцій права), інтегративність (цілісність певної 

категорії) – правовому явищу, тобто окремим галузевим функціям права 

[16, с. 34]. 

У мові ЗМІ вживають прикметник «інтегрувальний», який позначає 

частіше ті явища, які «самі інтегрують, діють як об’єднувальні чинники». Це 

слово нове, не кодифіковане лексикографічними виданнями, не має традиції 

вживання в літературній мові. Проте його словотвірна модель відповідає 

законам української мови, мовна практика засвідчує народження в ньому 

дещо відмінного лексичного значення [14, с. 28]. Отже, у контексті вживання 

категорії «державний контроль» як багатоаспектного явища більш 

виправданим є використання прикметника «інтегрована», а не прикметників 

«інтегративна» або «інтеграційна». 

По-третє, варто визначитись зі змістом дефініції «категорія» та його 

співвідношення з терміном «поняття». Як зазначається в науковій літературі, 

поняття – це одна з форм відображення світу на етапі пізнання, пов’язана із 

застосуванням мовних засобів для узагальнення предметів і явищ [17, с. 342]. 

У поняттях закріплюються результати пізнавальної діяльності людини, які за 

допомогою мови передаються іншими людям [18, с. 8]. Поняття є 

«уявленням, що містить у собі вимогу постійності, досконалої визначеності, 

загального пізнання, однозначного мовного вираження» [1, с. 354]. У науці 

під поняттям прийнято мати на увазі логічно оформлену думку, яка передає 
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загальні відомості, уявлення про певний предмет, річ тощо [19, с. 550]. 

Розрізняють такі поняття: номінальні – пояснюють значення слова та 

визначають межі його вживання; реальні – характеризують сутність 

предмета, що визначається; дескриптивні – описують предмет наглядно й по 

можливості всебічно; генетичні – вказують на походження предмета і спосіб 

його виникнення; конкретні – співвідносять предмет, що визначається, з його 

протилежністю [17, с. 108; 20, с. 45].  

До речі, як слушно зазначає Н.В. Артикуца, обрання влучних термінів 

(слів) є одним із найважливіших засобів удосконалення системи 

формалізованого викладу змісту правових норм (визначення правил через 

розкриття змісту використаних понять), необхідних для ефективного 

законодавчого регулювання адміністративно-процесуальних відносин  

[21, с. 28]. Норми права мають своє матеріальне обґрунтування, будучи 

висновком з об’єктивних законів розвитку суспільства у вигляді 

загальнообов’язкових правил для практичної дії органів влади й населення 

[22, с. 61; 23, с. 93]. 

Як зазначає Г.В. Мойсеєнко, поняття у праві – це універсальний засіб 

пізнання, ідеального відображення та вираження об’єктивної реальності 

права, за допомогою якого осягається глибинна сутність предметів і явищ, 

виявляються й розкриваються притаманні їм закономірності. Як указує 

Д.А. Керімов, у законотворчому процесі використовується два основні 

різновиди понять: неправові – звичайні в побуті, які залучені з повсякденного 

життя чи зі спеціальних галузей знань; правові – які перетворюють соціальну 

реальність у правову шляхом унесення до цієї реальності правових 

властивостей чи професійно-специфічного відображення правових явищ і 

процесів, умов та обставин, дій і бездіяльності тощо [24, с. 49–50]. Правові 

поняття створюються шляхом абстрагування від багатоманітних 

властивостей явищ, що регулюються правом. Вони відображають у більш чи 

менш абстрактному вигляді загальні родові чи видові риси і сторони 

суспільних відносин [18, с. 21; 23, с. 93].  
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Близьким до визначеної дефініції є термін «категорії» (від грец. 

kategoria – висловлювання) – форми усвідомлення в поняттях загальних 

способів ставлення людини до світу, відображають найбільш загальні та 

суттєві властивості, закони природи, суспільства й мислення [17, с. 173; 

25, с. 68–69]. Отже, наукові категорії є уявленнями більш загальними, ніж 

поняття, що містять основні, суттєві знання про явища [17]. Тобто терміни 

«поняття» й «категорія» співвідносяться як зміст і форма, адже вчені 

визначають поняття категорії, а не навпаки [26, с. 348–349; 20, с. 46].  

Отже, в межах дослідження категорія визначається як мовна 

конструкція вищого смислового рівня, що містить найбільш загальні, істотні 

ознаки будь-яких різноманітних предметів, об’єктів і явищ. Немає жодних 

сумнівів у тому, що державний контроль є саме категорією (в тому числі 

правовою), оскільки, як уже неодноразово підкреслювалось, він є 

багатогранним явищем і може розглядатись як функція, форма, метод, вид 

або ж принцип публічного адміністрування, державного управління, спосіб 

забезпечення законності тощо. 

Розвиваючи точку зору про інтегрований характер державного 

контролю, варто підкреслити, що багатогранність контролю як явища 

зумовлює існування розмаїття підходів до визначення сутності контролю не 

тільки в юридичній літературі, а й у філософській, соціологічній, 

політологічній літературах, різноманітних джерелах доктрини державного 

управління тощо.  

Особливе місце в системі гуманітарних наук посідає філософія. 

Цікавими є тези В.П. Кохановського, Т.Г. Лешкевича й Т.Б. Фатхі, що 

спеціальні науки слугують окремим конкретним потребам суспільства: 

техніці, економіці, навчання, законодавству тощо. Вони вивчають свій 

специфічний зріз дійсності, свій фрагмент буття, обмежуються окремими 

частинами світу. Філософію ж цікавить світ загалом, вона спрямована до 

цілісне розуміння універсуму. Приватні науки звернені до явищ, які існують 

об’єктивно, тобто поза людиною, незалежно ні від людини, ні від людства 
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[27, с. 36]. Учені підкреслюють, що філософія прагне знайти граничні 

підстави й регулятиви всякого свідомого ставлення людини до дійсності. 

Тому філософське знання не виступає у вигляді логічно впорядкованої схеми, 

а набуває вигляду розгорнутого обговорення, детального формулювання всіх 

труднощів аналізу, критичного зіставлення та оцінювання можливих шляхів 

вирішення поставленої проблеми [27, с. 38]. У зв’язку з цим такі системи, як 

публічне адміністрування, державне управління, соціальне управління, та їх 

окремі функції (в тому числі й контроль) завжди є й будуть предметом 

філософського пізнання. Зокрема, Ю.В. Бех, досліджуючи філософію 

управління соціальними системами, обґрунтовує концептуальне бачення 

світоглядно-ідеологічного забезпечення формування загальної теорії 

управління. Ученою доводиться, що на початку ХХІ століття її вирішення є 

головним завданням філософії й усього комплексу суспільних наук, оскільки 

від цього залежать стан і темпи становлення організаційної й інформаційної 

єдності світової спільноти, її цілісність. Ю.В. Бех приділяє увагу контролю як 

ознаці соціального управління, підкреслюючи його особливе значення [28].  

У свою чергу, В.О. Саломатов стверджує, що «філософія державного 

управління» розглядає власне державне управління та людей у системі 

державного управління через ідеї; форми, мислеформи, способи і структури 

мислення, мову, категоріальний апарат; цінності й інтереси; поведінку. При 

цьому, на думку вченого, філософські аспекти державного управління 

відображають загальні схеми розуміння ключових понять і процедур 

державного управління без деталізації або прив’язки до конкретної галузі чи 

організації; базові управлінські принципи й підходи; ціннісний 

(аксіологічний) шар державного управління; можливі позиції державного 

управління стосовно людини, суспільства; загальні принципи й тенденції 

державного управління з позицій людини, суспільства [29, с. 12]. 

У філософсько-довідниковій літературі контроль розглядається як 

функція, що природно супроводжує діяльність людини за умови, що така 

діяльність повинна бути виконана за встановленими певними правилами та 
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спрямована на досягнення конкретних результатів [30, с. 4]. У 

Філософському енциклопедичному словнику соціальний контроль 

визначається як сукупність процесів у соціальній системі (суспільстві, 

соціальній групі, організації тощо), за допомогою яких забезпечується 

відповідність діяльності визначеним правилам, а також дотримання певних 

обмежень поведінки, порушення яких негативно впливає на функціонування 

системи [31, с. 612]. 

Змістовий огляд основних векторів філософських наукових досліджень 

сутності контролю дає змогу визначити, що контроль вивчається 

представниками філософських наук, як правило, в межах дослідження засад і 

філософських проблем публічного адміністрування, державного управління 

та соціального управління. Контроль, якщо резюмувати відповідні наукові 

джерела, розглядається як певний стабілізуючий фактор існування 

соціальних систем, функція й ознака соціального управління. 

Варто зазначити, що соціальний контроль, що є родовим поняттям для 

контролю державного, є об’єктом пізнання й іншої, спорідненої з 

філософією, науки – соціології, яка, вивчаючи загальні закономірності 

розвитку суспільства, приділяє ґрунтовну увагу соціальному управлінню, 

його сутності, ознакам, функціям, формам тощо. 

Соціальний контроль визначається енциклопедичним соціологічним 

словником як спосіб саморегуляції системи, який забезпечує упорядковану 

взаємодію його складових елементів за допомогою нормативного (у тому 

числі правового) регулювання. Стабілізуюча функцію системи соціального 

контролю полягає у відтворенні панівного типу суспільних відносин, 

соціальних (групових, класових, державних) структур [32, с. 285]. При цьому 

сучасна соціологічна наука дає визначення контролю й в управлінському 

значенні як професійної послуги, яку керівник повинен надавати своїм 

підлеглим. Це порівняння того, що є, з тим, що має бути. Такий контроль, на 

думку представників соціологічної науки, є формою управлінської 

відповідальності, засобом запобігання втратам. Контроль та аналіз 
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функціонування соціальної системи, стверджують вчені, уможливлюють 

оперативно корегувати її діяльність, нагромаджувати інформацію для нового 

проектування, програмування, прогнозування тощо [33, с. 304]. Натомість 

фахівці в галузі соціального управління виходять із того, що контроль – це 

система спостереження й перевірки процесу функціонування відповідного 

об’єкта з метою усунути його відхилення від заданих параметрів  

[34, с. 17–18]. Проте, як уже зазначалось, більшість досліджень вивчає саме 

особливості та закономірності соціального контролю як функції соціального 

управління.  

Так, наприклад, на думку М.В. Лукашевича й М.П. Туленкова, 

соціальний контроль – механізм саморегуляції в соціальних системах 

(групах, колективах, інститутах, організаціях, у суспільстві загалом), 

здійснюваний за допомогою нормативного (морального, правового, 

адміністративного тощо) регулювання поведінки людей з метою 

забезпечення соціального порядку [35, с. 48]. 

При цьому вчені розглядають соціальний контроль насамперед крізь 

призму соціології праці. Зокрема, М.В. Лукашевич та М.П. Туленков 

указують, що оцінювання поведінки працівників, вплив на неї з метою 

забезпечення відповідності прийнятим загальноколективним цінностям і 

нормам становить зміст соціального контролю. Він є способом регуляції й 

саморегуляції колективу, забезпечує його єдність і цілісність, злагоджену 

роботу. 

Соціальний контроль у сфері праці, як зазначають автори «Загального 

курсу соціології», являє собою групове схвалення або осуд трудової 

поведінки працівника залежно від усталених у колективі цінностей і норм 

(правил) трудової поведінки. Водночас соціальний контроль є елементом 

більш загальної системи впливу суспільства на поведінку індивіда, 

елементом соціальних інститутів, який забезпечує дотримання соціальних 

норм, правил діяльності, додержання нормативних вимог і обмежень у 

поведінці. 
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До визначальних рис соціального контролю вчені зараховують 

упорядкованість, формалізованість, категоричність вимог, що висуваються 

до індивіда, їх нормативність, забезпеченість санкціями як формального, так і 

неформального характеру. Гнучкість, здатність відрізняти відмінні за 

соціальним змістом відхилення від соціальних норм діяльності – одна з 

необхідних характеристик соціального контролю [35, с. 338]. 

М.В. Лукашевич та М.П. Туленков розрізняють такі функції 

соціального контролю: 1) оцінювальну, що полягає в оцінюванні та 

порівнянні вчинків працівника з чинними нормами поведінки; 

2) стимулювальну – реагування на трудову поведінку з метою регулювання її 

шляхом схвалення або осуду; 3) таку, що коригує соціальні відхилення – 

підсилює їх у відповідь на неадекватне («із запасом») застосування влади або 

пом’якшує (як реакція на терпимість і мінімізацію насильства); 4) зміцнення 

трудової дисципліни через цілеспрямоване застосування соціальних санкцій 

щодо трудової і громадської діяльності членів колективу [35, с. 339]. 

При цьому вказані дослідники розрізняють чотири види соціального 

контролю: 

1) адміністративний соціальний контроль здійснюється 

представниками адміністрації підприємства, керівниками різних рівнів 

відповідно до нормативних документів; 

2) суспільний – здійснюється громадськими організаціями (громадські 

суди й відділи кадрів, групи й пости народного контролю, комісії та бюро) в 

рамках, передбачених статутами й положеннями про їхній статус; 

3) груповий – це взаємний контроль між членами колективу, 

реалізується як у формальних (робочі збори та конференції, виробничі 

наради), так і неформальних різновидах (загальна думка в колективі, 

колективні настрої); 

4) самоконтроль – усвідомлена регуляція власної трудової поведінки на 

основі самооцінок та оцінок на відповідність чинним вимогам і нормам 

[35, с. 339]. 
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У свою чергу, Т.М. Кузьменко вважає, що соціальний контроль – це 

засоби переконання, навіювання, приписів і заборон; система примусу (аж до 

застосування фізичного насилля); система способів вираження визнання, 

відзначення, нагород, завдяки яким поведінка підгруп та індивідів 

приводиться у відповідність до прийнятих зразків, цінностей. Учена 

доповнює вказану тезу з посиланнями на роботи Я.І. Гілінського, на думку 

якого, соціальний контроль – механізм самоорганізації (саморегуляції) й 

самозбереження суспільства шляхом установлення та підтримки 

нормативного порядку, усунення, нейтралізації або мінімізації девіантної 

поведінки [36, с. 4; 37, с. 235]. 

На переконання Т.М. Кузьменко, соціальний контроль можна поділити 

на зовнішній і внутрішній. Зовнішній контроль досягається за допомогою 

соціальних інституцій чи груп, тих санкцій, які застосовують інші учасники 

взаємодії. Внутрішнім контролем особистості є самоконтроль. У тоталітарній 

системі цей різновид контролю розвинутий слабко й побудова 

демократичного суспільства видається мало можливою саме через 

відсутність самоконтролю, який мав би бути притаманний індивідам 

[37, с. 238, с. 239]. 

Загалом аналогічний підхід до розуміння соціального контролю 

використовують і В.В. Вербець, О.А. Субот і Т.А. Христюк. Водночас вчені 

акцентують увагу й на моделі соціального контролю, яка включає такі 

елементи: індивід, соціальна спільнота, індивідуальна дія, соціальна 

(групова) дія. Важливими атрибутами та елементами соціального контролю є 

цінності, норми, звички, санкції, які виникають та існують унаслідок дії 

соціальних інститутів [38, с. 211]. На думку В.В. Вербець, О.А. Субот і 

Т.А. Христюк, соціальний контроль є найефективнішим інструментом, за 

допомогою якого соціальні інститути організовують життя членів 

суспільства. Існує велика кількість методів соціального контролю, які 

залежать від ситуації, мети й характеру конкретної групи. Механізми 

контролю спрямовані не на самого індивіда, а на його вчинки, відносини з 
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іншими індивідами. При цьому, як підкреслюється вченими, соціальний 

контроль буде дієвим лише тоді, коли використовують різні його механізми, 

враховуючи особливості відхилень, а саме: 

 власне контроль, який здійснюється зовні, у тому числі шляхом 

покарань і санкцій; 

 внутрішній контроль, який забезпечується інтеріоризацією 

соціальних норм і цінностей; 

 побічний контроль, зумовлений ідентифікацією з референтною 

законослухняною групою (соціальна група, на яку індивід орієнтує свою 

поведінку, до якої належав у минулому, належить у конкретний час, прагне 

належати в майбутньому. Наприклад, сім’я, клас, політичні партії, трудові 

колективи); 

 контроль, заснований на широкій доступності різних засобів 

досягнення цілей і задоволення потреб, альтернативних протиправним або 

аморальним [38, с. 218]. 

Неповним було б дослідження феномена соціального контролю без 

посилання на інший підхід у філософії – так званих функціоналістів. На їхню 

думку (наприклад, Ю.Г. Волков, В.І. Добреньков, В.М. Нечипуренко, 

А.В. Попов), соціальний контроль є невід’ємною вимогою, без якої не може 

існувати суспільство. Відмова дотримуватися суспільних стандартів 

поведінки зумовить неправильне функціонування та розлад інституційних 

систем. Хаос – альтернатива суспільного порядку [39, с. 193–232]. 

Ю.Г. Волков указує, що соціальний контроль є одним із найбільш 

загальноприйнятих понять у соціології. Ним позначають найрізноманітніші 

засоби, які будь-яке суспільство застосовує для приборкання своїх 

непокірних членів. Жодне суспільство не може обійтися без соціального 

контролю. Навіть невеликій групі людей, що випадково зібралися разом, 

доведеться виробити власні механізми контролю, щоб не розпастися в 

найкоротші терміни. Розглядаючи соціальні інститути, бачимо, що вони 

виконують контролюючу, впливову, регулювальну функції, що зводяться до 
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певного «соціального контролю». Схематично можна пояснити так: кожен 

член суспільства усвідомлює те, як себе поводити в різних ситуаціях, щоб 

бути зрозумілим, щоб знати, чого чекати від нього, якою буде реакція груп. 

Тобто «організований хід» нашого суспільного життя може бути 

забезпечений завдяки тому, що взаємно передбаченою є поведінка людей. 

Система соціального контролю є одним із елементів механізму соціалізації 

особистості. Соціалізацію ми уявляли як процес освоєння культурних норм і 

соціальних ролей. Соціалізація стосується передусім індивіда й відбувається 

під певним наглядом суспільства, оточуючих (які не тільки навчають дітей, а 

й контролюють правильність засвоєння взірців поведінки). Уважається, що 

соціальний контроль досягається поєднанням факторів схильності до 

підкорення, примусу та підданості соціальним нормам, правилам поведінки, 

цінностям. А також інтерпретується як цілеспрямований вилив суспільства 

на поведінку індивіда, що й забезпечує нормальне співвідношення між 

соціальними силами, очікуваннями, вимогами та людською природою, 

внаслідок чого й виникає «здоровий» соціальний порядок, дотримується 

нормальний уклад суспільного життя (теорії Роберта Парка). Проблема 

соціального контролю, по суті, є складовою проблемою взаємин індивіда та 

суспільства, громадянина й держави. Образно кажучи, соціальний контроль 

виконує функцію міліціонера, котрий стежить за поведінкою людей і 

«штрафує» тих, хто не дотримує належних правил. Якби не було соціального 

контролю, люди могли б робити все, що вони забажають, і так, як вони 

забажають. Тому соціальний контроль є фундаментом стабільності в 

суспільстві, його відсутність або послаблення призводять до безладу, 

соціальної аномії (ігнорування норм і правил) [40, с. 348–349]. 

Варто підкреслити, що представники соціологічної науки ґрунтовно 

досліджують особливості соціального контролю в різних сферах суспільних 

відносин – праці, релігії, політиці, економіці, у сфері освіти тощо. Так, 

наприклад, сучасний вітчизняний учений К.В. Кондов вивчає соціальний 

контроль як умову ефективного функціонування інституту освіти і як 
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важливий організаційно-функціональний чинник здійснення соціалізаційних 

практик у системі освіти, вказуючи, що остання є своєрідним засобом 

соціального контролю.  

Зокрема, на думку вченого, соціальний контроль є категорією, яка 

розкриває функціональні та дисфункціональні примусово-насильницькі 

впливи ціннісно-нормативної системи, яка укорінюється в нормах і 

стандартах поведінки, визначаючи права та обов’язки через ролі, позиції і 

статуси, у взаємодії яких реалізовуються владні відносини [41, с. 4]. При 

цьому, описуючи соціальний контроль у сфері освіти, К.В. Кондов зазначає, 

що в соціологічній науці існує декілька концептуальних підходів до 

визначення змісту й функціонального значення освітньої діяльності. На 

думку функціоналістів, виховання особистості передбачає засвоєння 

широкого кола цінностей, очікувань і норм, на основі яких ґрунтується 

повсякденне життя людей і реалізується соціальний контроль між ними. 

Важлива роль у цьому процесі належить інституту освіти, діяльність якого 

реалізується через сукупність певних установ – шкіл, ліцеїв, університетів, 

осіб, що забезпечені певними матеріальними засобами та виконують 

відповідні соціальні функції, надає визначеності суспільним відносинам 

стосовно накопичення й передачі знань, соціального досвіду, відтворення та 

розвитку культури, цілеспрямованого формування особистості, 

інтелектуального потенціалу суспільства [42, с. 150]. 

Освітні заклади, як зазначає вчений із посиланням на провідних 

учених-соціологів, можуть сприяти найвищою мірою максимальному збігу 

особистих можливостей і досягнутої соціальної позиції, оскільки вони 

(заклади освіти) водночас формують необхідні здібності й відповідно до них 

ранкують індивідів. Цим вони закладають підґрунтя для справедливого 

соціального порядку, в основі якого лежить винагорода за заслуги. Отже, 

система освіти, як слушно підкреслює К.В. Кондов, гарантує рівність 

стартових можливостей і «справедливу нерівність» наступних досягнень 

[42, с. 151].  
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Отже, в освітній діяльності простежується важливе значення 

соціального контролю в плані стимулювання та мотивації навчання задля 

забезпечення перспектив у різних сферах трудової діяльності суспільства. 

Згідно з функціональною теорією, інститут освіти постає як необхідний засіб 

соціального контролю, який за допомогою винагород чи покарань реалізує 

контроль того, наскільки міцно, глибоко та правильно засвоєні соціальні 

норми й ролі. Вона є подобою оточуючого її суспільства, водночас 

особливим чином модифікуючи його. В основі освітнього процесу лежать 

специфічні ціннісні орієнтації, подібно до того як універсальні цінності 

лежать в основі соціального процесу загалом. Головне завдання освіти 

полягає в тому, щоб педагогічними засобами «переробити» культуру, 

перевести її символи, образи та орієнтації у форму, доступну для сприйняття 

й засвоєння підростаючим поколінням. Особливе значення надається 

засвоєнню норм, у яких ціннісні орієнтації набувають дієвої форми 

[42, с. 152–153]. 

Якщо узагальнити відповідні дослідження вчених-соціологів, то можна 

цілком логічно припустити, що квінтесенцією цих наукових розвідок є 

вивчення соціального контролю як засобу реагування на девіантну поведінку 

(тобто поведінку індивіда або групи, яка не відповідає загальноприйнятим 

нормам, що призводить до їх порушення) відповідного суб’єкта суспільних 

відносин і спосіб упорядкування останніх. 

У свою чергу, фахівці з державного управління розглядають контроль 

як процес забезпечення досягнення організацією своєї мети, що складається 

зі встановлення критеріїв, визначення фактично досягнутих результатів і 

запровадження корективів у тому випадку, якщо досягнуті результати 

суттєво відрізняються від установлених критеріїв. При цьому державний 

контроль розглядається як загальна функція державного управління, форма 

соціального контролю. Головною метою контролю, на думку 

В.Я. Малиновського, є блокування відхилень діяльності суб’єкта управління 

від заданої управлінської програми, а за виявлення аномалій – приведення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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управлінської системи в стійкий стан за допомогою всіх наявних регуляторів 

[43, с. 291–293]. 

Г.В. Атаманчук контроль поряд із організацією, плануванням, 

регулюванням, кадровим забезпеченням зараховує до загальних функцій 

державного управління [44, с. 124]. Критично ставлячись до тих наукових 

підходів, які пропонують досить звужено розглядати сутність контролю, 

вчений підкреслює, що контроль не можна розуміти лише як підведення 

підсумків, оскільки контроль являє собою зворотний зв’язок, який сигналізує 

про хід і стан реалізації рішень. Під час його здійснення доцільно вибирати 

контрольовані параметри, в яких міститься внесок відповідних явищ, 

відносин і процесів у суспільну життєдіяльність, а також знаходити критичні 

точки, в яких явища, відносини і процеси, що спостерігаються або 

перетворюються, протікають найбільш важко, кризово [44, с. 180]. Контроль 

у сфері державного управління Г.В. Атаманчук ділить на зовнішній і 

внутрішній. При цьому зовнішній контроль ділиться на загальний і 

спеціальний [44, с. 228–229]. 

Ю.В. Ковбасюк розкриває поняття контролю через його етимологію. 

Зокрема, вчений зазначає, що його варто трактувати як протидію чомусь 

небажаному. Отже, етимологія слова розкриває зміст поняття «контроль» як 

функції, яка забезпечує для будь-якого процесу уникнення негативних, 

небажаних дій і наслідків. Контроль завжди варто розглядати як обов’язкову 

функцію державного управління, елемент зворотного зв’язку, що дає змогу 

своєчасно відреагувати на будь-які відхилення від запланованого шляху 

досягнення поставлених цілей розвитку держави, її регіонів та окремих 

територій, основних напрямів і видів її діяльності [45, c. 443]. На думку 

Ю.В. Ковбасюка, контроль є основним засобом забезпечення законності й 

дисципліни в державному управлінні. Він є одним із найважливіших 

елементів державного управління та дисциплінуючим фактором поведінки 

громадян, однією з форм реалізації повноважень державних і недержавних 

утворень, що виявляється в конкретній контрольній діяльності й наданні 
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допомоги підконтрольній структурі в наведенні порядку на об’єкті 

[45, c. 445–446]. 

Кожен із етапів процесу контролю, як підкреслює згаданий вище автор 

підручника «Державне управління», потребує чіткої організації дій і 

розуміння цілей організації. Для системи державного управління 

встановлення показників і визначення цілей є досить складним завданням, 

оскільки вони важко піддаються кількісному оцінюванню. Тому для 

забезпечення реалізації функції контролю в державному управлінні 

необхідна чітко регламентована база, яка б визначала межі компетенції 

контролюючих органів і процедуру проведення контролю [45, c. 444]. 

Учений проводить і доволі розгорнуту класифікацію контролю за 

різними критеріями, які, як нами видається, сформульовані не досить 

коректно та чітко. Зокрема, як зазначається науковцем, існують різні види 

контролю за часом здійснення, основними з яких уважають попередній 

(превентивний), проміжний (поточний) і заключний. Залежно від 

контрольних функцій, Ю.В. Ковбасюком виділяється контроль 

адміністративний і технічний. В іншому аспекті, як стверджує вчений, 

контроль застосовують або до певного аспекту функціонування організації 

(юридичний, фінансовий, матеріальний, виконання доручень органів 

державного управління, діловодства), або до всього управління нею 

(контроль системи управління).  

Контроль у державних інституціях (термін Ю.В. Ковбасюка) можна 

класифікувати за такими ознаками: за органами, які його здійснюють; за 

сферою діяльності, що підлягає контролю; за формами його проведення, за 

ступенем втручання в оперативну діяльність підконтрольного органу. За 

сферою діяльності, яка підлягає контролю, він ділиться на відомчий, 

міжвідомчий і надвідомчий (позавідомчий). За ступенем втручання в 

оперативну діяльність підконтрольного органу контроль, як уважає вчений, 

можна поділити на безпосередній та опосередкований [45, c. 444–445]. 
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Разом із тим схвально варто оцінити підхід Ю.В. Ковбасюка до 

співвідношення таких категорій, як контроль і нагляд. Так, наприклад, ним 

підкреслюється, що контроль доцільно відрізняти від близького до нього 

виду державної діяльності – нагляду, хоча вони й мають низку однакових 

рис: єдина мета – забезпечення законності й дисципліни в державному 

управлінні; можуть здійснюватись в однакових формах: перевірки, вимоги, 

звіти; контролюючі органи, як й органи нагляду, можуть давати посадовим 

особам об’єкта, що перевіряється, вказівки, обов’язкові до виконання, однак 

контроль, на відміну від нагляду, повсякденний і безперервний. Він 

здійснюється як органами державної законодавчої та виконавчої влади, 

судами, так і численними спеціально утвореними для того контролюючими 

органами, тоді як нагляд здійснює лише один державний орган – 

прокуратура. Крім того, нормативна база контролю й нагляду різна. 

Втручання в оперативну діяльність підконтрольного органу та право 

самостійно притягати винних осіб до правової відповідальності є основною 

відмінністю контролю від нагляду [45, с. 446]. 

У багатотомному виданні «Енциклопедія державного управління» 

міститься одразу кілька визначень контролю – власне «контроль» і «контроль 

суспільний». Зокрема, контроль визначається як виявлення відповідності 

діяльності та її результатів установленим орієнтирам; забезпечення суб’єктів 

управління інформацією про процеси розвитку організації (господарського 

комплексу) інших об’єктів управління (на основі системи організованих 

спостережень, вимірів, стандартів тощо), що створює підстави для втручання 

в перебіг зазначеного процесу з метою зміни окремих напрямів діяльності 

[46, c. 305]. Натомість контроль суспільний розкрито як механізм регуляції 

поведінки людей (груп, колективів, організацій, суспільства загалом), 

спрямований на те, щоб домогтися неухильного виконання суспільними 

інститутами, соціальними групами й окремими громадянами правових і 

етичних норм, законів, що регулюють суспільні відносини, забезпечити 

соціальний захист індивідів, їхніх прав з урахуванням соціальної 
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справедливості, дотримання ними нормативних та етичних обмежень 

[46, c. 301]. Як бачимо, зміст категорії «суспільний контроль» загалом 

збігається з категорією «соціальний контроль», яка аналізувалась нами як 

об’єкт пізнання соціологічної науки. 

Радянський учений В.Г. Афанасьєв уважав, що контроль – це система 

спостереження й перевірки відповідності процесу функціонування об’єкта 

прийнятим управлінським рішенням, виявлення результатів впливу суб’єкта 

на об’єкт, включаючи аналіз допущених відхилень від вимог управлінських 

рішень від прийнятих принципів організації та регулювання [47, с. 68]. 

Загалом схоже бачення на сутність контролю висловлюють й 

О.Ю. Висоцький, О.Є. Висоцька та Ю.П. Шаров, на думку яких, контроль – 

це порівняння кінцевих результатів із поставленими цілями, визначення 

причин відхилень і в разі необхідності вжиття заходів для виправлення 

ситуації [48, с. 30]. 

У свою чергу, Д.О. Березовський, досліджуючи засади вдосконалення 

громадського моніторингу та контролю в системі державного управління, 

наголошує на тому, що контроль є надзвичайно «різноманітним 

явищем, <…> майже в кожній сфері суспільного життя виходить на перше 

місце» [49, с. 15], підкреслюючи багатоаспектність і важливість контролю 

для публічного адміністрування. При цьому Д.О. Березовський у пошуках 

єдиного визначення дефініції «контроль» спирається на наукові здобутки 

саме представників адміністративно-правової науки (Б.В. Росинського, 

В.М. Манохіна, Ю.М. Старилова) [49, с. 13–14], відзначаючи загалом 

правильний підхід згаданих ним дослідників до формулювання цієї категорії. 

Підтримує вказану точку зору й О.І. Сушинський, який указує, що природа 

контролю полягає в тому, що його не можна цілком ототожнювати з якоюсь 

однією інституцією або тільки з одним напрямом (гілкою або функцією) 

здійснення влади (зокрема державної або виконавчої), оскільки він має 

«наскрізне» значення щодо інституцій і напрямів (гілок або функцій) 
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здійснення будь-якої влади, маючи в цьому розумінні певні інтегрувальні, 

об’єднувальні риси [50, с. 43–44]. 

Узагальнивши традиційні підходи представників науки державного 

управління до розуміння сутності й призначення контролю, зазначимо, що 

зміст цієї категорії головним чином визначається фахівцями цієї галузі знань 

як основний засіб досягнення законності та правопорядку в державному 

управлінні й суспільстві, як одна з основних функцій державного управління. 

Підсумовуючи викладене, варто резюмувати, що державний контроль є 

інтегрованою категорією. Такий висновок випливає з тлумачення 

загальновживаного значення поняття «контроль» і його етимології. Така 

інтегрована категорія, як державний контроль, охоплює різні сфери 

суспільного буття, пронизує фактично всі рівні суспільних відносин, має 

ознаки гносеологічного об’єкта, об’єкта пізнання різноманітних наук 

соціально-гуманітарного циклу [51, с. 127]. 

Багатогранність контролю як явища зумовлює існування розмаїття 

підходів до визначення сутності контролю не тільки в юридичній літературі, 

а й у філософській, соціологічній, політологічній літературах, різноманітних 

джерелах доктрини державного управління тощо. 

 

 

1.2. Державний контроль у сфері вищої освіти як правова категорія 

 

Продовжуючи тезу про багатогранність категорії «державний 

контроль», розвинену в попередньому підрозділі, варто зауважити, що 

домінуючим у його змісті є, безумовно, правовий аспект, оскільки державний 

контроль передусім уявляється як установлена правовими нормами система 

інструментів, за допомогою якої здійснюється вплив на суспільні відносини з 

боку публічної адміністрації. При цьому в юридичній довідковій літературі 

та чинному законодавстві України також немає єдиного підходу до 

визначення юридичного змісту терміна «контроль». 



59 

 

Зокрема, юридична енциклопедія визначає «контроль» (фр. controle – 

перевірка, від старофранц. сontre-role – список, що має дублікат для 

перевірки) як перевірку виконання законів, рішень тощо. Він є однією з 

найважливіших функцій державного управління [52, с. 323]. Новий 

юридичний словник визначає державний контроль як спосіб забезпечення 

законності в державному управлінні. Сутність контролю, зазначається в 

словнику, полягає в спостереженні за функціонуванням відповідного 

підконтрольного об’єкта; отриманні об’єктивної й достовірної інформації 

про стан законності й дисципліни; вживанні заходів щодо запобігання 

порушенням законності й дисципліни та усунення порушень законності й 

дисципліни, виявленні причин та умов, які сприяють правопорушенню; 

вживанні заходів щодо притягання до відповідальності винних осіб 

[53, с. 291]. Юридичний енциклопедичний словник за редакцією 

А.Я. Сухарєва містить термін «контроль» і визначає його як одну з форм 

здійснення влади, яка забезпечує дотримання встановлених приписів 

[54, с. 68].  

У свою чергу, Словник термінів з адміністративного права містить 

одразу декілька відповідних визначень. Зокрема, видання включає власне 

терміни «контроль» і «державний контроль», а також низку понять 

державного контролю, так би мовити, галузевого спрямування, а саме: 

«державний контроль на автомобільному транспорті», «державний контроль 

за безпекою судноплавства», «державний контроль за безпекою руху 

транспортних засобів», «державний контроль за безпекою руху на 

залізничному транспорті», «державний контроль дотримання правил 

функціонування автомобільного транспорту» [55, с. 115–116]. 

Загальна категорія «державний контроль» визначається загалом 

традиційно як систематична перевірка виконання законів, інших 

нормативних актів, дотримання державної дисципліни й правопорядку, що 

полягає у втручанні суб’єктів контролю в оперативну діяльність 

підконтрольних суб’єктів, у зупиненні або скасуванні актів управління, 
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застосуванні заходів примусу щодо підконтрольних посадових осіб 

[55, с. 115]. При цьому всі інші визначення є подібними між собою й 

визначаються за допомогою вказівки на ключові ознаки державної 

контрольної діяльності у відповідній сфері (санкціонована діяльність 

уповноважених державних органів (посадових осіб); постійна основа з 

використанням специфічних форм і методів; спрямування на перевірку 

дотримання підконтрольними фізичними та юридичними особами правил, 

норм і стандартів; полягає в запобіганні порушенням вимог відповідного 

законодавства, виявленні та припиненні порушень вимог відповідного 

законодавства, а також застосування до винних осіб заходів державного 

примусу), що викликає сумнів не тільки в коректності їх формулювання, а й 

у необхідності їх розміщення на сторінках словника як таких. 

Іншими словами, дещо незрозумілим є й підхід укладачів Словника до 

окреслення саме цих специфічних різновидів контролю та їх визначень. 

Видається, що поряд із традиційним формулюванням дефініції «державний 

контроль» не зовсім коректно виділяти досить вузько спеціалізовані 

різновиди контролю (при цьому в одній сфері публічного адміністрування – 

транспортна галузь), залишаючи поза увагою інші більш змістовні й, так би 

мовити, «кристалізовані» в адміністративній науці та управлінській практиці 

види контрольної діяльності (президентський, парламентський, судовий, 

фінансовий, екологічний контроль тощо). 

Міститься у Словнику й визначення «контроль», аналіз якого дає 

підстави вважати, що його автор, який посилається на роботи В.С. Шестака, 

веде мову саме про контроль державний. Так, наприклад, контроль 

визначається як основний спосіб забезпечення законності й дисципліни в 

державі та водночас найважливіша функція держави. Без організації та 

здійснення контролю ускладнюється ефективна робота державного апарату, 

інших державних і недержавних структур, оскільки будь-яке рішення в 

системі органів державної влади й органів місцевого самоврядування 

закінчується контролем за їх виконанням, інакше вони не матимуть сенсу. 
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Контроль є фактором, який дисциплінує поведінку службовців державного 

апарату і громадян загалом [55, с. 181–182]. 

Водночас, відповідно до Юридичного науково-практичного словника-

довідника, контроль державний – це діяльність уповноважених суб’єктів 

(державних органів і посадовців) щодо перевірки фактичних даних про 

відповідність (невідповідність) контрольованих об’єктів формально-

визначеним нормативам (стандартам), що завершується прийняттям рішення 

про заходи реагування, адекватного отриманим результатам [56, с. 143]. 

Великий енциклопедичний юридичний словник за редакцією 

Ю.С. Шемшученка визнає державний контроль однією з основних функцій 

державних органів [57, с. 173]. 

Отже, можна зробити висновок, що в юридичній довідковій літературі 

існує доволі широке коло поглядів і підходів до визначення терміна 

«державний контроль», що пояснюється неоднаковим уявленням про 

сутність і зміст державного контролю, а також різницею в наукових 

завданнях учених у царині дослідження засад державного контролю, що 

зумовлюють альтернативне розуміння окремих аспектів державного 

контролю. 

Надзвичайно актуальним у площині визначення правової сутності 

категорії «державний контроль» є узагальнення законотворчої практики 

щодо легальних конструкцій указаного терміна. Так, відповідно до ст. 2 

Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, 

контроль розуміється як «безпосереднє або опосередковане володіння 

частиною в юридичній особі, одноосібне або разом з іншими особами, що 

презентує еквівалент 50 чи більше відсотків статутного капіталу або голосів 

юридичної особи, або можливість справляти вирішальний вплив на 

управління, або діяльність юридичної особи на основі угоди або будь-яким 

іншим чином» [58]. Як слушно вказує П.С. Лютіков, у цьому Законі контроль 

не розглядається з погляду функції управління й водночас не є категорією 

адміністративного права загалом. У цьому випадку мова йде про контроль як 
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характеристику обсягу права власності чи володіння юридичною особою, 

тобто контроль у тексті цього Закону є правовою категорією в рамках 

господарського й корпоративного права [12, с. 11]. 

Натомість Закон України «Про державний контроль за міжнародними 

передачами товарів військового призначення та подвійного використання» 

від 20 лютого 2003 року визначає державний експортний контроль як 

комплекс заходів із контролю за міжнародними передачами товарів, їх 

використанням юридичною чи фізичною особою, що здійснюється 

центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у 

сфері державного експортного контролю, та іншими державними органами з 

метою забезпечення захисту інтересів національної безпеки й відповідно до 

міжнародних зобов’язань України [59]. Указане визначення контрольної 

діяльності у відповідній галузі також має низку недоліків, оскільки воно 

фактично не передбачає перманентних ознак контролю в цій сфері відносин. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

від 11 січня 2001 року, контроль – це вирішальний вплив однієї чи декількох 

пов’язаних юридичних і/або фізичних осіб на господарську діяльність 

суб’єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо 

або через інших осіб, зокрема, завдяки праву володіння чи користування 

всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний 

вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів 

управління суб’єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які 

дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати 

обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління 

суб’єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника 

керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого 

органу суб’єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із 

зазначених посад в інших суб’єктах господарювання; обійманню більше ніж 

половина посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи 

виконавчих органів суб’єкта господарювання особами, які вже обіймають 
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одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб’єкті господарювання [60]. 

Таке визначення законодавця є не дуже коректним як із погляду юридичної 

техніки, оскільки воно має досить складну та заплутану термінологічну 

конструкцію, так з погляду адміністративно-правової доктрини, адже за його 

формулою передбачається істотне розширення змісту контролю, що 

призводить до ототожнення останнього з публічним адмініструванням 

(управлінням). 

У свою чергу, загалом досить змістовне визначення державного 

контролю закріплено в Законі України «Про державний контроль за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 

тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 18 травня 

2017 року. Відповідно до цього акта, державний контроль – це діяльність 

компетентного органу, його територіальних органів, державних інспекторів, 

державних ветеринарних інспекторів, помічників державного ветеринарного 

інспектора та уповноважених осіб, що здійснюється з метою перевірки 

відповідності діяльності операторів ринку вимогам законодавства про 

харчові продукти, корми, здоров’я і благополуччя тварин, а також усунення 

наслідків невідповідності й притягнення до відповідальності за порушення 

відповідних вимог. Державний контроль включає також діяльність із 

перевірки відповідності законодавству про побічні продукти тваринного 

походження під час ввезення (пересилання) таких продуктів на митну 

територію України [61]. 

На рівні підзаконних актів також відмічається не дуже усталена 

практика щодо формулювання відповідної дефініції. Зокрема, в 

адміністративно-правовій літературі наголошується на помилковості підходу 

законодавця до визначення правової дефініції «контроль» із його свідомим 

ототожненням із дефініцією «нагляд» або ж його зведення до певної системи 

нормативів, певного встановленого порядку чи режиму роботи. Наприклад, 

контрольні дії таких органів, як санітарно-епідеміологічні служби, пожежних 

інспекцій називають «нагляд». Незважаючи на наявність у них усіх ознак 
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саме контролюючого органу, наведене ставлення закріплено навіть у назві 

цих органів – органи пожежного нагляду, органи санітарно-

епідеміологічного нагляду тощо [62, с. 7; 12, с. 13]. Саме така термінологічна 

неузгодженість призводить до того, що іноді близькі за завданнями та 

формами діяльності контролюючі органи мають різну назву такої діяльності 

[12, с. 15; 63, с. 457; 64, с. 224].  

У Наказі Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження 

державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення 

радіаційної безпеки України» від 2 лютого 2005 року контроль 

дозиметричний (радіаційно-дозиметричний) визначається як «система 

вимірювань та розрахунків, які спрямовані на оцінку доз опромінення 

окремих осіб або груп людей, а також радіаційного стану виробничого та 

навколишнього середовищ» [65]; Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України «Про затвердження Державних санітарних правил норм «Гігієнічні 

вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів проведення 

рентгенологічних процедур» від 4 червня 2007 року містить аналогічне 

визначення: контроль – «система вимірів та розрахунків, які направлені на 

оцінку доз опромінення осіб або групи осіб, а також радіаційної обстановки 

виробничого навколишнього середовища» [66]. Як певний порядок правова 

дефініція «контроль» уживається в Наказі Міністерства транспорту та зв’язку 

України «Про затвердження Правил з організації системи контролю доступу 

в авіаційних суб’єктах цивільної авіації» від 18 червня 2007 року. Згідно з 

указаними Правилами, контроль доступу в авіаційних суб’єктах цивільної 

авіації – «це установлений порядок санкціонованого допуску осіб транспорту 

в контрольовану зону і зони обмеженого доступу аеропорту, що 

охороняються» [67]. Видається, що контроль завжди є діяльністю, яка 

полягає у спостереженні, аналізі, оцінюванні, перевірці дотримання норм 

чинного законодавства. Тому в указаних визначеннях правильним було б 

зробити акцент на тому, що контроль – це передусім певна діяльність 



65 

 

відповідних органів державної влади щодо оцінювання чи перевірки вимог 

дотримання певних нормативів, стандартів, правил тощо [12, с. 12–13]. 

Якщо вести мову про сферу вищої освіти як об’єкт державного 

контролю, то, як випливає з положень ст. 77 Закону України «Про вищу 

освіту» від 1 липня 2014 року, освітнє законодавство в питаннях правових 

засад державного контролю спирається на термінологічну базу, закріплену в 

Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» від 7 квітня 2007 року, відповідно до якого 

державний контроль також ототожнюється з державним наглядом. Зокрема, 

«державний нагляд (контроль) – діяльність уповноважених законом 

центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних 

колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки 

Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування 

в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання 

порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання та 

забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт 

та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього 

природного середовища [68].  

До речі, подібне ототожнення двох неоднакових за змістом термінів 

допускається в доволі значному переліку нормативно-правових актів у сфері 

освіти (наприклад, у вже згаданому Законі Україні «Про вищу освіту» [69], 

Законі України «Про освіту» [70], Положенні про Державну інспекцію 

навчальних закладів України [71], Порядку державного інспектування 

навчальних закладів [72] тощо). Як уже було підкреслено, вказаний підхід 

законодавця є помилковим, оскільки співвідносити поняття «контроль» і 

«нагляд», які хоча і є близькими за значенням, однак не є тотожними, не 

видається правильним, на чому автор наголосить більш детально далі в 

дослідженні. 

Отже, в чинному законодавстві України, в тому числі й тому, що 

регулює відносини в галузі вищої освіти, також існує розмаїття дефініцій 
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державного контролю, що зумовлено специфікою тієї чи іншої сфери. При 

цьому таке розмаїття аж ніяк не говорить про якість, змістову наближеність і 

логічність нормативного матеріалу, оскільки наявні визначення в більшості 

згаданих законах і підзаконних нормативно-правових актів фактично 

нівелюють правову сутність державного контролю і створюють 

термінологічну неузгодженість, що істотно зменшує ефективність правового 

регулювання відповідних суспільних відносин. 

Якщо вести мову про наукову та публіцистичну юридичну літературу, 

то варто підкреслити, що проблематика контролю завжди привертала увагу 

вчених-юристів і, зокрема, вчених-адміністративістів у різні історичні 

періоди, оскільки унікальність такого явища, як державний контроль, 

зумовлює підвищену увагу до вивчення його потенціалу. У зв’язку з цим 

спробуємо дослідити й узагальнити наукові здобутки в царині державного 

контролю як правової категорії в адміністративно-правовій літературі в 

ретроспективі з визначенням сучасних і майбутніх тенденцій наукових 

пошуків у цій сфері. 

Як слушно зауважує П.Д. Матвієнко, у дореволюційний період 

контроль розглядався переважно як спосіб забезпечення законності в 

державному управлінні. Так, наприклад, І.Т. Тарасов контроль розглядав як 

«спосіб забезпечення правильності й закономірності в діяльності 

адміністрації» [73, с. 269; 74, с. 105–108]. Контроль, на думку І.Т. Тарасова, 

являв собою різновид так званого «репресивного способу забезпечення», 

який «поряд зі звітністю й ревізією, відповідальністю мав значення умов, які 

забезпечували правильність і закономірність у сфері діяльності адміністрації 

та поліції» [75, с. 182; 73, с. 270; 76, с. 32]. При цьому вчений констатував, 

що в Російській імперії в цьому питанні були значні проблеми, пов’язані: 1) з 

відсутністю чітко закріплених форм контролю, процедур і юридичних 

наслідків його реалізації; 2) з проведенням розмежування зовнішнього та 

внутрішнього контролю. На думку науковця, саме зовнішній контроль був 

найбільш дієвим способом забезпечення законності в державному 
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управлінні, а про нього російське законодавство якраз майже нічого й не 

говорило (зовнішній контроль здійснювався лише за сферою фінансів і за 

органами місцевого самоврядування); 3) з тим, що деякі органи управління 

стояли не тільки поза зовнішнім, а й поза внутрішнім контролем  

[73, с. 271–272; 75, с. 197; 77, с. 46]. Саме в дореволюційний період у 

правовій доктрині переважав суто теоретичний підхід до проблематики 

контролю, «держава лише декларувала існування інституту контролю за 

сферою державного управління, <…> не роблячи при цьому нічого для того, 

щоб зазначені інститути в т. ч. контролю почали реально функціонувати» 

[73, с. 275]. На думку П.Д Матвієнка, у вказаний період спостерігалося 

ґрунтовне дослідження інституту контролю без упровадження теоретичних 

розробок у правотворчість і правозастосування, хоча саме в цей період було 

розроблено концепцію законності в державному управлінні, систему 

способів її забезпечення [78, с. 32–33]. Варто також акцентувати увагу на 

тому, що в дореволюційній адміністративно-правовій науці контроль 

розглядався передусім як «каральний» механізм впливу на підконтрольний 

об’єкт, і, на жаль, ця тенденція досить довго була характерною й для 

подальших етапів розвитку та формування адміністративно-правової 

доктрини. 

Підсумовуючи узагальнений огляд доктринального дослідження засад 

державного контролю в указаний період, варто підтримати Т.О. Коломоєць і 

П.С. Лютікова в тому, що вказаний період ознаменувався фактично першою 

(для адміністративно-правової науки) спробою визначення терміна 

«контроль», окресленням низки проблем, недоліків законодавчого 

регулювання його засад і шляхів їх вирішення. Як слушно зазначають 

науковці, ці наукові результати були дуже важливими та необхідними для 

формування подальших розробок у сфері державного контролю [79, с. 46]. 

На жаль, у 20–30-ті роки ХХ століття достатньої уваги з боку вчених-

адміністративістів до засад державного контролю як засобу законності не 

приділялось. Більше того, в цей період більшість робіт, присвячених 
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способам забезпечення законності в державному управлінні, мала яскраво 

виражений ідеолого-агітаційний характер і була слабким науково-

теоретичним фундаментом [77, с. 48; 73, с. 298]. Фактично окремі аспекти 

дослідження контрольної діяльності можна знайти лише в роботах 

В.Л. Кобалевського, який приділив державному контролю свою увагу під час 

розгляду участі органів робітничо-селянської інспекції у справі охорони 

революційної законності, які, на його думку, і були основними суб’єктами, 

які здійснювали контрольні заходи. Варто відмітити, що вчений особливо 

наголошував на тому факті, що спрямованість контролю цих органів 

принципово відрізняється від напряму дій інших суб’єктів, задіяних у справі 

забезпечення законності. Ця відмінність, на його думку, полягала в тому, що 

органи робітничо-селянської інспекції займалися передусім не боротьбою з 

окремими випадками правопорушень і зловживань, учинених суб’єктами 

управління, а відшукуванням способів раціоналізації державного апарату, 

усуненням його недоліків, зокрема бюрократизму й тяганини [73, с. 295, 296; 

80, с. 409–410]. Отже, можна стверджувати, що В.Л. Кобалевський визнавав 

не тільки й не скільки карально-репресивну модель державного контролю, 

скільки наголошував на тому, що контроль полягає й в аналітичній роботі, 

виявленні помилок під час діяльності підконтрольного об’єкта та 

формулюванні шляхів вирішення наявних відхилень від правильної й 

регламентованої роботи державного апарату. Отже, незважаючи на той факт, 

що через надмірну ідеологізацію радянської адміністративно-правової науки 

«зазначений етап доктринального дослідження державного контролю можна 

охарактеризувати як певний крок назад на шляху наукового осмислення 

феномена державного контролю» [81, с. 45], деякі наукові здобутки в цей 

період, сформульовані окремими вченими, стали теоретичною базою для 

дослідження потенціалу державного контролю не тільки як діяльності, 

спрямованої на виявлення порушень і притягнення до відповідальності 

винних осіб, а і як способу підвищення ефективності роботи публічної 
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адміністрації за рахунок аналізу причин виникнення порушень із подальшим 

формулюванням пропозицій щодо їх усунення. 

Як зауважують Т.О. Коломоєць і П.Д. Матвієнко, від 40-х років 

ХХ століття у вітчизняній правовій доктрині констатується багатосторонній 

характер контролю, який здійснювався в кількох напрямках (за правильністю 

формування апарату управління, підбору та розстановки кадрів, за 

дотриманням вимог щодо впровадження наукової організації управлінської 

діяльності, підвищення кваліфікації кадрів, за виконанням вимог законності й 

державної дисципліни, законністю актів управління, за дотриманням 

порядку, форми та методів здійснення управлінської діяльності). Окрім того, 

як слушно зазначає І.С. Гриценко, на основі узагальненого аналізу 

доктринальних джерел відповідного періоду контроль визначається як 

діяльність державних органів і громадських організацій, спрямована на те, 

щоб підконтрольні об’єкти дотримувалися, не порушували законів і приписів 

вищих ланок системи управління, виокремлюються його ознаки, хоча й 

невичерпний перелік, серед яких – систематичність, інформативний зв’язок, 

цілеспрямованість, у тому числі й щодо доцільності прийняття управлінських 

рішень і дій тощо, а також здійснюються спроби стосовно можливого 

класифікаційного поділу контролю на види, серед яких – загальний, 

спеціальний, внутрішній, зовнішній, попередній, наступній, позавідомчий, 

відомчий, громадський тощо (наприклад, роботи С.С. Студенікіна, 

В.М. Горшенєва, І.Б. Шахова, О.Є Луньова, Н.Г. Саліщевої, 

М.С. Студенікіної, О.В. Шоріної та інших) [73, с. 30–308; 76, с. 21].  

Варто підкреслити, що наприкінці 60-х років минулого століття 

з’являються перші вузькоспеціалізовані наукові дослідження засад 

державного контролю в різних сферах публічного адміністрування (в 

промисловості, у сфері фінансів, транспорту, сфері капітального будівництва, 

освіти тощо), що стало відправною точкою для подальшого розвитку 

наукових тенденцій у полі дослідження засад державного контролю з 
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окресленням специфіки організаційного-правового механізму контрольної 

діяльності залежно від родового об’єкта контролю. 

У цей період (40–70 роки ХХ століття) розгорнулася наукова дискусія з 

приводу співвідношення суміжних правових понять контролю та нагляду. 

Так, наприклад, О.Є Луньов не проводив принципового розмежування між 

цими правовими поняттями, зазначаючи, що функції виконавчо-розпорядчих 

органів з контролю та нагляду в адміністративно-правовій літературі 

іменуються адміністративним наглядом (іноді адміністративним контролем) 

[82, с. 113]. Натомість Ф.С. Разаренов підкреслював, що наглядові органи, на 

відміну від органів контролю, не мають права втручатися в адміністративну 

діяльність об’єктів, що обстежуються [83, с. 74–75]. У свою чергу, 

О.М. Якуба розглядала контроль як засіб забезпечення законності, визначила 

зміст і принципи державного контролю, систему контролюючих органів, 

запропонувала власний підхід до її класифікації та розмежовувала поняття 

«контроль» і «нагляд», підкреслюючи, що нагляд є особливою формою 

контролю [84, с. 198–200]. М.С. Студенікіна детально розглядала державний 

контроль, його види, підкреслювала необхідність розгляду державного 

контролю як функції державного управління, окремо торкалася питань 

сутності надвідомчого контролю, аналізувала діяльність державних органів, 

що здійснюють контроль, та особливо наголошувала на помилковості 

ототожнення нагляду й контролю [85]. 

Отже, підсумовуючи викладене, варто зазначити, що вказаний так 

званий радянський період розвитку адміністративно-правової науки  

(40–80 роки ХХ століття) ознаменувався суттєвими зрушеннями у сфері 

доктринального дослідження питань державного контролю. Учені-

адміністративісти цього періоду розглядали державний контроль переважно 

як засіб забезпечення законності, функцію державного управління, правову 

форму діяльності держави тощо. Теоретичні моделі організаційно-правового 

механізму державного контролю, сформовані в цей період, стали 

фундаментальною базою для подальших досліджень у цій сфері, а деякі – 
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науковими аксіомами й не піддаються сумнівам і науковим дискусіям і 

донині (зокрема такі ознаки контролю, як багатогранність, 

цілеспрямованість, втручання в оперативну діяльність підконтрольного 

об’єкта, постійний і систематичний характер тощо).  

Сучасний етап історіографії дослідження державного контролю (з 

90 років і до сьогодні) на початкових його стадіях ознаменувався суттєвою 

зміною акцентів у поглядах учених-адміністративістів на сутність і 

призначення державного управління, його функцій, форм і методів. 

Представники науки адміністративного права намагались створити 

теоретичний фундамент системи публічного адміністрування, налаштованої 

вже на модель ринкових відносин, і змінити пріоритети в механізмі 

правового регулювання публічно-правових відносин. Указані тенденції 

врешті-решт вилились у формування нової концепції науки 

адміністративного права – так званої «людиноцентристської» концепції, 

головним ідеологом якої на зламі тисячоліть став В.Б. Авер’янов, який 

підкреслював, що на сучасному етапі українського державотворення 

необхідність оновлення адміністративно-правової доктрини зумовлена 

пошуком адекватних відповідей на певні «виклики часу», що виникли перед 

адміністративним правом у нових політичних і соціально-економічних 

умовах розвитку України [86, с. 155]. Головна мета формування нової 

адміністративно-правової доктрини полягає в тому, щоб забезпечити її 

розвиток і становлення відповідно до європейських стандартів. Оновлене 

адміністративне право має бути орієнтоване на забезпечення максимально 

ефективної реалізації прав та інтересів людини, їх ефективний захист, тоді як 

сьогодні вітчизняне адміністративне право орієнтоване передусім на 

задоволення потреб держави [86, с. 155; 87, с. 69].  

Такий розвиток і трансформаційні процеси адміністративно-правової 

науки вимагали якісно нових, зорієнтованих на утвердження принципу 

верховенства права, підходів до дослідження проблематики фактично всіх 

інститутів публічного адміністрування, в тому числі і його функцій, форм і 
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методів. Як наслідок, починають з’являтися наукові положення, новизна яких 

виявлялася не тільки у спробі їх авторів відійти від частини постулатів так 

званої радянської теорії державного контролю, а й навіть поставити під 

сумнів важливість контрольної функції держави загалом. Зокрема, як 

доречно підкреслювала О.Ф. Андрійко, на початку законодавчого 

закріплення різних форм власності в Україні, в 1990-х роках, контроль як 

одна з важливих функцій державного управління взагалі заперечувався, а 

застосування демократичних принципів у державному управлінні дехто 

намагався тлумачити як вседозволеність [11, с. 14].  

Спробуємо навести найбільш різноманітні підходи до дослідження 

засад державного контролю, що є характерними для сучасної 

адміністративно-правової науки, оскільки вбачається, що їх з’ясування дасть 

змогу сформулювати й окреслити ознаки державного контролю у сфері 

вищої освіти як правової категорії. 

Так, В.К. Колпаков у підручнику з адміністративного права, що вийшов 

друком у 1999 році, пропонує вважати контроль «одним із найбільш 

поширених і дієвих способів забезпечення законності» [88, с. 662], 

виокремлюючи низку його ознак, серед яких – підзаконність, 

систематичність, своєчасність, усебічність, глибина, об’єктивність, 

результативність (дієвість) і можливі класифікації на різновиди з 

використанням кількох критеріїв: місце суб’єкта контролю в системі 

державного управління, належність суб’єкта контролю до державних або 

громадських структур, адміністративно-правова компетенція суб’єкта, 

управлінська стадія, спрямованість контролю, призначення контролю тощо 

[88, с. 662–664]. Запозичують його положення О.І. Остапенко, З.Р. Кісіль, 

М.В. Ковалів, Р.В. Кісіль, доповнюючи перелік його ознак гласністю й 

універсальністю, дещо детальніше зупиняючись на характеристиці об’єкта 

контролю [89, с. 471–475]. О.Ф. Андрійко зазначає, що під час розгляду 

державного контролю варто керуватися його розумінням як об’єктивної 

функціональної діяльності, яку держава здійснює з метою перевірки 
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дотримання та виконання поставлених завдань, прийнятих рішень і їх 

правомірності [11, с. 15]. 

Д.М. Павлов розглядає контроль як складник (елемент) управління, що 

забезпечує систематичну перевірку виконання законів та інших нормативно-

правових актів, дотримання дисципліни і правопорядку й полягає у втручанні 

контролюючих органів в оперативну діяльність підконтрольних органів, у 

виданні обов’язкових для виконання вказівок, припиненні, зміні чи 

скасуванні актів управління, вжитті заходів примусу щодо підконтрольних 

об’єктів [90, с. 75]. 

А.О. Собакарь вважає, що сенс і призначення контролю полягають у: 

1) спостереженні за функціонуванням підконтрольних об’єктів, отриманні 

об’єктивної інформації про виконання ними правил і доручень, про їх стан, 

2) можливості втручатися в поточну адміністративно-господарську 

діяльність контрольованого об’єкта, 3) застосуванні заходів запобігання 

порушенням законності та їх припинення, 4) виявленні причин та умов, що 

сприяють скоєнню правопорушень, 5) самостійному застосуванні заходів 

відповідальності до осіб, винних у порушенні законності [91, c. 61]. 

С.Г. Стеценко контроль пропонує розглядати як «організаційно-

правовий спосіб забезпечення законності й дисципліни, що характеризується 

спостереженням і перевіркою правомірності діяльності об’єкта контролю та 

фактичної відповідності цих чи інших дій вимогам чинного законодавства з 

можливістю втручання в оперативно-господарську й виробничу діяльність 

для усунення виявлених недоліків» [92, с. 195–196], як «функцію 

управління» [92, с. 198]. Майже аналогічної думки дотримуються й 

представники авторського колективу підручника з адміністративного права 

України за загальною редакцією С.В. Ківалова, хоча уточнюють, що 

багатогранний, багатоплановий характер контролю дає змогу розглядати 

його, «залежно від того, на якому рівні та стосовно чого розглядається, <…> 

як форму або вид діяльності, як принцип, як функцію» [93, с. 292]. Як одну з 

вимог підтримання режиму законності, дисципліни, порядку й 



74 

 

організованості, забезпечення прав і свобод громадян у процесі діяльності 

держави розглядає державний контроль і М.М. Тищенко [94, с. 215], а 

Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, акцентують увагу на контролі як засобі виконання 

завдань у державному управлінні, як функції управління [95, с. 144]. 

Ю.С. Смородинова, визначаючи сутність державного контролю як 

перевірки і спостереження з метою аналізу наявних відхилень і збирання 

управлінської інформації, розкриття причин відхилень, а також формування 

пропозицій щодо їх усунення, здійснювані з метою керівництва певним 

управлінським об’єктом, вторить вітчизняним вченим у тому, що контроль 

виражається у вигляді спеціальної діяльності, представленої в певній 

правовій та організаційної форми, які є специфічною функцією 

управлінського впливу на об’єкт державного управління [96, с. 13].  

О.М. Музичук також розглядає контроль як функцію держави та всіх 

суб’єктів управління, що реалізується ними під час перевірки дотримання 

(виконання) об’єктами контролю встановлених вимог (правил, норм), 

сукупність заходів із виявлення, запобігання та припинення дій 

(бездіяльності), що суперечать таким вимогам, під час яких суб’єкт контролю 

наділений правом втручання у професійну діяльність підконтрольного 

об’єкта шляхом його підміни, заміни або тимчасового відсторонення від 

виконання службових обов’язків, скасування або припинення дії його 

рішення, притягнення останнього до відповідальності [97, c. 46]. Приблизно 

схожу точку зору висловлює й О.А. Павлюх, який стверджує, що контроль – 

це самостійна функція управління, яка не поглинається іншими й не є 

допоміжною, а наповнює всі інші, активно впливає на них, корегує й навіть 

формує нові функції та напрями управлінської діяльності [98, с. 118]. 

В.Б. Авер’янов уважає державний контроль важливим видом діяльності 

держави, що здійснюється уповноваженими державними органами, 

посадовими особами і спрямований на забезпечення законності й 

дисципліни. На його думку, сутність державного контролю полягає у 

спостереженні та перевірці розвитку суспільної системи й усіх її елементів 



75 

 

відповідно до визначених напрямів, а також у запобіганні можливим 

помилкам і неправомірним діям і виправленні можливих помилок і 

неправомірних дій, що перешкоджають такому розвитку [99, с. 351]. 

Контроль  елемент державної влади, що базується на певному «дуалізмі» 

громадянського суспільства й держави, забезпечує дотримання соціальних 

регуляторів, тобто нормативних та індивідуальних приписів у діяльності, 

поведінці підконтрольних суб’єктів, з метою усунення можливих відхилень 

від заданих напрямів [63, с. 430]. 

Досить розгорнуте визначення контролю надає В.Ю. Кобринський, 

який уважає, що контроль у широкому розумінні є функцією управління, 

системою дій, спрямованих на визначення фактичного стану діяльності, її 

відповідності законам країни, рішенням найвищих органів державної влади й 

управління стосовно діяльності організації, нормативних актів відомства; 

запобігання помилкам і недолікам у процесі здійснення службової діяльності 

органів (підрозділів, співробітників), що перевіряються (контрольованих); 

виявлення причин та умов, інших детермінант, що їх породжують, 

розроблення пропозицій із запобігання їм та усунення їх; виявлення 

позитивного досвіду рішення управлінських завдань з урахуванням 

обстановки, що складається, надання в ході контролю за його результатами 

конкретної практичної допомоги контрольованим органам (підрозділам, 

співробітникам) у вдосконаленні їх службової діяльності й підвищення її 

ефективності; оцінювання за підсумками перевірки (контролю) результатів 

роботи контрольованих органів (підрозділів), певних посадовців 

відповідності посадам, розроблення (за необхідності) пропозицій щодо 

ефективнішого використання співробітників цього органу (підрозділи) або 

відчуженню їх від посади [100, с. 47]. 

Одразу в кількох аспектах розглядає контроль В.М. Гаращук у 

монографії «Контроль та нагляд у державному управлінні». Учений визначає 

контроль як «основний спосіб забезпечення законності й дисципліни у 

державному управлінні» [7, с. 36], як «один із факторів, який дисциплінує 
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поведінку державних службовців і громадян у сфері державного управління, 

що робить «прозорим» для суспільства діяльність держави, а для держави – 

внутрісуспільні відносини, стан роботи окремих державних та інших 

утворень» [7, с. 36], як «самостійну гілку влади» (на підставі аналізу наявних 

точок зору щодо визначень контролю) [7, с. 37], як «один із видів реалізації 

повноважень державних і недержавних утворень, що проявляються в 

конкретній діяльності щодо встановлення якогось факту» [7, с. 38]. При 

цьому В.М. Гаращук розглядає контроль у широкому (те, що має місце в 

роботі всіх державних органів) та вузькому (як діяльність органів держави, 

які в межах своїх повноважень наділяються функцією контролю, що є 

основним видом їх роботи, які за допомогою притаманних їм форм, методів і 

визначених процедур здійснюють контроль) розуміннях [7, с. 45]. До речі, 

вже неодноразово згадана О.Ф. Андрійко також розглядає контроль у 

широкому та вузькому розуміннях [7, с. 12]. 

В.С. Шестак визначає контроль як самостійно чи зовнішньо ініційовану 

діяльність уповноважених на те суб’єктів, яка спрямована на встановлення 

фактичних даних щодо об’єктів контролю задля визначення їх відповідності 

(невідповідності) тим правомірним оцінним критеріям, котрі припускають 

застосування адекватних одержаному результату заходів реагування в 

унормованому порядку [101, с. 8]. С.О. Масьондз, зі свого боку, зазначає, що 

контроль – це вид діяльності, який полягає в тому, що суб’єкт контролю 

здійснює перевірку та облік того, як контрольований об’єкт виконує 

покладені на нього завдання й реалізує свої функції [102, с. 105]. 

Доволі цікавий підхід до вирішення питання про сутність і призначення 

державного контролю застосовує О.Г. Бондар, який, з одного боку, заперечує 

можливість ототожнення контролю та нагляду, оскільки, як слушно вказує 

сам учений, у цих термінах спільною є лише мета [103, с. 33], а з іншого – 

пропонує розглядати контрольно-наглядову діяльність як комплексне явище, 

якому притаманні дві групи ознак: загальні, що характеризують її як 

діяльність загалом, і спеціальні, що визначають її як правове явище. Серед 
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загальних ознак О.Г. Бондар виділяє такі: 1) наявність компонентів (мета, 

засіб, результат, процес здійснення), пов’язаних сутнісно-змістовим 

характером; 2) взаємодію цих компонентів; 3) відносну самостійність. До 

специфічних ознак контрольно-наглядової діяльності вчений зараховує такі: 

1) державно-владний характер; 2) цілеспрямований характер; 

3) організуючий характер, що забезпечується за допомогою правових засобів; 

4) її зміст становлять окремі дії уповноважених суб’єктів щодо здійснення 

контролю й нагляду за підлеглими структурами; 5) ця діяльність пронизує 

правовим впливом усі сфери суспільного життя, які підлягають правовому 

регулюванню, забезпечуючи його ефективність [103, с. 90]. 

П.С. Лютіков, акцентуючи увагу на багатоплановій змістовій сутності 

контролю й недоцільності його розгляду в суто однобокому підході, що 

істотно спрощує розуміння контролю [12, с. 7], наводить досить розгорнуте 

його визначення як об’єктивно зумовленої діяльності спеціально 

уповноважених державних органів (посадових осіб), що здійснюється на 

постійній основі, передбачає оперативне втручання уповноважених 

державних органів у діяльність підконтрольних об’єктів, полягає у 

спостереженні за функціонуванням відповідного підконтрольного об’єкта, в 

отриманні об’єктивної та достовірної інформації про стан законності й 

дисципліни в ньому, застосуванні заходів щодо запобігання порушенням 

законодавства та усунення порушень законодавства, виявленні причин та 

умов, що сприяли порушенням правових норм, застосуванні заходів щодо 

притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні норм права, 

виявленні фактичного стану справ у різних сферах суспільного життя, 

наданні об’єктивної інформації про стан суспільних відносин, виконанні 

прийнятих рішень, перевірці відповідності діяльності державних службовців 

поставленим завданням і визначеним повноваженням тощо [77, с. 30–31].  

Схожий підхід демонструє й Д.О. Бакай, який ґрунтовно досліджує 

засади державного контролю в нафтогазовому секторі й визначає такий 

контроль як об’єктивно зумовлену діяльність уповноважених на те 
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державних контролюючих органів, їх посадових осіб, сутність якої полягає в 

оперативному втручанні в діяльність суб’єктів господарювання, які 

здійснюють пошук, розвідку, видобування, зберігання, транспортування, 

перероблення, реалізацію нафти, газу, продуктів їх перероблення задля 

перевірки, аналізу, спостереження за їх функціонуванням, отримання 

об’єктивної та достовірної інформації про стан законності й дисципліни на 

них, про причини та умови, що сприяли порушенням правових норм, 

приписів, стандартів, і для застосування в разі потреби заходів примусу до 

осіб, винних у порушенні чинного законодавства, а також поновлення 

законності й дисципліни на підконтрольних об’єктах нафтогазового сектору 

України [104, с. 8]. 

У свою чергу, Т.О. Коломоєць, загалом наводячи аналогічну точку зору 

на сутність державного контролю, цілком слушно в аспекті розгляду його 

призначення акцентує особливу увагу на наданні допомоги підконтрольній 

структурі в поновленні законності й дисципліни [105, с. 57–58].  

Отже, аналіз сучасного періоду ґенези дослідження державного 

контролю в адміністративно-правовій доктрині доводить, що нові практичні 

проблеми управлінських відносин, що виникли після розпаду СРСР, довели 

потребу перегляду завдань державного контролю, форм і методів його 

здійснення. В аспекті оновлення адміністративно-правової доктрини відбувся 

змістовий перегляд сутності, призначення й завдань державного контролю. 

Основними сучасними тенденціями в дослідженні проблематики державного 

контролю стали розгляд контролю як багатоаспектного, комплексного явища 

(функції публічного адміністрування, його форми, методу, принципу 

публічного адміністрування тощо) та спеціалізація наукових досліджень із 

деталізацією організаційно-правових засад державного контролю в різних 

сферах публічного адміністрування, таких як сільське господарство, митна 

справа, освіта й наука, місцеве самоврядування, безпека дорожнього руху, 

господарська та підприємницька діяльність, економічна конкуренція, сфера 

спеціального водокористування, нотаріальна діяльність, автомобільні 
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перевезення, судноплавство, зв’язок, атомна енергетика, чорна металургія, 

нафтогазовий сектор, паливно-енергетичний комплекс, будівництво, 

економіка загалом (наприклад, роботи Д.О. Бакая, О.Г. Бондаря, 

І.Б. Гончаренко, А.Л. Деркача, Р.О. Ємця, А.П. Калініченка, Н.В. Карнарук, 

Т.В. Корнєвої, М.Ю. Кравчук, В.І. Курила, М.Н. Курка, П.Д. Матвієнка, 

А.В. Матвійчука, С.М. Міщанюка, П.С. Лютікова, В.О. Невядовського, 

А.М. Новицького, В.О. Ромасько, А.Є. Рубана, Н.О. Трегубець, 

О.А. Смоляра, А.О. Собакаря, В.І. Опацького, І.С. Орєхової, П.М. Чистякова 

та інших).  

Як було вказано вище, спеціалізація наукових досліджень у царині 

державного контролю не оминула й сферу вищої освіти. Зокрема, аналізуючи 

державний контроль у сфері вищої освіти, Є.А. Огаренко пропонує визначати 

його як форму забезпечення законності, що виявляється в системі 

спостереження та перевірки процесу функціонування об’єкта з метою 

усунення відхилень від заданих параметрів. Метою контролю, на думку 

вченого, є встановлення результатів діяльності ВНЗ та інших учасників 

освітніх відносин, допущених відхилень від прийнятих вимог, принципів 

організації, виявлення причин цих відхилень, а також визначення шляхів 

подолання перешкод для ефективного функціонування всієї системи  

[106, c. 15].  

На переконання В.І. Опацького, державний контроль за 

функціонуванням ВНЗ становить діяльність відповідних органів влади щодо 

забезпечення неухильного виконання навчальними закладами встановлених 

норм права шляхом усунення причин та умов, які сприяють учиненню 

правопорушень, а також виявлення і притягнення до юридичної 

відповідальності осіб, які їх учинили [107, c. 139]. Основними напрямами 

державного контролю у сфері вищої освіти, як стверджує вчений, є такі: 

– контроль за дотриманням законності і правопорядку, належного 

виконання вищими навчальними закладами Конституції України, законів та 

інших нормативних актів у сфері вищої освіти; 
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– ужиття заходів, спрямованих на усунення причин та умов, що 

сприяють учиненню порушень у сфері надання освітніх послуг ВНЗ; 

– виявлення і припинення правопорушень ВНЗ у сфері надання 

освітніх послуг; 

– притягнення до відповідальності (зокрема через позбавлення 

ліцензій) вищих навчальних закладів, які не забезпечують надання освітніх 

послуг на належному рівні; 

– стимулювання правомірної поведінки вищих навчальних закладів 

(зокрема, шляхом заохочень за особливі заслуги в галузі освіти й науки тощо 

[107, c. 139]). 

У свою чергу Є.М. Хриков відзначає спрямованість контролю за 

діяльністю ВНЗ на вирішення таких завдань: виявлення відхилень фактичних 

результатів управління від передбачених, з’ясування причин розходження 

мети й результатів управління, визначення змісту регулювальної діяльності 

щодо зведення до мінімуму наявних відхилень [108, c. 131]. Державний 

контроль за наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти, на переконання 

Л.В. Головія, є засобом забезпечення законності надання таких послуг 

вищими навчальними закладами, який застосовується центральними та 

місцевими органами управління вищою освітою й полягає в перевірці 

виконання встановлених державою вимог у сфері вищої освіти, забезпеченні 

дотримання норм нормативно-правових актів, що регулюють діяльність із 

надання освітніх послуг, у виявленні недоліків у роботі вищих навчальних 

закладів і наданні їм допомоги в усуненні допущених порушень, підвищенні 

ефективності роботи ВНЗ та якості освітніх послуг [109, c. 12–13]. 

Не погоджується з указаними підходами Н.Л. Губерська, яка цілком 

слушно стверджує, що головний недолік указаних дефініцій полягає в тому, 

що автори намагаються охопити ними абсолютно всі напрями діяльності 

навчального закладу, що є помилковим, адже окремі функціональні сфери 

роботи ВНЗ є принципово різними. Як зазначає вчена, очевидним є те, що 

контроль за якістю надання освітніх послуг, який здійснюється, скажімо, у 
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межах ліцензійної чи/та акредитаційної процедури чи за їх наслідками, 

принципово відрізняється, наприклад, від контролю, спрямованого на 

перевірку дотримання ВНЗ правил бухгалтерського обліку. Зрозуміло, що 

забезпечення ефективного функціонування навчального закладу вимагає його 

перевірки за різними напрямами, проте, підкреслює Н.Л. Губерська, на 

окреслені вище відмінності все ж таки варто звертати увагу як під час 

формулювання визначення контролю, так і, зрозуміло, у процесі його 

реалізації [110, с. 316–317]. 

У свою чергу, Н.Л. Губерська процедуру державного контролю у сфері 

вищої освіти визначає як урегульовану адміністративно-правовими нормами 

сукупність послідовних і взаємопов’язаних дій, спрямованих на реалізацію 

контрольних повноважень суб’єктів державного контролю щодо дотримання 

ВНЗ незалежно від форми власності й підпорядкування законодавства у 

сфері освіти і науки та стандартів освітньої діяльності. До основних стадій 

реалізації цієї процедури вона зараховує: 1) передконтрольну стадію 

(прийняття рішення про проведення перевірки, планування контрольної 

діяльності (визначення мети й завдань перевірки, складання плану перевірки, 

вибір форм і методів перевірки); створення комісії для проведення 

контрольних заходів; повідомлення ВНЗ про проведення планового заходу 

контролю); 2) стадію контролю (безпосереднє здійснення контрольних 

повноважень, закріплених у відповідних нормативних актах, для збирання 

необхідних даних згідно з метою та цілями перевірки; аналіз та оцінювання 

отриманих даних); 3) стадію встановлення й оформлення результатів заходів 

державного контролю (формулювання висновків державного контролю за 

діяльністю ВНЗ; формулювання вимог до ВНЗ щодо виправлення 

встановлених помилок, визначення терміну ліквідації недоліків, розроблення 

рекомендацій і їх оформлення; оскарження рішень контрольного органу 

(додатковий етап); здійснення контрольних заходів). 

На думку Н.Л. Губерської, призначення адміністративних процедур 

контролю у сфері вищої освіти полягає в такому:  
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– сприянні реалізації приватними особами гарантованого Конституцією 

України права на освіту шляхом нейтралізації відповідних негативних 

чинників, зловживань, порушень тощо та запобігання відповідним 

негативним чинникам, зловживанням, порушенням тощо, які можуть 

виявлятись у сфері функціонування ВНЗ; 

– забезпеченні єдиних стандартів функціонування ВНЗ незалежно від 

їх форми власності відповідно до вимог чинних національних і міжнародних 

(європейських) актів;  

– запобіганні порушенням законодавства щодо надання освітніх послуг 

і державних стандартів;  

– наданні методичної та організаційної допомоги ВНЗ незалежно від 

форм власності з питань дотримання вимог стандартів вищої освіти; 

– реалізації принципу невідворотності покарання посадових і 

службових осіб ВНЗ за вчинені (допущені) порушення законодавства щодо 

надання освітніх послуг і державних стандартів [110, с. 408–410]. 

Отже, як правило, у працях вітчизняних учених-адміністративістів 

державний контроль у сфері вищої освіти розглядається як комплексна 

категорія, що охоплює різні сфери й напрями діяльності ВНЗ та інших 

суб’єктів освітнього процесу. При цьому в більшості джерел вплив 

контрольних повноважень зводиться лише до діяльності ВНЗ щодо надання 

окремих освітніх послуг, а інші суб’єкти і процеси в цій сфері залишаються 

поза увагою дослідників. Зокрема, питання підготовки та проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО), що належать до 

повноважень Українського центру оцінювання якості освіти як спеціально 

уповноваженої державної установи, що здійснює ЗНО, нині не було в полі 

зору наукових досліджень саме як об’єкт державного контролю. Не досить 

ґрунтовно досліджувались й аспекти контрольно-наглядової діяльності 

засновників вищого навчального закладу, лише в окремих роботах 

(наприклад, О.Ю. Меліхової та інших) вивчались питання державного 

контролю під час процедури здобуття наукового ступеня доктора філософії 
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(який водночас, відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», є 

ступенем вищої освіти й першим науковим ступенем) і доктора наук (другий 

науковий ступінь). Іншими словами, контрольно-наглядові відносини у сфері 

вищої освіти потребують подальшого поглибленого дослідження. 

Повертаючись до питання встановлення змісту правової категорії 

«державний контроль», варто зауважити, що відповідь на нього є 

неможливою без здійснення класифікації державного контролю за 

різноманітними критеріями, оскільки класифікаційний поділ дає змогу 

розглянути досліджуване явище чи процес як певну систему, встановити її 

складові елементи і зв’язки внутрішнього та зовнішнього характеру, врешті-

решт, виявити всі перманентні риси явища загалом за допомогою 

узагальненого аналізу відповідних ознак усіх його складових елементів. 

Як зазначається на шпальтах адміністративно-правової літератури, 

питання класифікації видів державного контролю завжди було й до цього 

часу є дискусійним. Узагальнивши всі відомі класифікаційні поділи видів 

державного контролю, спробуємо згрупувати основні наукові підходи до 

вирішення цього наукового завдання. Так, класифікувати державний 

контроль на різновиди можна за характером та обсягом контрольних 

повноважень, за часом проведення контролю, за взаємозв’язком суб’єкта й 

підконтрольного об’єкта, за суб’єктом здійснення і сферою реалізації: 

 за часом здійснення (стадією здійснення) – на попередній, поточний 

(оперативний), наступний. Попередній контроль здійснюється до початку 

виконання певних дій, має на меті як виявлення існування необхідних умов, 

так і обґрунтованість підстав для прийняття рішень. Зокрема, взяття 

підконтрольного об’єкта на облік, створення різного роду реєстрів 

підконтрольних об’єктів тощо. Поточний (оперативний) – здійснюється в 

процесі (звідси і його назва) виконання дій, його завданням є перевірка 

дотримання умов на конкретних стадіях виконання. Він передбачає 

застосування відповідних форм і методів державного контролю – перевірку, 

спостереження, облік, аналіз тощо. Наступний контроль має місце після 
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виконання дій, його метою є з’ясування відповідності отриманого результату 

поставленому завданню, оцінювання досягнутого та розроблення стратегії на 

майбутнє [105]; 

 за суб’єктами здійснення, а саме:  

а) парламентський контроль – це контроль, який здійснюється 

Верховною Радою України як представницьким органом держави і створених 

нею органами. Особливістю його є не тільки специфіка належності суб’єктів 

здійснення до інших гілок влади, а й так зване поєднання прямої та непрямої 

форм здійснення. Такий контроль також провадиться через діяльність певних 

постійно чи тимчасово діючих структур, серед яких – спеціалізовані суб’єкти 

парламентського контролю – комітети Верховної Ради України; тимчасові 

спеціальні комісії, тимчасові слідчі комісії, тимчасові ревізійні комісії; 

Рахункова палата України; Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини; 

б) внутрішній адміністративний контроль (контроль, що здійснюється 

самими органами виконавчої влади та їх посадовими особами). В 

узагальненому вигляді це так званий внутрішній (у самій системі суб’єктів 

публічної адміністрації), відомчий контроль, що, з одного боку, обумовлює 

його переваги, як-то: оперативність, професіоналізм здійснення, однак з 

іншого – так звана відомчість не завжди свідчить на користь такого 

контролю. Цей контроль також у правовій доктрині визначають ієрархічним 

(ураховуючи зв’язки між учасниками контрольних відносин), широким, 

оскільки він поширюється, поміж іншим, й на діяльність та ефективність 

діяльності підконтрольного суб’єкта публічної адміністрації, юридико-

владним, ураховуючи його результати. Здійснюється внутрішній 

адміністративний контроль Кабінетом Міністрів України, центральними 

органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, 

спеціалізованими контрольними органами; 
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в) контроль з боку Президента України (президентський контроль), що 

здійснюється головою держави або безпосередньо, або опосередковано 

(через діяльність уповноважених структур); 

ґ) судовий контроль – контроль за діяльністю публічної адміністрації, 

що здійснюється через діяльність судів; 

г) контроль з боку органів місцевого самоврядування (муніципальний 

контроль) – здійснюється з боку органів місцевого самоврядування, має 

досить широку сферу вияву, загальний характер [111]; 

 за сферою реалізації: фінансовий, банківський, податковий (як 

різновид фінансового), за виконанням управлінських рішень, статистичний 

тощо [64, с. 229]; 

 за обсягом контрольних повноважень державних органів і характеру 

їх контрольних повноважень – на загальний і спеціальний [93, с. 298–300]. 

В.К. Колпаков та О.В. Кузьменко деталізують цю класифікацію, виділяючи 

загальний, відомчий і надвідомчий контроль [112, с. 526]. За такої 

класифікації важливим є обсяг контрольних повноважень суб’єкта контролю, 

їх характер і закріплення в нормативно-правовому акті, що регулює 

діяльність такого суб’єкта. Контроль як функція управління здійснюється 

майже всіма державними органами та їх посадовими особами. Якщо функція 

контролю не є основною для них, то вважається, що такі органи здійснюють 

загальний контроль, якщо ж контроль є основним призначенням державного 

органу, вважається, що він є органом спеціального контролю. Спеціальний 

контроль, що здійснюється вищим органом щодо нижчого, може мати 

відомчий і надвідомчий характер. Поділ на відомчий і надвідомчий контроль 

є типовим для виконавчої системи. Система надвідомчого контролю охоплює 

фінансово-бюджетні відносини, антимонопольну діяльність, податкову та 

митну сфери, приватизацію й роздержавлення майна, навколишнє природне 

середовище, державну службу тощо. Відомчий контроль здійснюється в 

системі управління з вертикальною організаційною підпорядкованістю 

суб’єктів [99, с. 364]; 
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 за взаємозв’язком (спрямованістю) контролюючого суб’єкта й 

підконтрольного об’єкта – на зовнішній і внутрішній. Внутрішній контроль 

здійснюється в межах організаційної підпорядкованості того, хто контролює, 

тому, кого контролюють. При зовнішньому контролі така підпорядкованість 

відсутня. Різними є й форми реалізації повноважень і методи впливу. 

Внутрішній контроль – суто внутрішня справа й здійснюється органами 

однієї системи, стосується широкого кола питань, зовнішній – здійснюється 

за конкретною сферою щодо певної сторони діяльності. При внутрішньому 

контролі застосовуються заходи адміністративного впливу, при зовнішньому 

– вплив є дуже обмеженим повноваженнями суб’єкта й реалізується через 

рекомендації, зупинення неправомірних дій чи прийнятого акта звернення до 

компетентних органів (впливу опосередкованого) [12, с. 24–25; 113; 

111, с. 166; 114, с. 61–126]. 

У контексті визначення змісту державного контролю як правової 

категорії важливе значення має її співвідношення з іншими правовими 

поняттями та категоріями (зокрема нагляд, моніторинг, аудит, перевірка, 

ревізія, інспектування, облік тощо). Як слушно зазначає О.Г. Бондар, думки 

дослідників із приводу змісту і співвідношення категорій «контроль» і 

«нагляд» можна поділити на три групи: 1) поняття «контроль» і «нагляд» 

тотожні (Б.А. Бор’ян [115], І.П. Ільїнський [116], М.В. Руденко [117] та інші; 

2) нагляд є різновидом контролю (О.В. Головкін [118], П.Т. Василенков 

[119], О.Ю. Піддубний [120], В.С. Симов’ян [121], М.С. Студенікіна [122]; 

3) контроль і нагляд – самостійні форми юридичної діяльності (В.П. Бєляєв 

[114, с. 34], А.В. Денисова [123], О.В. Кацуба [124], Л.І. Сопільник [125], 

В.М. Тюн [126; 103, с. 32].  

На нашу думку, контроль усе ж таки доцільно відрізняти від нагляду, 

хоча вони дійсно мають низку однакових рис. Про їх спільні риси може 

свідчити їх однакове розуміння в загальномовному розумінні. Контроль і 

нагляд мають спільну мету – забезпечення законності й дисципліни в 

публічному адмініструванні, можуть здійснюватись в однакових формах. 
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Проте державний контроль, на відміну від нагляду, є повсякденним, 

безперервним, здійснюється як органами законодавчої, виконавчої влади, 

судами, так і численними спеціально утвореними для цього контролюючими 

органами. Головне, що відрізняє його від нагляду, – це те, що контролюючий 

орган має право втручання в оперативну діяльність підконтрольного об’єкта 

(іноді аж до підміни собою керівного органу цього об’єкта), а також те, що 

контролюючі органи мають право самостійно притягувати винних осіб до 

юридичної відповідальності [12, с. 29; 127, с. 58; 128, с. 111].  

У свою чергу, моніторинг, відповідно до словниково-довідникової 

літератури, визначається як безперервне стеження за яким-небудь процесом з 

метою виявлення його відповідності бажаному результату [4, с. 538]. Як 

слушно зазначає О.Ф. Андрійко, моніторинг доцільно розглядати як різновид 

контролю, його певну форму, що, порівняно з наглядом, за наслідками 

впливу можна зарахувати до його пасивної форми [63, с. 433]. 

Помилковим є ототожнення контролю та обліку. Облік – це 

засвідчення, встановлення наявності з’ясування кількості чого-небудь; 

реєстрація людей із занесенням у відповідні списки для їх використання де-

небудь, з’ясування їх наявності, переміщення тощо; система реєстрації 

процесів якої-небудь діяльності в її кількісному та якісному виявах з метою 

спрямування контролю [4, с. 641]. Видається, що облік є формою державного 

контролю, який здійснюється під час попереднього контролю. Також 

контроль є більш широким поняттям, ніж інспектування, яке також, як і 

облік, є видом, формою, методом контрольної діяльності. Невиправданим є 

асоціювання державного контролю й аудиту, оскільки останній за своєю 

природою та сутністю є протилежним державному контролю, оскільки не 

передбачає оперативного втручання в діяльність об’єкта, а також 

застосування примусових заходів (у тому числі санкцій) у випадках 

виявлення порушень законодавства.  

Як зазначає П.С. Лютіков, установленню співвідношення термінів 

«контроль» і «ревізія» вчені-юристи приділяли увагу ще наприкінці ХІХ – на 
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початку ХХ століть. Учені-адміністративісти того часу вбачали відмінність 

контролю від ревізії в тому, що контроль має суспільний характер нагляду за 

тим, що здійснюється, тоді як ревізія має справу з фактом, який уже 

здійснився; контроль має своїм об’єктом динаміку, спостерігає факти і їх рух, 

а ревізія розглядає статику, досліджує результати дій та аналізує факти, що 

здійснилися, з погляду законності й доцільності [7, с. 40; 12, с. 31;  

115, с. 49–51]. На нашу переконливу думку, ревізія є формою державного 

контролю, що підтверджується аналізом чинного законодавства та практики 

його застосування. 

Отже, аналіз вказаного співвідношення дає підстави припустити, що 

контроль є родовим поняттям щодо вищезгаданих суміжних понять (нагляд, 

моніторинг, аудит, перевірка, ревізія, інспектування, облік тощо), яке 

охоплює їх як певні форми, методи чи окремі різновиди. 

Отже, на підставі аналізу історіографії дослідження засад державного 

контролю, визначення етимології слова «контроль», розгляду законодавчих 

дефініцій «контроль» і «державний контроль», співвідношення контролю з 

іншими правовими категоріями й поняттями, узагальненого огляду 

класифікацій державного контролю серед властивостей державного 

контролю можна окреслити такі: державний контроль є складником 

соціального контролю та складовою частиною державної діяльності, виявом 

його функції; характеризується спеціальним суб’єктом здійснення – 

спеціально уповноважені державні органи (посадові особи); має постійну 

основу й державно-владну природу; передбачає оперативне втручання 

уповноважених державних органів у діяльність об’єктів і можливість 

застосування заходів примусу в разі виявлення порушень законодавства. 

Визначивши сутність і призначення державного контролю, 

проаналізувавши його властивості, можна дійти висновку, що, у свою чергу, 

державний контроль у сфері вищої освіти як правова категорія – це 

об’єктивно зумовлена діяльність спеціально уповноважених суб’єктів, що 

здійснюється на постійній основі, передбачає оперативне втручання 
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уповноважених державних органів у діяльність підконтрольних об’єктів 

(закладів вищої освіти), полягає у спостереженні за функціонуванням 

відповідного підконтрольного об’єкта, в отриманні об’єктивної та 

достовірної інформації про стан законності й дисципліни в ньому, 

застосуванні заходів щодо запобігання порушенням законодавства та 

усунення їх, виявленні причин та умов, що сприяли порушенням правових 

норм, наданні підконтрольним структурам організаційної та правової 

допомоги, у разі необхідності застосуванні заходів щодо притягнення до 

відповідальності осіб, винних у порушенні норм чинного законодавства, в 

тому числі й освітнього, виявленні фактичного стану справ у сфері вищої 

освіти, наданні об’єктивної інформації про стан суспільних відносин у цій 

сфері тощо. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Установлено, що державний контроль є інтегрованою категорією, що 

випливає з тлумачення загальновживаного значення поняття «контроль» і 

його етимології. Така інтегрована категорія охоплює різні сфери суспільного 

буття, пронизує фактично всі рівні суспільних відносин, має ознаки 

гносеологічного об’єкта, об’єкта пізнання різноманітних наук соціально-

гуманітарного циклу. Доведено, що багатогранність контролю як явища 

зумовлює існування розмаїття підходів до визначення сутності контролю не 

тільки в юридичній літературі, а й у філософській, соціологічній, 

політологічній літературах, різноманітних джерелах доктрини державного 

управління тощо. 

Змістовий огляд основних векторів філософських наукових досліджень 

сутності контролю дав змогу визначити, що контроль вивчається 

представниками філософських наук, як правило, в межах дослідження 

філософських проблем публічного адміністрування, державного управління 
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та соціального управління. Контроль, резюмуючи відповідні наукові 

джерела, розглядається як певний стабілізуючий фактор існування 

соціальних систем, функція й ознака соціального управління. 

Визначено, що квінтесенцією наукових досліджень проблематики 

контролю представників соціологічних наук є вивчення соціального 

контролю як засобу реагування на девіантну поведінку (тобто поведінку 

індивіда або групи, яка не відповідає загальноприйнятим нормам, що 

призводить до їх порушення) відповідного суб’єкта суспільних відносин і 

спосіб упорядкування останніх. 

На підставі узагальнення традиційних підходів представників науки 

державного управління до розуміння сутності та призначення контролю 

встановлено, що зміст цієї категорії головним чином визначається фахівцями 

цієї галузі знань як основний засіб досягнення законності й правопорядку в 

державному управлінні та суспільстві, як одна з основних функцій 

державного управління. 

Виявлено, що в юридичній довідковій літературі існує доволі широке 

коло поглядів на визначення терміна «державний контроль» і підходів його 

до визначення, що пояснюється неоднаковими уявленнями про сутність і 

зміст контролю, а також різними науковими завданнями вчених у царині 

дослідження вказаної проблематики, які породжують альтернативне 

розуміння окремих аспектів державного контролю.  

З’ясовано, що в чинному законодавстві України (в тому числі й у 

галузевому про вищої освіту) існує розмаїття дефініцій державного 

контролю, що зумовлено специфікою тієї чи іншої сфери публічного 

адміністрування. При цьому таке розмаїття не свідчить про якість, змістову 

наближеність відповідних дефініційних аналогів і логічність нормативного 

матеріалу, оскільки наявні визначення в більшості спеціальних галузевих 

законів і підзаконних нормативно-правових актів фактично нівелюють 

правову сутність державного контролю і створюють термінологічну 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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неузгодженість, що істотно зменшує ефективність правового регулювання 

відповідних суспільних відносин. 

На підставі узагальнення наукових здобутків у царині державного 

контролю як правової категорії в адміністративно-правовій літературі в їх 

ретроспективі визначено тенденції наукових пошуків у цій сфері. Зокрема, 

аналіз сучасного періоду ґенези дослідження державного контролю в 

адміністративно-правовій доктрині довів, що нові практичні проблеми 

управлінських відносин, що виникли після розпаду СРСР, підкреслили 

потребу перегляду завдань державного контролю, форм і методів його 

здійснення. В аспекті оновлення адміністративно-правової доктрини відбувся 

змістовий перегляд сутності, призначення та завдань державного контролю. 

Основними сучасними тенденціями в дослідженні проблематики державного 

контролю стали розгляд контролю як багатоаспектного, комплексного явища 

(функції публічного адміністрування, його форми, методу, принципу 

публічного адміністрування тощо) та спеціалізація наукових досліджень із 

деталізацією організаційно-правових засад державного контролю в різних 

сферах публічного адміністрування, таких як сільське господарство, митна 

справа, освіта й наука, безпека дорожнього руху, господарська та 

підприємницька діяльність, економічна конкуренція, сфера спеціального 

водокористування, нотаріальна діяльність, автомобільні перевезення, 

судноплавство, зв’язок, атомна енергетика, чорна металургія, нафтогазовий 

сектор, паливно-енергетичний комплекс, будівництво, економіка загалом 

(наприклад, роботи Д.О. Бакая, О.Г. Бондаря, І.Б. Гончаренко, А.Л. Деркача, 

Р.О. Ємця, А.П. Калініченка, Н.В. Карнарук, Т.В. Корнєвої, М.Ю. Кравчук, 

В.І. Курила, М.Н. Курка, П.Д. Матвієнка, А.В. Матвійчука, С.М. Міщанюка, 

П.С. Лютікова, В.О. Невядовського, А.М. Новицького, В.О. Ромасько, 

А.Є. Рубана, Н.О. Трегубець, О.А. Смоляра, А.О. Собакаря, В.І. Опацького, 

І.С. Орєхової, П.М. Чистякова та інших). 

При цьому, як правило, у працях вітчизняних учених-

адміністративістів державний контроль у сфері вищої освіти розглядається як 
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комплексна категорія, що охоплює різні сфери та напрями діяльності ВНЗ й 

інших суб’єктів освітнього процесу. Разом із тим у більшості джерел вплив 

контрольних повноважень зводиться лише до діяльності ВНЗ щодо надання 

окремих освітніх послуг, а інші суб’єкти і процеси в цій сфері залишаються 

поза увагою дослідників. Зокрема, питання підготовки та проведення ЗНО, 

що належать до повноважень Українського центру оцінювання якості освіти 

як спеціально уповноваженої державної установи, що здійснює ЗНО, нині не 

було в полі зору наукових досліджень саме як об’єкт державного контролю. 

Не дуже ґрунтовно досліджувались й аспекти контрольно-наглядової 

діяльності засновників вищого навчального закладу, лише в окремих роботах 

(наприклад, О.Ю. Меліхової та інших) вивчались питання державного 

контролю під час процедури здобуття наукового ступеня доктора філософії 

(який водночас, відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», є 

ступенем вищої освіти й першим науковим ступенем) і доктора наук (другий 

науковий ступінь). 

На підставі аналізу історіографії дослідження засад державного 

контролю, визначення етимології слова «контроль», розгляду законодавчих 

дефініцій «контроль» і «державний контроль», співвідношення контролю з 

іншими правовими категоріями та поняттями й узагальненого огляду 

класифікацій державного контролю серед властивостей державного 

контролю окреслено такі: державний контроль є складником соціального 

контролю та складовою частиною державної діяльності, виявом його функції; 

характеризується спеціальним суб’єктом здійснення – спеціально 

уповноважені державні органи (посадові особи); має постійну основу й 

державно-владну природу; передбачає оперативне втручання уповноважених 

державних органів у діяльність об’єктів і можливість застосування заходів 

примусу в разі виявлення порушень законодавства. 

Аргументовано, що державний контроль у сфері вищої освіти як 

правова категорія – це об’єктивно зумовлена діяльність спеціально 

уповноважених суб’єктів, що здійснюється на постійній основі, передбачає 
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оперативне втручання уповноважених державних органів у діяльність 

підконтрольних об’єктів (закладів вищої освіти), полягає у спостереженні за 

функціонуванням відповідного підконтрольного об’єкта, в отриманні 

об’єктивної та достовірної інформації про стан законності й дисципліни в 

ньому, застосуванні заходів щодо запобігання порушенням законодавства та 

усунення їх, виявленні причин та умов, що сприяли порушенням правових 

норм, наданні підконтрольним структурам організаційної й правової 

допомоги, у разі необхідності застосуванні заходів щодо притягнення до 

відповідальності осіб, винних у порушенні норм чинного законодавства, в 

тому числі й освітнього, виявленні фактичного стану справ у сфері вищої 

освіти, наданні об’єктивної інформації про стан суспільних відносин у цій 

сфері тощо. 
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РОЗДІЛ 2. ВИЩА ОСВІТА ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ 

 

 

2.1. Вища освіта: доктринальне та нормативне визначення, ознаки, 

співвідношення із суміжними поняттями 

 

Перш ніж безпосередньо зосередити увагу на вищій освіті як об’єкті 

державного контролю, доцільно зупинитися на понятті «освіта» як родовому 

понятті щодо терміна «вища освіта». Одразу ж варто зазначити, що поняття 

«освіта» є комплексним, воно привертає увагу вчених-представників різних 

наук із акцентом на специфіку його дослідження в межах тієї чи іншої науки, 

що, у свою чергу, зумовлює наявність різних підходів до її розуміння, 

визначення (навіть у межах однієї галузі знань). Так, наприклад, у 

філософській довідниково-енциклопедичній літературі освіта визначається як 

«духовний стан особи, формується під впливом духовних і моральних 

цінностей у відповідному культурному середовищі, як процес виховання, для 

якого головним (базовим) є не суто обсяг знань, а їх поєднання з 

особистісними якостями, уміннями їх застосовувати» [129, с. 311]. А це дає 

вченим-філософам змогу виокремлювати матеріальний аспект освіти, яким є 

«зміст освіти», а також її формальний аспект, якою є «духовна діяльність» 

[129, с. 311]. Зміст освіти є досить складним і фактично усталює в сучасному 

вимірі суспільного буття створені людством у різних місцях і в різні часи такі 

знання, уміння, випадки, знаки, символи, що забезпечують соціокультурне 

самозбереження, ідентичність нації [130] і, зрештою, «всього людства» [130]. 

Вона є «культурою індивіда», «порівняно з культурою, яка є сукупністю 

невичерпних ідей-завдань, вона є невичерпним завданням» [131, с. 35]. 

Акцент робиться на визначенні освіти і як «визначального компонента 

культури», що забезпечує збереження, відтворення й передачу накопичених 

суспільством знань, традицій, звичаїв, досвіду. При цьому важливим є й сам 

цей процес, і його результати, які можуть умовно ділитися на формальні (у 
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розумінні наявних матеріальних благ) і реальні (фактичні знання, їх рівень, 

властивості особи тощо). При цьому характерним є розгляд освіти як у 

широкому (поєднання процесу й результату), так і у вузькому (акцент 

зроблено або лише на процесі, або ж на результатах – зустрічаються різні 

підходи до розуміння «освіти у вузькому значенні») розуміннях. 

Учені-соціологи розглядають освіту як «сукупність систематизованих 

умінь, знань, навичок, набутих особою або самостійно, або в процесі 

навчання в спеціалізованих навчальних закладах» [132, с. 207]; «окремий 

соціальний інститут, який покликаний виконувати функцію підготовки та 

залучення особи до різних сфер суспільного життя» [132, с. 208]; «як 

система, що складається із сукупності соціальних норм, статусів, соціальних 

організацій, які базують свою діяльність, спираючись на персонал, апарат 

управління, процедури» [133, с. 211]; «як систему засобів організації 

функціонування соціальної системи» [134, с. 100–101]; «як рівень знань, 

якими володіє особа й суспільство загалом» [135, с. 336]; як «сукупність 

певних установ, осіб, які мають необхідні матеріальні засоби та здійснюють 

конкретні функції; «як механізм формування соціального характеру», що 

свідчить про різні орієнтири в розумінні сутності, призначення освіти і, як 

наслідок, розмаїття її визначення, в тому числі й із дещо звуженим підходом. 

Достатньо активною є участь учених-фахівців у галузі педагогіки в 

дослідженні потенціалу освіти. Так, наприклад, поширеними є підходи до 

розуміння совіти як «спеціальної форми соціального життя, в якій 

формуються внутрішні й зовнішні умови розвитку суб’єктів освітнього 

процесу в їх взаємодії та автономії у процесі засвоєння цінностей культури» 

[136, с. 20]; «процесу поширення знань, формування мислення на основі 

отриманих знань» [137, с. 84]; «як концентрованого вираження соціально-

економічних, морально-виховних, політичних, культурних потреб 

суспільства в розвинутих особах, що задовольняється спеціально створеною 

системою навчальних закладів» [138, с. 29]; «як процесу й результату 

засвоєння особистістю певної системи знань, практичних компетентностей, 
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навичок і пов’язаних із ними рівня її розумово-пізнавальної і творчої 

діяльності, моральної культури, які в сукупності формують соціальне 

обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості» [139, с. 614]; як 

«комплексного формування, у якому виокремлюються: 1) розуміння освіти 

як результату або процесу засвоєння знань і вироблення вмінь і навичок (у 

сучасному розумінні «компетентностей»); 2) розуміння освіти як єдності 

виховання та навчання; 3) розуміння освіти як необхідної умови залучення 

людини до соціуму, підготовки її до життя і праці; 4) розуміння освіти як 

чинника формування особистості» [140, с. 30]; «як цілісної системи 

навчання, виховання, розвитку, саморозвитку особистості, збереження 

культурних норм з орієнтацією на майбутній стан культури, створення умов 

для повноцінної реалізації внутрішнього потенціалу індивіда та його 

становлення як інтегрованого члена суспільства, виконуючи функцію 

наступності поколінь» [139, с. 615]; «як системи, що варто розглядати у трьох 

вимірах, які визначаються соціальним масштабом розгляду, ступенем освіти і 

профілем освіти» [141, с. 104]. Як бачимо, широта поглядів фахівців у галузі 

педагогіки дає можливість по-різному підійти до дослідження феномена 

освіти, виокремити різні аспекти її змісту і призначення. Утім саме 

комплексний підхід допомагає якомога повно охопити її зміст і призначення. 

З такою позицією згодні й представники науки державного управління теорії 

управління (наприклад, В.М. Огаренко вважає освіту «фундаментом 

людського розвитку та прогресу, гарантом індивідуального розвитку, 

формування інтелектуального, духовного, виробничого ресурсу суспільства» 

[142, с. 5], А.Є. Тамм – «як орієнтир формування мислення на основі 

здобутих знань» [143, с. 75]), а також представники юридичної науки, які 

досліджують ті чи інші питання правового регулювання відносин, пов’язаних 

із освітою, і які як науковий базис використовують праці фахівців у галузі 

педагогічної науки. Так, наприклад, В.М. Савіщенко, аналізуючи 

адміністративно-правове забезпечення освіти й науки в Україні, для 

формулювання авторського визначення освіти як основи використовує кілька 
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базових підходів у галузі педагогічної науки до розуміння освіти, а саме: «як 

сукупності систематизованих знань, умінь, навичок, набутих індивідом 

самостійно або у процесі навчання у спеціалізованих навчальних закладах; як 

функції соціуму, яка забезпечує відтворення та розвиток самого соціуму й 

систем діяльності; як одного з найбільш значущих ресурсів соціального 

відтворення суспільства і людини; як одночасно й процесу, і результату 

засвоєння людьми систематизованих знань, умінь, навичок; як необхідної 

умови підготовки людини до самостійного життя, до трудової діяльності» 

[144, с. 8]. Водночас пропонує авторське визначення: освіта – «сукупність 

таких аспектів її розуміння: 1) процесу оволодіння (засвоєння) знаннями, 

вміннями та навичками; 2) процесу виховання як освоєння людиною 

культурного досвіду суспільства; 3) сукупності знань, умінь, навичок як 

результату процесу навчання; 4) системи навчальних закладів» [144, с. 318]. 

Тобто пропонує комплексне визначення освіти з поєднанням її розуміння як 

змісту (знань, навичок) або ж результату, самого процесу та засобів, за 

допомогою яких процес здійснюється й досягається результат.  

Багато в чому такий підхід до розуміння освіти зумовлений 

урахуванням етимологічного значення слова «освіти», згідно з яким освіта – 

це «а) процес здобуття (передачі), розширення, підвищення рівня знань, 

навичок, просвіта; б) сукупність систематизованих знань, умінь, навичок, 

набутих у результаті навчання; в) загальний рівень знань людини, що часто 

співвідносяться з рівнем навчального закладу, який вона закінчила або в 

якому навчалася; г) система закладів і установ, призначених для навчання» 

[145, с. 599]. Щоправда, є й дещо звужений підхід, а саме: «1) отримання 

систематизованих знань і навичок; 2) сукупність знань, отриманих у 

результаті навчання» [5, с. 436]. 

Цікавим є підхід Н.Л. Губерської до розуміння освіти, яка, по-перше, 

виокремлює три базові підходи в сучасному доктринальному розумінні 

освіти: 1) освіти як результату навчання – сукупності нематеріальних благ; 

2) освіти як процесу, основною межею якого є розвиток і саморозвиток 
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людини; 3) освіти як соціального інституту, «спеціально створеної системи 

організацій, норм, засобів і процедур, призначених для здобуття, передачі, 

збереження соціальних благ» [146, с. 16–17; 147, с. 230]. Варто схвально 

оцінити її намагання не лише виокремити ці підходи (на основі аналізу 

наявних джерел), а й проаналізувати їх в авторській інтерпретації. Так, 

наприклад, цікавим і таким, що заслуговує на підтримку, є підхід до розгляду 

освіти як результату навчання з виділенням двох взаємопов’язаних аспектів – 

«результату освіти, що фіксується у формі стандарту, а також самої людини, 

яка пройшла відповідний процес навчання» [141, с. 105; 146, с. 16]. Як 

процес освіту Н.Л. Губерська пропонує розглядати як: 1) процес навчання 

(здобуття, трансляції знань, навичок, умінь); 2) процес виховання (засвоєння 

культурного досвіду суспільства) [146, с. 16–17; 147, с. 8]. 

Щоправда, різними є підходи вчених-юристів, як і представників інших 

наук, до розуміння співвідношення суміжних понять «освіта», «навчання», 

«виховання», про що мова буде йти далі. Як соціальний інститут освіта 

пропонується в розгляді певних установ, норм, процедур, призначених для 

здобуття, передачі соціальних благ. По-друге, Н.Л. Губерська також 

пропонує розгляд освіти у співвідношенні її з формами, «у яких 

розгортається освітня діяльності» [146, с. 17], що дає змогу вести мову про 

комплексний підхід автора до розуміння освіти. Так, зокрема, освіті як 

сукупності установ, які виконують освітні завдання (система освіти), 

відповідає формальна освіта – «освітні інститути, органи управління ними, 

які видають загальновизнані посвідчення» [146, с. 17], освіті як процесу 

збирання, зберігання, передачі нематеріальних благ – неформальна освіта (усі 

інститути, які не надають документ про освітню кваліфікацію), освіті як 

результату навчання – інформаційна освіта (усі інші впливи на особу завдяки 

різним каналам і засобам вироблення, оброблення та передачі інформації) 

[146, с. 17–18; 148, с. 39]. Водночас можна стверджувати, що аналіз 

адміністративно-правової наукової, навчальної літератури свідчить про 

домінування дещо звуженого підходу до розуміння освіти з дублюванням 
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положень чинних нормативно-правових актів або ж із виокремленням 

одного-двох аспектів розуміння освіти. Так, наприклад, автори підручника 

«Курс адміністративного права України» за редакцією В.В. Коваленка освіту 

пропонують розглядати як «цілеспрямовану, систематизовану, послідовну 

діяльність, спрямовану на отримання знань, умінь, навичок суб’єктами 

навчально-виховного процесу, що має на меті отримання певного результату 

в інтелектуальних, морально-естетичних фізичних сферах життя»  

[149, с. 656]. Фактично поєднується розуміння процесу як базового з 

результатом цього процесу. Т.О. Коломоєць у підручнику «Адміністративне 

право України. Академічний курс» освіту визначає як «основу розвитку 

особистості, суспільства, нації та держави, запоруку майбутнього 

України, <…> визначальний чинник політичної, соціально-економічної, 

культурної та наукової життєдіяльності суспільства <…> який відтворює й 

нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства» 

[111, с. 462], фактично дублюючи нормативні положення. 

С.Г. Стеценко освіту визначає як «цілеспрямований процес виховання 

та навчання з метою всебічного розвитку розумових і фізичних здібностей 

людини й забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями» 

[92, с. 405], демонструючи інтегральний підхід до процесу й результату як 

елементів розуміння освіти. М.Н. Курко визначає освіту як «могутній чинник 

розвитку духовної культури Українського народу, відтворення 

інтелектуальних і продуктивних сил суспільства, запоруку громадянського 

миру й успіхів у зміцненні авторитету держави «як повноправного члена 

європейської і світової спільноти <…> як ключовий аспект, із позицій якого 

варто розглядати стан справ у вищій освіті та визначати її перспективи» 

[150, с. 1] (автор відходить від традиційного для правової науки підходу у 

використанні нормативних положень під час формулювання визначення й 

робить акцент на використанні узагальненого підходу до її розуміння з 

наголосом на філософсько-соціологічний аспект розуміння, що є нетиповим 

для юридичної наукової й навчальної літератури). Тим не менше в більшості 
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своїй учені-юристи, формулюючи визначення освіти, передусім 

використовують нормативне її визначення як базис для авторських 

напрацювань. Отже, багато в чому такий підхід представників науки 

адміністративного права до розуміння освіти зумовлений використанням як 

бази для формулювання визначень нормативних положень та 

енциклопедійно-довідникової фахової літератури. Про це свідчить закріплене 

визначення освіти у Великому енциклопедичному юридичному словнику 

[151, с. 596–597], в «Адміністративному праві України: словнику термінів» за 

загальною редакцією Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова [55, с. 286–287], а 

також у Законі України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року. У преамбулі 

останнього зазначено, що «освіта є основною інтелектуального, духовного, 

фізичного, культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, 

економічного розвитку, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного 

спільними цінностями і культурою та держави» [70], в Указі Президента 

України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року» від 25 червня 2013 року № 344/2013 зафіксовано, що освіта 

належить до найважливіших напрямів державної політики, адже вона є 

«стратегічним ресурсом соціально-економічного, культурного і духовного 

розвитку суспільства, поліпшення добробуту людей, забезпечення 

національних інтересів, зміцнення міжнародного авторитету й формування 

позитивного іміджу держави, створення умов для самореалізації кожної 

особистості» [152]. У Рішенні Конституційного Суду України від 4 березня 

2004 року № 5-рп/2004 у справі про доступність і безоплатність освіти 

зазначається, що «освіта – це цілеспрямований процес виховання і навчання з 

метою набуття встановлених державою освітніх рівнів» [153]. У 

Національній доктрині розвитку освіти, затвердженій Указом Президента 

України від 17 квітня 2002 року № 347/2002, освіта визначається як «основа 

розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього 

України. Вона відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний і економічний 

потенціал суспільства. Освіта є стратегічним ресурсом поліпшення 
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добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення 

авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені» [154]. 

Отже, простежується «певне тяжіння» до розуміння освіти з акцентом на 

процес і його результати, і підтвердженням цього може слугувати теза, 

запропонована Н.Л. Губерською, щодо розуміння освіти як юридичної 

категорії з виокремленням таких аспектів: «1) як об’єктивно чинних 

суспільних відносин, урегульованих нормами права, в яких реалізується 

державна політика, здійснюється адміністрування, стандартизація у сфері 

освіти тощо; 2) сфери реалізації фізичними особами своїх прав на освіту; 

3) сфери функціонування уповноважених органів, юридичних осіб 

публічного права, які створюють умови для реалізації прав на освіту; 

4) відносини, пов’язані з адміністративним і судовим захистом учасників 

освітнього процесу» [146, с. 23]. Нормативно-правовими актами, які містять 

відповідні правові положення, є Конституція України (ст. ст. 8, 53, 55, 120 

тощо), Закони України: «Про освіту» від 5 вересня 2017 року, «Про вищу 

освіту» від 1 липня 2014 року, «Про звернення громадян» від 2 жовтня 

1996 року тощо; укази, розпорядження Президента України, постанови й 

розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти центральних 

органів виконавчої влади, місцевих органів влади тощо. Однак не лише 

національне законодавство фіксує визначення «освіти», варто зазначити, що 

й європейська та міжнародне законодавство також його фіксує, при цьому в 

наявності певна специфіка – «вживання терміна в процесуальному значенні й 

у розумінні «системи засобів», а для визначення мети та результату освіти 

вживання термінів «навчання» й «виховання» [146, с. 20]. Так, наприклад, 

Міжнародна стандартна класифікація освіти освіту визначає як 

«цілеспрямовану, систематичну діяльність, зорієнтовану на задоволення 

потреб у навчанні; організований та усталений процес комунікації, 

спрямований на навчання» [155]. Отже, простежується домінування 

процесуального значення освіти з акцентом на його базові положення й 

цільову спрямованість. При цьому навчання має відповідати переліку умов, 
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які фактично його й відрізняють від інших форм і видів діяльності, а саме: 

1) цілеспрямованість; 2) плановість; 3) послідовність; 4) процедурність; 

5) методичне забезпечення; 6) тривалість часу; 7) безперервність. Дещо 

розширене розуміння освіти фіксує Проект модельного Освітнього кодексу 

для держав-учасниць СНД, а саме: «як процес навчання та виховання в 

інтересах людини, суспільства, держави, спрямований на збереження, 

удосконалення і трансляцію знань, культури новим поколінням з метою 

забезпечення сталого соціально-економічного, духовного розвитку держави, 

постійного вдосконалення морального, інтелектуального, естетичного та 

фізичного стану суспільства» [156]. Деталізується освітня межа й 

доповнюється навчання ще й «вихованням». Модельний закон про освіту для 

держав-учасниць СНД фіксує дещо по-іншому визначення освіти, а саме 

через указівку на «види, форми організованої, систематичної, 

цілеспрямованої діяльності, яку здійснюють державні й недержавні освітні 

установи для задоволення освітніх потреб особи, суспільства і держави 

загалом» [157]. Отже, цікавим є те, що, окрім указівки на процес, має місце 

визначення організаційного аспекту освіти через указівку на суб’єктів 

надання освітніх послуг, здійснення освітньої діяльності з їх поділом на 

державні й недержавні, а також указівка на «всі види та форми» відповідної 

діяльності, що істотно конкретизує визначення освіти. Більше того, певну 

визначеність надає й Словник узгоджених термінів і визначень у сфері освіти 

держав-учасниць СНД, а саме: 1) визначення освіти як «цілеспрямованого 

процесу (і результату) виховання та навчання в інтересах особи, суспільства 

й держави, що супроводжується констатацією досягнення особою, яка 

навчається, установлених державою освітніх рівнів (освітніх цензів)»  

[158, с. 59]; 2) «як сфери діяльності, яка має стратегічне значення і 

пріоритетний розвиток і становить основу гармонійного розвитку особи, 

суспільства й держави» [158, с. 59]; 3) «інституціолізована, спланована за 

участю державних і приватних організацій освіта, що становить систему 

формальної освіти держави» [146, с. 22; 158, с. 59]. Отже, додається 
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розуміння освіти як системи, яка організовує й забезпечує процес, 

зорієнтований на результат («система освіти – через освітній процес і до 

освітнього результату»).  

Загалом відзначаючи загальну єдність підходів до формулювання 

визначення «освіта» в національному та міжнародному законодавстві, все ж 

таки останньому притаманна певна специфіка, зумовлена зміщенням акценту 

на процесуальний і результативний аспекти освіти й урізноманітнення 

понятійного складника щодо використання «навчання» та «виховання».  

Варто зазначити, що поширеним є ототожнення суміжних із поняттям 

«освіта» понять як у правовій доктрині, так і в законодавстві, що зумовлює їх 

довільне використання, що, у свою чергу, дає підстави для формування 

авторського ряду суміжних правових понять – «освіта», «виховання», 

«навчання», «засвоєння», «викладання», «соціалізація» – і їх аналізу.  

Аналіз наявних джерел дає змогу умовно виокремити кілька підходів 

до їх співвідношення. Так, наприклад, стосовно співвідношення «освіти» й 

«навчання» можна зазначити, що в літературі зустрічаються випадки 

ототожнення освіти й навчання та їх розмежування. Так, наприклад, 

В.Г. Кінелєв розрізняє освіту й навчання, акцентуючи увагу передусім на 

відмінності їх результату. Якщо «процес навчання <…> спрямовується на 

формування конкретних <…> обмежених знань, умінь, тоді як освіта 

спрямовується на «оволодіння знаннями = інструментами» та формування на 

їх основі цілісного сприйняття, досягнення багатогранності й цілісності 

мислення, адекватного некласичній складності навколишнього світу»  

[159, с. 5]. Подібну позицію демонструє й М.С. Андієва, зазначаючи, що 

освіта, «окрім навчання, містить у собі й інші складові – духовну, яка може 

бути представлена як нематеріальне благо» [160, с. 61]. Навчання ж 

«зорієнтоване на знання, уміння, навички, які особа зможе використовувати, 

застосовувати» [160, с. 61]. Тобто навчання, на відміну від освіти, не 

зорієнтоване на формування людини як особистості. Розмежовує освіту й 

навчання й В.В. Кваніна, яка звертає увагу на їх нерозривний зв’язок 
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(«навчання є елементом освіти, а результатом навчання є отримана освіта» 

[161, с. 10–11]). А це й дає їй підстави для умовного виділення освіти в 

широкому розумінні «як поєднання процесу й результату навчання» та у 

вузькому розумінні – лише «як навчального процесу» [161, с. 11]. На 

відмінність цих понять, а точніше мову потрібно вести про підґрунтя для їх 

відмежування, указує й аналіз нормативних (як у національному, так і 

міжнародному законодавстві) визначень, про що зазначалося вже (освіта – це 

«цілеспрямований процес виховання та навчання», це «процес, спрямований 

на навчання», тощо). Це дає можливість говорити про потребу відмежування 

поняття «освіта» як комплексного поняття, яке охоплює «навчання» як її 

елемент, як процесуальний складник, про що свідчить навіть етимологія 

слова «навчання». 

Майже подібною є й ситуація зі співвідношенням понять «освіта» та 

«виховання». Аналіз вищезазначених визначень освіти свідчить про те, що 

виховання розглядається або як складовий елемент освіти (поряд із 

навчанням), або як (у меншій кількості наявних визначень) еквівалент освіти, 

з чим повністю погодитися не можна. Так, наприклад, Р.Г. Валєєв пропонує 

розглядати освіту як процес, «метою якого є розвиток і саморозвиток людини 

як особистості. При цьому, з одного боку, це процес навчання, з іншого – 

процес виховання, тобто освоєння людиною культурного досвіду 

суспільства» [147, с. 8]. Ототожнює освіту з вихованням Ю.І. Бабанський 

[162, с. 300], розглядає освіту як складник виховання С.П. Баранов  

[163, с. 202]. Цікавою є позиція В.М. Бехтерєва, згідно з якою «освіта 

спрямована на примноження людських знань і, отже, на збільшення ерудиції, 

тоді як виховання розвиває розум людини, привчаючи її до синтезу й аналізу, 

слугує вдосконаленню душевних почуттів і формуванню та зміцненню її 

волі» [164, с. 5–6]. Підтримуючи ідею нерозривного зв’язку освіти й 

виховання, все ж варто їх розмежовувати, певне підґрунтя для цього формує 

їх різний етимологічний зміст, змістове наповнення, цільове спрямування.  
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Можна зустріти (хоча й поодинокі) випадки ототожнення освіти та 

соціалізації, яка охоплює процес «засвоєння індивідом взірців поведінки, 

соціальних норм і цінностей, необхідних для успішного функціонування 

людини в суспільстві. Охоплює всі процеси залучення до культури (в тому 

числі всіх її різновидів), за допомогою яких особа набуває здатності брати 

участь у соціальному житті» [165, с. 366]. 

Менш типовим для наявних джерел є випадки ототожнення освіти з 

викладанням і засвоєнням як поняттями, які характеризують певні процеси в 

освіті, з акцентом на їх «тяжіння» до різних суб’єктів освітнього процесу 

(«хто здобуває освіту», «хто надає освіту»). Зокрема, викладання – це вид 

діяльності суб’єкта освіти («того, хто надає освіту», «того, хто надає освітні 

послуги»), що полягає в повідомленні нових знань, постановці завдання 

пізнавального характеру, організації вдалого освітнього процесу, керівництві 

останнім, перевірці рівня засвоєння знань, набуття вмінь, навичок, 

компетентностей. Його розглядають як «процес передачі знань від одного 

суб’єкта («особи, що надає освітні послуги») іншому («особі, яка здобуває 

освіту»), формування навичок, умінь, компетентностей у різних напрямах 

освіти, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей» [166, с. 13]. Тоді як, 

наприклад, здобування (здобуття) передбачає діяльність протилежного 

характеру й зорієнтовано на засвоєння відповідних знань, отримання, набуття 

умінь, навичок, компетентностей, наполегливе досягнення результату тощо.  

Згідно зі ст. 10 Закону України «Про освіту», невід’ємним елементом 

системи освіти, одним із рівнів є «вища освіта», що й дає підстави для 

виокремлення в наукових, навчальних джерелах вищої освіти як «елемента 

системи освіти» (наприклад, роботи С.Г. Стеценка, В.М. Савіщенко, 

Р.Г. Валєєва, М.Н. Курка та інших). Це дає підстави для формулювання 

висновку про похідний (від освіти) характер вищої освіти, про їх 

співвідношення як елемента (частини) і цілого. Вища освіта також є 

комплексним поняттям, є предметом дослідження представник різник наук, 

однак для з’ясування їх ролі, змісту доцільно дещо змінити підхід й почати з 



106 

 

аналізу нормативних закріплень (нормативних дефініцій). Одразу ж варто 

звернути увагу на те, що її визначення закріплене як у національному, так і 

міжнародному законодавстві. При цьому аналіз дефініцій свідчить про 

наявність певної специфіки у прагненні нормотворців виділити особливості, 

окремі аспекти у визначенні вищої освіти, навіть про ґенезу підходу 

вітчизняного нормотворця (зокрема законотворця) у розумінні вищої освіти.  

Так, на рівні національного законодавства можна знайти визначення 

вищої освіти в багатьох нормативно-правових актах різної юридичної сили, 

втім убачаємо за доцільне зупинитися на визначеннях, закріплених у 

спеціалізованих законодавчих актах, а саме: Законі України «Про освіту», 

Законі України «Про вищу освіту». Так, ст. 17 Закону України «Про освіту» 

фіксує положення, що «вища освіта забезпечує здобуття високого рівня 

наукових та або творчих, мистецьких, професійних і загальних 

компетентностей, необхідних для діяльності за певною спеціальністю чи в 

певній галузі знань» [70]. Із цього визначення можна виокремити кілька 

положень, а саме: інтегративний зміст, який передбачає «поєднання 

фундаментальної наукової, професійної та практичної підготовки»; 

особоорієнтаційну спрямованість – «здобуття громадянином <…> рівня 

підготовки», вимогливість до процесу отримання рівня, що забезпечує 

«фундаментальність підготовки» (це передбачає дотримання певних вимог до 

організаційного та функціонального аспектів підготовки); кваліфікаційний 

складник – «здобуття <…> освітньо-кваліфікаційного рівня, <…> професійна 

підготовка <…> підвищення кваліфікації», що певним чином можна 

розглядати і як вияв цілеспрямованості відповідної підготовки. 

Чинний Закон України «Про вищу освіту» містить визначення вищої 

освіти як «сукупності систематизованих знань, умінь і практичних навичок, 

способів мислення, морально-етичних, інших компетентностей, здобутих у 

вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань за 

певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищим, ніж 

рівень повної загальної середньої освіти» (ст. 1 розділу І Закону) [69]. Аналіз 
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визначення дає змогу констатувати істотне ускладнення його, порівняно з 

аналогом із Закону України «Про освіту», шляхом фіксування «змістових 

термінів», які деталізують зміст і призначення вищої освіти. Аналіз цього 

визначення свідчить про те, що для вищої освіти законодавець уважає за 

необхідне наявність таких її ознак: 1) інтегративність знань, умінь, 

практичних навичок, світоглядних цінностей, способів мислення, інших 

компетентностей, що передбачає теоретико-прикладний (практичний) 

характер навчання; 2) систематизованість отриманих (здобутих) знань, 

навичок, умінь, способів мислення, компетеностей; 3) базове підґрунтя – 

повна загальна середня освіта; 4) здійснення за певними стандартами, у 

межах галузі знань за певною кваліфікацією на рівні вищої освіти, що 

визначає унормування вимог до освітнього процесу. Саме в цьому визначенні 

можна знайти фіксацію кількох термінів, які характеризують відповідні 

вимоги. Серед них – «галузь знань – основна предметна галузь освіти і науки, 

що включає групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється 

професійна підготовка»; «кваліфікація – офіційний результат оцінювання і 

визначення, який отримано, коли уповноважена установа встановила, що 

особа досягла компетентностей (результатів навчання) відповідно до 

стандартів вищої школи, що засвідчується відповідним документом про вищу 

освіту»; «рівні вищої освіти», який, у свою чергу, відповідно до п. 1 ст. 5 

Закону України «Про вищу освіту», передбачає наявність «освітніх програми 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-мистецьких)» як 

«системи освітніх компонентів <…> в межах спеціальності <…> перелік 

навчальних дисциплін, логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 

EКТС <…> й очікувані результати навчання (компетентності)» [69]. Отже, 

нормативне визначення систематичності здобуття знань, навичок, умінь, 

компетентностей, прив’язка до стандартів їх здобуття, прив’язка до 

спеціальностей з акцентом на професійність процесу, а також 

результативність відповідного процесу; 5) цілеспрямованість процесу 

здобуття знань, умінь, навичок, компетентностей – задля «успішного 
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здійснення особою професійної і подальшої навчальної діяльності» (п. 1 ст. 1 

Закону України «Про вищу освіту»), задоволення потреб суспільства й 

держави у підготовці висококваліфікованих фахівцях (у різних галузях знань, 

різних рівнів кваліфікацій), а також «повного задоволення потреб у розвитку 

здібностей і творчого потенціалу особи») [146, с. 26]; 6) результативність, яка 

підтверджується відповідним документом про вищу освіту («як знання, 

уміння, навички мислення, погляди, цінності, інші особисті якості особи, які 

можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна 

продемонструвати після завершення освітньої програми або отримання 

освітніх компетентностей» (п. 1 ст. 1 Закону України «Про вищу освіту»); 

7) отримання у спеціалізованих установах – «здобутих у вищому 

навчальному закладі (науковій установі), якими є окремий вид установи, яка 

є юридичною особо приватного або публічного права, діє згідно з виданою 

ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої 

освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну 

діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами 

вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, 

інтересів і здібностей» (п. 1 ст. 1 Закону України «Про вищу освіту»). А це 

підтверджує наявність спеціалізованих суб’єктів проведення освітньої 

діяльності, ліцензування останньої, прирівнення їх у реалізації наданих 

можливостей незалежно від форми власності, організаційно-правової форми, 

інтеграцію освітньої та наукової діяльності у вищих навчальних закладах (що 

цілком можна розглядати як фіксацію нового засадничого положення – 

«розвитку науки в університетах і базування вищої освіти на наукових 

результатах») [167, с. 6].  

Це можна вважати урахуванням вітчизняним законодавцем результатів 

міжнародної європейської правотворчості, відповідних правових положень, 

стандартів як реалізацію одного з пріоритетних напрямів сучасної 

вітчизняної нормотворчості, в тому числі й щодо врегулювання відносин у 

сфері вищої освіти із забезпеченням входження України до Європейського 
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простору вищої освіти. Так, наприклад, автори Науково-практичного 

коментаря до Закону України «Про вищу освіту» за редакцією В.Ф. Опришка 

зазначають, що законодавець навіть під час формулювання основних 

термінів активно використав положення міжнародних і європейських 

правових документів, інколи запозичивши цілі словосполучення. 

Формулюючи визначення «вищий навчальний заклад» (про що вже 

зазначалося) у ст. 1 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 

2014 року, використано як базове положення визначення, закріплене в 

Мінській декларації «Про академічну свободу й автономію вищих 

навчальних закладів», прийнятій 68 Генеральною Асамблеєю Всесвітньої 

університетської служби 10 вересня 1988 року, а саме: «Вищий навчальний 

заклад – це університети, інші центри, які надають освіту після середньої 

школи, науково-дослідні та культурні центри, які належать до них»  

[168, с. 33]. Незважаючи на певну узагальненість (за змістом) цього 

визначення, все ж таки варто констатувати, що фіксується інтегративний 

зв’язок освіти й наукової діяльності, який і було сприйнято українським 

законодавцем (як, до речі, й положення інших міжнародних і європейських 

правових актів щодо визначення вищих навчальних закладів із фіксацією 

нерозривного зв’язку освіти й наукової діяльності).  

Визначення, зафіксоване в чинному Законі України «Про вищу освіту», 

дещо відрізняється (можна вести мову про його модифікацію з урахуванням 

європейських вимог до розуміння вищої освіти) від аналога, який фіксувався 

в попередньому Законі України «Про вищу освіту». Згідно з останнім (у 

редакції від 17 січня 2002 року), вища освіта визначалася як «рівень освіти, 

який здобувається особою у ВНЗ в результаті послідовного, систематичного 

та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, що ґрунтується на 

повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної 

кваліфікації за підсумками державної атестації» [169]. При цьому саме 

словосполученням «зміст освіти» охоплювало сукупність знань, умінь, 

навичок, якостей, що має сформуватися в процесі навчання з урахуванням 
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потреб держави, суспільства, «перспектив розвитку науки, техніки, 

технологій, культури та мистецтва» [169]. Аналіз цього визначення дає 

можливість виокремити як позитивні аспекти (наприклад, деталізована 

вказівка на базові принципи процесу), так і певні положення так званого 

«обмеженого характеру» (вони є такими з урахуванням сучасних потреб 

розвитку вищої освіти, реалізації євроінтеграційних прагнень України у 

сфері вищої освіти, адаптації національного законодавства до європейських 

правових стандартів тощо). Серед таких цілком можна було б виділити 

фіксування як суб’єкта освітньої діяльності лише ВНЗ, використання 

узагальненого словосполучення «зміст освіти» без акценту на інтеграцію 

освіти й науки, освіти і практичної підготовки особи, обмежений підхід до 

визначення «конструктивна участь особи в розвиток її морально-етичних 

якостей». Хоча загалом для часу набрання чинності Законом України «Про 

вищу освіту» від 17 січня 2002 року визначення вищої освіти було більш-

менш прийнятним.  

У Конвенції про визначення кваліфікацій з вищої освіти в 

європейському регіоні (11 квітня 1997 року, м. Лісабон) вища освіта 

фіксується як «усі види курсів навчання або циклів курсів навчання, а також 

підготовки фахівців або дослідників на після середньому рівні, які 

визначаються відповідними органами вищої освіти» [170]. Незважаючи на 

велику кількість актів європейського законодавства про освіту загалом і 

вищу освіту зокрема, на жаль, визначень вищої освіти в цих актах небагато, а 

наявні характеризуються специфікою формулювань, які притаманні техніці 

європейського норма творення. Загалом дещо узагальнений характер 

формулювання лише дає змогу виокремити кілька його засадничих 

положень: 1) вимоги щодо наявності базових освітніх знань – «понад 

середній рівень навчання»; 2) інтегративність освіти й наукової діяльності; 

3) нормативне закріплення офіційного визнання курсів, циклів курсів 

(процедурного акта) та результатів навчання; 4) нормативне закріплення 

офіційного визнання терміна «система вищої освіти» і її елементів. Дещо 
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специфічно визначає вищу освіту й документ Комітету з вищої освіти й 

досліджень Ради Європи «Університет між гуманізмом і ринком», а саме: 

«Вища освіта – це соціальний і культурний інститут суспільства, покликаний 

забезпечити підготовку особи до ринку праці, підготовку її як активного 

громадянина демократичного суспільства, розвиток та обслуговування 

широкої передової бази знань і, нарешті, особистісний розвиток» [171].  

Досить своєрідний спосіб формулювання визначення з указівкою на 

мету відповідного соціального й культурного інституту, з умовним 

виділенням двох блоків деталізації відповідної мети – «особисто 

орієнтованої» (стосовно особистості) та «суспільно орієнтованої». Утім це 

визначення, на жаль, не дає можливості з’ясувати реальний зміст, сутність 

вищої освіти. Дещо подібне визначення (в аспекті фіксації мети й 

закріплення окремих базових ознак) вищої освіти закріплює й Модельний 

закон про вищу освіту та післядипломну освіту для держав-учасниць СНД, а 

саме як «освіти, що має на меті підготовку фахівців відповідного рівня, 

задоволення потреб особистості в поглибленні та розширенні освіти на базі 

неповної вищої професійної освіти, середньої (повної) освіти, початкової 

професійної освіти, середньої професійної освіти» [156]. Отже, 

спостерігається деталізований підхід до визначення базових вимог для вищої 

освіти («на базі»), цілеспрямованості її як стосовно особи-здобувача 

(«поглибленні та розширенні освіти»), так і суспільства («підготовку 

фахівців відповідного рівня»), нормативного визначення рівності освіти та 

вищої освіти, що передбачає унормування положень щодо процедури 

здобуття відповідної освіти, результатів останньої й вимог щодо їх 

визначення, суб’єктів здійснення освітньої діяльності. 

Саме тому цілком виправданим є визначення ознак вищої освіти 

(фактично тих, що нами перераховані, щоправда, у дещо деталізованому 

вигляді) у Словнику узгоджених термінів і визначень у галузі освіти держав-

учасниць СНД [158, с. 25], які в сукупності й формують базове розуміння 

вищої освіти для відповідного законодавчого застосування. 
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Фактично ці нормативні положення слугують базою і для 

формулювання доктринальних визначень вищої освіти. Одразу ж варто 

зазначити, що в наявності значна кількість різних авторських підходів до 

визначення вищої освіти, а отже, і самих визначень, що зумовлено обранням 

авторами різних векторів (орієнтирів, базових положень) для їх 

формулювання. Як і щодо освіти, стосовно вищої освіти активним є інтерес з 

боку представників різних наук, утім варто зупинитися на визначеннях, 

запропонованих ученими-юристами, а з огляду на тему дослідження, 

передусім ученими-адміністративістами. 

Так, наприклад, В.М. Савіщенко, формулюючи авторське визначення 

вищої освіти, повністю дублює нормативне положення, закріплене в Законі 

України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року [144, с. 15], що 

виправданим саме в аспекті авторського трактування визнати не можна. 

Аналогічний підхід демонструє й Р.В. Шаповал у роботі «Адміністративно-

правове регулювання освітньої діяльності в Україні», фактично повністю 

повторюючи нормативне визначення, яке закріплено в Законі України «Про 

вищу освіту» від 17 січня 2002 року, враховуючи те, що на момент 

підготовки роботи саме цей Закон був чинним [172, с. 17]. При цьому автор 

навіть не намагається аналізувати відповідне положення, лише додає, що 

«вища освіта все частіше стає локомотивом усіх суспільних змін новітнього 

часу, завдяки чому їй притаманна нова властивість – випереджувальний 

характер, що прогнозує еволюцію суспільства» [172, с. 17]. 

Визначення вищої освіти також пропонує Н.Л. Губерська як 

«сукупність інституцій (навчальних закладів, наукових, методичних установ, 

науково-виробничих підприємств, державних і муніципальних органів 

управління освітою, суб’єктів самоврядування в галузі вищої освіти) та 

системи засобів, інструментів, процедур, що спрямовані на досягнення 

відповідного освітнього результату» [146, с. 436]. Водночас вона додає, що 

«її зміст і характер безпосередньо визначає духовно-культурний рівень 

суспільства й безпосередньо визначає духовно-культурний рівень 



113 

 

суспільства та безпосередньо впливає на його економічний, соціальний і 

політичний стан» [146, с. 436]. Загалом, оцінюючи прагнення 

Н.Л. Губерської, доцільно в авторському визначенні відійти від дублювання 

нормативних положень, на відміну від більшості наукових робіт із 

відповідної проблематики, для яких такий варіант є типовим. Разом із тим 

варто зазначити, що наведене визначення є дещо звуженим за змістом, 

узагальненим, оскільки не охоплює всіх специфічних ознак освіти. 

Безперечно, аналіз наявних наукових, навчальних, публіцистичних правових 

джерел свідчить, що в основному спостерігається тенденція до використання 

«знання-орієнтованого» підходу до формулювання визначень (у тому числі й 

освіти, вищої освіти), сутність якого полягає в тому, що «поняття 

розкривається через акцентування уваги на знаннях як відображенні 

духовного багатства людини, накопиченого в процесі пошуків та історичного 

досвіду» [142, с. 7; 173, с. 10]. 

Отже, спостерігається тенденція формулювання визначень без 

урахування (або з частковим урахуванням) ознак явища, ознаки ж 

деталізуються в його межах, завданнях, функціях. Щоб можна було вважати 

визначення повним, досконалим, воно моє містити вказівку на всі специфічні 

ознаки освіти. У визначенні, запропонованому Н.Л. Губерською, достатньо 

повно закріплена ознака спеціальних суб’єктів відповідних освітніх 

правовідносин. При цьому серед них не лише ті, які є безпосередніми 

суб’єктами «надання – здобуття освіти», а й так звані «інші суб’єкти», якими 

є (наприклад, державні та муніципальні органи управління освітою, суб’єкти 

самоврядування в галузі вищої освіти) ті, які безпосередньо освітні послуги 

можуть і не надавати, однак впливають на відповідний процес. Також 

згадується «система засобів, інструментів, процедур», що також є 

позитивним, щоправда, вказівка на мету їх використання («для досягнення 

відповідного освітнього результату») є занадто широкою, «розпливчатою», 

що, на жаль, не дає змоги з’ясувати, що ж є «відповідним освітнім 

результатом». Більше того, використання в роботі таких «узагальнених 



114 

 

понять» щодо засобів, процедур, результату не дає можливості з’ясувати, 

аналізуючи визначення, специфіку вищої освіти та її відмінність від освіти 

загалом. Визначення фактично містить певні аспекти інституційного та 

процесуального складників сутності вищої освіти, однак не всі. Це зумовлює 

потребу виокремлення відповідних складників сутності вищої освіти, а саме:  

І) інституціонального складника, яку формують: 1) мета, завдання та 

функції вищої освіти; 2) суб’єкти освітніх правовідносин, серед яких можна 

умовно виокремити: а) загальних суб’єктів; б) безпосередніх спеціалізованих 

суб’єктів «надання освіти», «надання освітніх послуг»; в) суб’єктів 

отримання (здобуття) освіти (освітніх послуг). Зустрічаються й випадки 

поділу суб’єктів «надання освіти» («надання освітніх послуг») на: а) осіб, що 

надають такі послуги (осіб зі спеціальною підготовкою, наявністю досвіду 

практичної роботи у відповідній галузі, наявністю наукового ступеня, 

вченого звання тощо); б) установ, на базі яких надається освіта (освітні 

послуги) (наприклад, робота Т.О. Коломоєць, М.П. Мартинова щодо поділу 

суб’єктів у сфері юридичної освіти в Україні [173, с. 22–23]. Цей поділ 

узгоджується з нормативно визначеним (ст. 52 Закону України «Про вищу 

освіту» від 1 липня 2014 року) поділом учасників освітнього процесу на 

категорії: 1) наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники; 

2) здобувачі вищої освіти й інші особи, які навчаються у вищих навчальних 

закладах; 3) фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на 

освітньо-професійних програмах; 4) інші працівники вищих навчальних 

закладів [69]; в) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

наділених певними повноваженнями публічного адміністрування у сфері 

вищої освіти; г) недержавних об’єднань (у тому числі професійних), які 

залучаються до публічного адміністрування у сфері вищої освіти, що набуває 

особливого поширення в умовах сучасних реформаційних процесів у 

зазначеній сфері відносин в Україні, активізації участі відповідних суб’єктів; 

3) «процес вищої освіти» (зміст, принципи, методи, форми, рівні, 

кваліфікації, галузі, освітні програми тощо), а також його результати з 
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акцентом на їх ефективність (співвідношення з витратами ресурсу кадрів, 

часу, коштів) в якість; 

ІІ) процедурного складника сутності вищої освіти, яку формують 

динамізм, відкритість, мобільність, перманентність і тривалість вищої освіти. 

Безперечно, їх можна вважати й принципами вищої освіти, і принципами їх 

«процесу», втім найбільш повно вони виявляються саме щодо аналізу 

процесуального складника сутності вищої освіти. Так, динамізм останньої 

означає «накопичення протягом певного строку необхідного обсягу знань, 

набуття навичок, умінь, компетентностей, їх осмислення і практичне 

застосування та появу здатності до самовдосконалення» [173, с. 30–31]. 

Інколи у джерелах можна зустріти вказівку на цю особливість вищої освіти, 

яку називають «динаміка вищої освіти», «рухливість вищої освіти», що, по 

суті, нічого, окрім модифікованої назви, нового, порівняно з висвітленим 

динамізмом, не означає. Євроінтеграційні прагнення державотворчої 

політики у сфері вищої освіти передбачають певне накопичення знань, умінь, 

навичок, компетентностей у відповідній галузі знань за певною 

кваліфікацією на певних рівнях вищої освіти, сформованих з урахуванням 

європейських освітніх стандартів, типових для європейського простору 

вищої освіти.  

З динамізмом (розвитком, рухливістю) вищої освіти, що передбачає 

істотне поступове збільшення обсягу отриманих знань, здобутих умінь, 

навичок, компетентностей, вона характеризується й мобільністю, здатністю 

до зміни з урахуванням викликів часу, потреб суспільства, держави, особи. 

Типовим прикладом може слугувати її модифікація (щодо змісту, рівності, 

кваліфікацій, освітніх програм) з урахуванням пріоритетів входження 

України до європейського простору вищої освіти. Ознакою процедурного 

аспекту сутності вищої освіти варто розглядати і її тривалість, оскільки 

процес отримання знань, набуття навичок, умінь, компетентностей у 

відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на певному рівні вищої 

освіти триває протягом певного (нормативно визначеного) строку, а отже, не 
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є одномоментним. І це цілком зрозуміло, оскільки, наприклад, підготовка 

фахівців із вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра – першим рівнем 

вищої освіти – передбачає виконання здобувачем вищої освіти освітньо-

професійної програми, обсяг якої становить 18–240 кредитів EКТС (ст. 5 

Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року), що, безперечно, 

не може бути виконано одномоментно, а вимагає певного проміжку часу для 

вивчення навчальних дисциплін (у кредитах EКТС) у певній їх послідовності 

в межах навчального плану з проведенням різних форм навчальних занять за 

певним графіком навчального процесу та виконанням форм поточного й 

підсумкового контролю (п. 4 ст. 10 Закону України «Про вищу освіту» від 

1 липня 2014 року).  

Вищу освіту характеризує й перманентність, яка виявляється в 

можливості постійного вдосконалення особи, прямо пропорційно зростає 

відповідно до рівня освіти, здобутого особою. Так, наприклад, особа має 

право здобути ступінь бакалавра (перший рівень вищої освіти) за умови 

наявності в неї повної загальної середньої освіти (п. 4 ст. 5 Закону України 

«Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року), водночас наступний ступінь – 

магістр (другий рівень вищої освіти) – особа може здобувати за умови 

наявності в неї ступеня бакалавра (п. 5 ст. 5 цього самого Закону). 

Ці два складники сутності вищої освіти доповнюють одна одну й лише 

в сукупності формують сутність вищої освіти. 

Цілком можливим є й розгляд вищої освіти у вузькому та широкому 

розуміннях, щоправда, дещо відмінному варіанті, ніж той, що пропонується 

представниками – фахівцями в галузі педагогічних наук. Не варто 

відповідний поділ здійснювати з акцентом на видалення самого освітнього 

процесу (вища освіта у вузькому розумінні) та цього процесу разом із його 

результатами (вища освіта в широкому розумінні), оскільки такий поділ не є 

обґрунтованим, не можна освітній процес розглядати відокремлено від його 

результатів, як і результати – від самого процесу. Вони взаємопов’язані й 

лише разом формують розуміння вищої освіти. У цьому контексті доцільно 
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було б запропонувати інший варіант умовного поділу розуміння вищої освіти 

в широкому та вузькому розуміннях. Так, у вузькому розумінні можна було б 

під вищою освітою розуміти конкретні правовідносини, які виникають між 

суб’єктами освітньої діяльності, а саме: «суб’єктом надання освітніх послуг» 

(наприклад, ВНЗ) та «суб’єктом, який здобуває (отримує) освіту (освітні 

послуги) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на певному рівні 

вищої освіти». Разом із тим у широкому розумінні вища освіта могла б 

розглядатися як та сукупність знань, навичок, умінь, компетентностей, 

способів мислення, світоглядних, професійних, громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, що здобуває особа у вищому навчальному 

закладі або науковій установі за відповідними, нормативно закріпленими 

галузями знань, кваліфікаціями на рівнях вищої освіти взагалі. Отже, можна 

було запропонувати так званий персоніфікований (індивідуалізований) та 

узагальнений варіант розуміння вищої освіти. 

На підставі вищезазначеного можна спробувати виділити ознаки вищої 

освіти, а саме: 1) інтегративна сукупність систематизованих знань, умінь, 

навичок, компетентностей, морально-етичних цінностей, способів мислення, 

світоглядних, громадських, професійних якостей, що передбачає її 

теоретико-практичний (прикладний) характер; 2) базове підґрунтя – 

наявність підготовки за рівнем не нижче повної загальної середньої освіти; 

3) стандартизація та унормованість (наявність нормативно визначених 

галузей знань, спеціальностей, напрямів, степенів, рівнів, освітніх (освітньо-

професійних, освітньо-наукових, освітньо-мистецьких) програм тощо); 

4) цілеспрямованість; 5) наявність спеціалізованих учасників освітнього 

процесу – «суб’єктів, що надають освітні послуги» (наукових, науково-

педагогічних працівників, фахівців-практиків, що залучаються до освітньо-

професійних програм, інших працівників ВНЗ) та «осіб, що отримують 

освітні послуги» (здобувачів вищої освіти й інших осіб, які навчаються у 

вищих навчальних закладах); 6) наявність автономних спеціалізованих 

установ надання освіти («освітніх послуг») – ВНЗ або наукові установи; 
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7) інтегративний зв’язок вищої освіти з науковою діяльністю (науковими 

дослідженнями); 8) процедурна нормативна регламентованість із широкими 

повноваженнями автономних ВНЗ та наукових установ; 9) формально 

закріплена результативність; 10) наступність; 11) тривалість (термінова 

визначеність); 12) динамізм (динамічність), відкритість, мобільність; 

13) випереджувальний характер; 14) новаційність; 15) системний характер; 

16) рівень освіти [174, с. 38]. 

Вищу освіту варто розглядати у вузькому (конкретні правовідносини, 

що виникають між суб’єктами освітнього процесу щодо певної галузі знань 

певної кваліфікації на конкретному рівні вищої освіти) та широкому (як 

сукупність знань, умінь, навичок, способів мислення, якостей, 

компетентностей, що здобуває особа у ВНЗ чи науковій установі за 

визначеними галузями знань, кваліфікаціями на рівнях вищої освіти) 

розуміннях. Цілком можливим є й розгляд вищої освіти в розумінні її 

інституційного складника (мета, завдання, функції, суб’єкти освітніх 

правовідносин із їх умовним поділом на різні групи, «процес» і його 

результат із виокремленням ефективності певних етапів, дій і їх специфіки) 

складника (перманентність, термінова визначеність, динамічність). На 

підставі всього зазначеного можна запропонувати визначення вищої освіти 

як систематизованої сукупності знань, умінь, навичок, практичних 

компетентностей, способів мислення та інших якостей, яку отримують 

здобувачі й інші особи, що навчаються у вищих навчальних закладах або 

наукових установах, наділених автономією в нормативно визначених межах, 

на рівнях вищої освіти з відповідної галузі знань за певною кваліфікацією, 

що підтверджується відповідним документом. У цьому формулюванні 

пропонуємо розглядати вищу освіту і як об’єкт державного контролю. 
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2.2. Вища освіта: системний аналіз 

 

Будь-який об’єкт контролю, в тому числі й державою, можна 

розглядати як систему. Як справедливо зазначає В.М. Садовський, «систему 

та системність сьогодні вбачають майже в усьому – теоретично будь-який 

об’єкт наукового дослідження можна розглянути як систему» [175, с. 12]. 

«Це стає одним із найбільше вагомих сучасних соціально-наукових завдань» 

[175, с. 12]. Тільки за таких умов, як слушно зазначає Г. Гегель, дослідження, 

а надалі й визначення поняття предмета (об’єкта) відбувається «як з боку 

його одиничності, так й з боку його загальності» [176]. Поняття «система» 

стає ключовим у наукових дослідженнях. Тепер до такого дослідження 

додане дещо нове. Тенденція досліджувати систему як щось ціле, а не як 

конгломерат частин відповідає тенденції сучасної науки не ізолювати явища 

у вузько обмеженому контексті, а вивчати взаємодію та вивчати все більше й 

більше різних аспектів [177, с. 1–20; 178, с. 11]. Саме тому для повного 

з’ясування феномена вищої освіти як об’єкта державного контролю 

необхідним є її системний аналіз. При цьому доцільним видається 

дослідження за такою схемою: а) остаточне з’ясування визначення 

«система», її місця в суміжному понятійному ряді поряд зі «структурою», 

«елементом», «зв’язками», «систематикою»; б) виділення універсальних 

системних параметрів, якими є її елементи, зокрема елементи системи вищої 

освіти; в) аналіз загальносоціальних властивостей елементів вищої освіти та 

закономірностей їх внутрішньосистемного зв’язку й зовнішніх зв’язків з 

елементами системи освіти загалом. 

Отже, розпочати варто з остаточного з’ясування визначення терміна 

«система», яка, на жаль, з урахуванням різних підходів представників різних 

наук (соціології, філософії, педагогіки тощо) має чимало зовнішніх форм 

вираження, які істотно відрізняються одна від однієї. Цілком можна в цьому 

контексті погодитися з думкою Ю.В. Пирожкової, що, незважаючи на 

широку сферу використання як терміна «система», так і словосполучень із 
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терміном «система», в науці спостерігається великий спектр підходів до її 

розуміння [179, с. 183]. Її підтримує Р.С. Мельник, зазначаючи, що й до 

сьогодні єдиного (загальновизнаного) розуміння системи не вироблено 

[178, с. 14]. Посилаючись на праці А.М. Авер’янова, він додає, що наявні 

різні підходи до розуміння системи свідчать про «наявність або конкретно-

наукового поняття вузької спеціалізації, або загальнонаукового поняття із 

цим класом однорідних явищ із різних галузей знань, або ж філософської 

категорії, яка відображає особливість реальності, або ж і одне, і друге, і третє 

одночасно» [180, с. 27], що актуалізує питання про її сутність і зміст 

[178, с. 14-15]. Так, наприклад, у філософській науці система розглядається 

як «категорія, що позначає об’єкт, організований як цілісність, де енергія 

зв’язків між елементами системи перевищує енергію їх зв’язків із 

елементами інших систем і формує онтологічне ядро системного підходу» 

[181]; «система – це певним чином упорядкована, цілісність, властивості якої 

не зводяться до властивостей елементів» [182, с. 36]; «відмежована система 

множини за рахунок взаємодіючих елементів, завдяки чому останні не є 

самостійними та незалежними» [183, с. 25]; «органічне поєднання 

елементного складу і структури як системи зв’язків між цими елементами» 

[184, с. 49]; «як сукупність елементів, що знаходяться між собою у зв’язках 

та утворюють певну цілісність, єдність» [17, с. 408]; «як органічну множину 

елементів, що знаходяться в стійких взаємозв’язках» [185, с. 40]. У 

енциклопедично-довідниковій літературі система визначається як «будова, 

структура, що становить єдність закономірно розташованих і 

функціональних частин» [186]; як «план, порядок розташування частин, 

цілого, визначене улаштування, хід чого-небудь у послідовному, доладному 

порядку» [6]. У юридичній літературі також надається визначення системи, в 

основі якого фактично закладено її філософське розуміння. Так, наприклад, у 

Словнику термінів з адміністративного права система розглядається як 

«внутрішня єдність послідовно розміщених елементів, що знаходяться у 

взаємозв’язках» [55, с. 382]. Ю.В. Пирожкова, І.В. Чеховська пропонують 
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власні визначення системи (з акцентом на предмет свого дослідження) й 

зазначають, що в основі їхніх формулювань покладено філософське 

розуміння системи як «упорядкованого розмаїття елементів, які утворюють 

єдине ціле, властивості якого не зводяться лише до властивостей його 

елементів» [187, с. 170; 179, с. 184]. Р.С. Мельник, досліджуючи систему 

адміністративного права України, також пропонує власне визначення 

системи як «цілісного комплексу відмежованих, взаємопов’язаних і 

взаємодіючих одним із одним елементів, який утворює особливу єдність із 

середовищем і є водночас елементом системи більш високого порядку» 

[178, с. 16–17]. Окрім того, варто зазначати, що, характеризуючи систему, 

представники будь-якої науки, в тому числі і юридичної, зазначають, що для 

неї характерними є не тільки сукупність елементів, а й загальносистемні 

ознаки й взаємозв’язки елементів, як внутрішні, так і зовнішні. Так, 

наприклад, учені-філософи зазначають, що система містить два складники – 

елементний склад і структуру як систему зв’язків між цими елементами 

[184, с. 49]; юристи – в наявності мають бути властивості: «складна 

ієрархічна організація, внутрішнє та зовнішнє функціонування, 

самореалізація на підставі зворотного зв’язку, здатність змінювати власний 

стан, зберігаючи якісну визначеність, історична динаміка, що виявляється в 

закономірному процесі формування, еволюціонування та загибелі цієї 

системи» [187, с. 170], «динамізм і стабільність» [188, с. 10], 

«багаторівневість, гомеостазис, інтеграційність» [189, с. 8–9], «у наявності 

мають бути елементи (компоненти) системи; зв’язки та відношення між 

ними; види впорядкованості, тобто структура й закони композиції» 

[178, с. 18] тощо. Отже, вже все вищезазначене свідчить, що, незважаючи на 

взаємозв’язок, не можна ототожнювати систему з простою сукупністю її 

елементів, як не можна її ототожнювати й із структурою, що, у свою чергу, 

вимагає порушення питання про відмежування суміжних понять. Передусім 

варто сформулювати суміжний понятійний ряд, до якого включити 

«систему», «ціле», «структуру», «елемент», «зв’язок», «взаємовплив». 
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Безперечно, цей ряд може бути набагато щирим, однак варто зупинитися на 

тих, які є «максимально наближеними в суміжності». Варто підтримати тих 

учених-філософів і вчених-юристів, які зазначають, що «суміжність понять» 

у наявності чимало, що навіть дає підстави для їх умовного поділу на кілька 

груп: а) ті, що зорієнтовані на опис будови системних об’єктів («зв’язок», 

«відношення», «елемент», «середовище», «цілісність», «структура», 

«організація» тощо); б) ті, що зорієнтовані на опис функціонування 

системних об’єктів («функція», «рівновага», «зворотній зв’язок», 

«самореалізація», «регулювання», «управління» тощо); в) ті, що описують 

процес розвитку системних об’єктів («еволюція», «становлення», «ґенеза» 

тощо) [178, с. 17–18; 190, с. 183], однак тих, які можна включити до так 

званих «суміжних», «межових» із системою, не так уже й багато. 

Так, зокрема, доцільно зупинитися на співвідношенні понять «система» 

й «елемент». Елемент (від лат. elementum – початкове явище) означає 

«розуміння об’єкта, який входить до певної системи й розглядається в її 

межах як неподільний (хоча це може бути й умовна неподільність)» 

[17, с. 535]; «об’єкт, який за певного підходу до системи розглядається як 

надалі неподільна його частина (хоча за умов іншого підходу він може також 

розглядатися як система)» [185, с. 40]; «окрема найпростіша частина системи, 

яка поза системою не існує й, у свою чергу, може також розглядатися як 

свого роду система, що складається з іншого утворення як вихідного 

елемента» [178, с. 18–19]. Отже, цілком зрозуміло, що співвідношення 

«система – елемент» треба розглядати як «сукупність елементів» і «складник 

системи», як «таке утворення, що складається з елементів», і «таке, що 

входить, формує систему». Цілком можна дійти думки, що елемент системи – 

це її частина (і такі підходи можна зустріти в літературі), втім не варто 

ототожнювати поняття «елемент» і «частина», оскільки вони відображають 

різні сутності. Категорія «елемент» дуже подібна до категорії «частина», 

однак, формуючись на основі останньої, вона характеризується більшою 
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абстрактністю. Якщо елемент може бути «байдужим до специфіки предмета, 

частина завжди її відтворює» [185, с. 109].  

Саме органічна множинність елементів, які перебувають у 

взаємозв’язках, й утворює систему. Частина є більш абстрактним, загальним 

поняттям, ніж елемент, що й дає змогу визнати його «проміжним 

компонентом між поняттями «система» та «елемент» [178, с. 19;  

183, с. 46–47]. Саме тому варто відмежовувати не лише «частину» й 

«елемент», а й понятійні групи «система й елемент» і «ціле та частина». 

Система може бути зіставленням із «цілим» («ціле – те, що містить у собі 

частини» [185, с. 108], переважно його сумативна єдність), однак під час 

дослідження останнього як взаємозв’язку частин увага концентрується на її 

специфіці, що й дає змогу виявити інтегративні властивості цілого, які 

відсутні в окремих частинах. У процесі дослідження системи, як правило, 

акцент робиться на структурі, що виражає «якісну характеристику системи», 

залишаючи поза увагою при цьому специфіку кожного елемента, 

виокремлюючи структурні зв’язки. Це дає змогу сформулювати висновок, що 

понятійні групи «система – елемент» і «ціле – частина» є «категоріальною 

базою різних методів пізнання, різних підходів до об’єкта дослідження» 

[185, с. 110], а саме: а) системного з акцентом переважно на структурі, що 

сприяє виявленню закономірності виникнення, розвитку системи, що, у свою 

чергу, допомагає досліджувати систему не тільки як систему елементів, а і як 

елемент іншої системи з численними зв’язками, відношеннями; 

б) аналітичного, зорієнтованого на розкриття компонентності об’єкта 

дослідження. 

Варто «відмежовувати «систему» від «структури», яка розглядається як 

«система зв’язків, які забезпечують упорядкованість елементів, їх відносну 

стійкість» [185, с. 110]; як «побудова та внутрішня форма організації 

системи, що являє собою єдність як стійких взаємозв’язків між її елементами, 

так і законів цих взаємозв’язків» [17, с. 437]; як «стійкий зв’язок і 

взаємовідносини елементів системи» [191, с. 438]; «як внутрішня будова 
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системи, зумовлена існуванням стійких зв’язків між її елементами»  

[192, с. 193]; «як спосіб зв’язків елементів» [193, с. 218]; «як цілісна 

сукупність закономірних усталених зв’язків у речах, процесах, явищах, діях, 

подіях, як закономірний порядок будь-яких елементів» [194, с. 474]. Саме 

структура відтворює «стилістичність системи», на відміну від, скажімо, 

функцій, які, у свою чергу, відтворюють змінність, мобільність системи. 

Структура – це «аспект системи, який забезпечує її впорядкованість, 

стійкість» [178, с. 21]; це «заданий ходом становлення системи об’єктивний і 

суттєвий зв’язок її елементів, який визначає стійкість і якісну визначеність 

системи» [195, с. 34–35], що й зумовлює появу тези про те, що «не існує 

безсистемних структур і безструктурних систем» [196, с. 33]. 

Щоправда, нерідко можна зустріти розгляд «структури системи» в її 

поєднанні з «організацією системи» (наприклад, роботи Б.М. Аркадьєвої, 

Р.С. Мельника, В.М. Садовського, Е.Г. Юдіна та інших), які «тісно пов’язані 

зі зв’язками та відношеннями, які виникають у її межах» [178, с. 21]. При 

цьому організацією системи пов’язують із «цілеспрямованим взаємозв’язком 

елементів системи, який зумовлює характер її руху, розвиток у часі, перехід 

внутрішнього в зовнішнє, і, навпаки, ієрархією системи» [195, с. 34–36]. Це 

дає підстави для виокремлення різних типів зв’язків системи, які є: а) такими, 

що утворюють систему (зв’язками структури), надають системі стійкого 

характеру; б) організаційними (зв’язки організації), які дають системі змогу 

реагувати на внутрішні та зовнішні зміни («перебувати в русі», «рухатися»). 

Систему варто відмежовувати й від зв’язків і відношень (відносин), 

завдяки яким відбувається об’єднання елементів відповідної системи. І в 

цьому аспекті доцільно підтримати О.С. Ворончихіна, що система може бути 

реально розкрита лише «через зв’язки, їх типологію та відношення»  

[197, с. 5]. При цьому варто зробити наголос на тому, що має місце 

взаємовплив, взаємозв’язок, взаємозалежність, що й дає підстави для 

структурування потреби одночасного використання двох понять, а саме: 

«зв’язки», «відношення» («відносини»), оскільки саме зв’язок передбачає 
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«з’єднання предметів, явищ, процесів в об’єктивній дійсності й у мисленні», 

а «відношення» – залежність між цими предметами, явищами, процесами за 

певною ознакою або принципом. Отже, можна погодитися з 

Б.М. Аркадьєвою та Р.С. Мельником, що «зв’язок» і «відношення» 

відображають взаємозумовленість, взаємозалежність явищ і процесів, 

предметів у природі, суспільстві, мисленні, у них фіксується взаємодія 

елементів системи» [178, с. 20; 195, с. 34–38].  

Отже, незважаючи на певну сукупність вищезазначених понять, їх 

зв’язок, усе ж таки варто зазначити, що жодне з них не можна ототожнювати 

з поняттями «система», яке фактично є комплексним, «широким» щодо всіх 

них, таким, що «охоплює» їх. Саме ці положення й варто враховувати пі час 

аналізу системи вищої освіти. Тим більше, що ст. 11 Закону України «Про 

вищу освіту» від 1 липня 2014 року фіксує, що «систему вищої освіти 

становлять: 1) вищі навчальні заклади всіх форм власності; 2) рівні та ступені 

(кваліфікації) вищої освіти; 3) галузі знань і спеціальності; 4) освітні та 

наукові програми; 5) стандарти освітньої діяльності і стандарти вищої освіти; 

6) органи, що здійснюють управління у сфері вищої освіти; 7) учасники 

освітнього процесу» [69]. Аналіз цих положень свідчить про намагання 

законодавця виділити елементи вищої освіти, а можливо, і підсистеми її 

(враховуючи змістове наповнення їх), водночас він залишає поза 

нормативною регламентацію інші обов’язкові органи цієї системи. Це 

певним чином зумовлене недооцінкою законодавцем ролі та значення саме 

системного підходу до вищої освіти, відсутністю навіть самого нормативного 

визначення «система вищої освіти» у ст. 1 Закону України «Основні терміни 

та їх визначення». Можна навіть вести мову про певне ототожнення 

законодавцем системи освіти з простою «сумативною сукупністю» її 

елементів. Цей підхід можна простежити й у більшості наявних наукових 

робіт із відповідної проблематики. Так, наприклад, Р.В. Шаповал зазначає, 

що «система освіти, в тому числі вищої, є сукупністю різних навчальних, 

наукових установ, органів управління у відповідній сфері, які здійснюють 
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освітню діяльність» [172, с. 16]. Майже тотожне визначення пропонує й 

В.М. Савіщенко [144, с. 14]. Утім Н.Л. Губерська зазначає, що вища освіта «є 

складною системою, що містить у собі різні елементи і зв’язки між ними – 

підсистеми управління, організацію, кадри, систему норм, комплекс 

процедур тощо» [146, с. 31], хоча й залишає поза увагою деякі ознаки 

системи. Н.Л. Губерська слушно акцентує увагу на наявності елементів і 

зв’язків між ними, на наявність підсистем, що може передбачати наявність 

певних закономірностей. Більше того, аналіз її роботи свідчить про те, що 

стабільність, стійкість і певну мобільність та ієрархічність відповідної 

системи вона включає до ознак системи. «Вища освіта є цілісною 

самостійною системою, що має інституціональний характер. Це в особливий 

спосіб організована, ієрархована рольова діяльність, що спирається на 

спеціальні установи, урегульована спеціальними нормами та процедурами» 

[146, с. 31]. У сукупності наведені положення дають змогу позитивно 

оцінити намагання Н.Л. Губерської запропонувати своє бачення вищої освіти 

як системи. Хоча вона й не аналізує детально останню в роботі. 

На жаль, законодавець не врахував всі обов’язкові ознаки системи й 

фактично запропонував «звужений» підхід до її розуміння, нормативно 

закріпивши його, про що вже зазначалося, не врахував тих наукових 

напрацювань, які повинні слугувати науковим базисом для нормотворення, 

чим фактично порушив дотримання принципу науковості в нормотворенні, 

зокрема законотворенні. Ця проблема «запозичена з попереднього Закону 

України «Про вищу освіту» (2002 року), в якому було закріплено «структуру 

вищої освіти» (ст. 6), яка включала освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні, й 

«систему вищої освіти» (ст. 16), яку становили вищі навчальні заклади, інші 

юридичні особи, які надають освітні послуги у сфері вищої освіти, та органи 

управління в цій самій галузі. Як зазначають автори Науково-практичного 

коментаря до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року, 

законодавець об’єднав ці два поняття [198, с. 96], однак акцент чомусь 

зробив лише на елементах відповідної системи, що свідчить про помилкове 
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ототожнення системи з простою сукупністю її елементів. Більше того, самі 

автори Коментаря демонструють аналогічний підхід до розуміння системи, 

зазначаючи, що «під системою вищої освіти слід розуміти «сукупність 

взаємопов’язаних елементів, без яких вища освіта не може здійснюватися» 

[198, с. 96]. Єдине, що дає змогу умовно підтримати їх, так це використання 

слова «взаємопов’язаних», що опосередковано може розглядатися як вияв 

наявності інших ознак системи. Однак визнати досконалим за змістом це 

визначення не можна. Саме тому варто під час аналізу вищої освіти як 

системи пам’ятати, що в ній мають бути її елементи (компоненти), зв’язки та 

відношення між ними, види впорядкованості, що, з одного боку, надає 

системі стійкого характеру, з іншого боку, дає їй можливість розвиватися, 

модифікуватися відповідно до потреб часу, особи, суспільства, держави.  

Стосовно елементів (компонентів) системи вищої освіти можна 

зазначити таке: ст. 11 чинного Закону України «Про вищу освіту» зазначає, 

що «систему вищої освіти становлять: 1) вищі навчальні заклади всіх форм 

власності; 2) рівні і ступені (кваліфікації) вищої освіти; 3) галузі знань і 

спеціальності; 4) освітні (освітньо-наукові, освітньо-професійні, освітньо-

мистецькі) та наукові програми; 5) стандарти освітньої діяльності і стандарти 

вищої освіти; 6) органи, що здійснюють управління у відповідній сфері, 

нарешті, 7) учасники освітнього процесу. Отже, спираючись на 

запропоновану законодавцем модель, цілком можна вести мову про те, що 

він намагався виокремити саме системоутворювальні компоненти. Інше 

питання: чи це є саме елементи, чи все ж таки підсистеми системи вищої 

освіти? Якщо брати до уваги неподільність змісту елемента, то все ж таки 

мову доцільно вести про те, що запропоновані законодавцем компоненти 

системи вищої освіти мають складний зміст, подільний характер. З іншого 

боку, аналіз літератури, присвяченої проблематиці системи загалом, свідчить, 

що й елемент може бути подільним, отже, його неподільність є умовною. 

Утім аналіз положень ст. 11 Закону свідчить, що запропоновані законодавцем 

компоненти системи освіти є більш складними за змістом, ніж елементи 
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(прості компоненти), оскільки включають інші (менш змістові) елементи. 

Саме тому можна запропонувати такий підхід до використання 

системоутворювальних компонентів системи вищої освіти: 1) підсистеми 

«Кадри», яка включає «учасників освітнього процесу»; 2) підсистеми 

«Управління», яка включає «органи, що здійснюють управління у сфері 

вищої освіти»; 3) підсистеми «Зміст, організація та результати», яка включає 

«рівні і ступені (кваліфікації) вищої освіти; галузі знань і спеціальності; 

освітні та наукові програми; стандарти освітньої діяльності і стандарти вищої 

освіти»; 4) підсистеми «Базові установи», яка включає «вищі навчальні 

заклади всіх форм власності». 

Аналіз відповідних компонентів будемо здійснювати у зворотній 

послідовності. Так, підсистема «Базові установи», яка, згідно з положеннями 

ст. 11 Закону України «Про вищу освіту», включає вищі навчальні заклади 

всіх форм власності, фактично виділяє ті базові установи (саме термін 

«установа» є вдалим для позначення їх, оскільки у правовій, у тому числі й у 

галузевій правовій, доктрині установою вважається «колективне утворення, 

яке має права юридичної особи й виконує соціально-культурні та 

адміністративно-політичні функції, головною метою якого є створення 

соціальних цінностей невиробничого характеру» [199, с. 114;  

146, с. 113–114]), які, згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої 

діяльності, здійснюють її на певних рівнях вищої освіти, забезпечують 

організацією відповідного освітнього процесу й здобуття особами вищої 

освіти (ст. 1 Закону). Саме вищі навчальні заклади є «ключовою складовою 

системи вищої освіти в Україні» [146, с. 110], саме вони створюються для 

реалізації державної політики у сфері вищої освіти, їхня діяльність є 

цілеспрямованою – на «організацію освітнього процесу, надання освітніх 

послуг здобувачам з урахуванням покликань, інтересів та діяльності 

останніх» (ст. 1 Закону). Отже, вищі навчальні заклади є ключовим 

системоутворювальним елементом системи вищої освіти, оскільки остання 

здобувається лише на базі спеціалізованих установ, якими і є вищі навчальні 
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заклади. Уже зазначалося, що законодавець, пропонуючи нормативну 

дефініцію «вищий навчальний заклад», дещо відійшов від урахування 

досвіду європейського та міжнародного нормотворення, тим не менше вже в 

самому визначенні фактично закріпив основні ознаки відповідної установи, а 

в розділі VI «Вищі навчальні заклади» спробував деталізувати їх. Це дає 

змогу виокремити ознаки вищого навчального закладу: 1) це установа (про 

що вже зазначалося). При цьому законодавець називає її «окремим видом 

установи», що дає можливість вести мову про її відмінність від інших видів 

установ, у тому числі й освітніх установ, завдяки не тільки своєму цільовому 

призначенню, сфері відносин, а й публічному характеру її діяльності (освітні 

послуги надаються різним категоріям споживачів); 2) це юридична особа (з 

усім комплектом її ознак та елементами правового статусу) приватного або 

публічного права, що фактично означає визнання законодавцем як 

системоутворювального компонента системи вищої освіти вищого 

навчального закладу будь-якої форми власності (ст. 27 Закону); 3) цільове 

функціональне комплексне спрямування, а саме провадження освітньої 

діяльності, наукової, науково-технічної, інноваційної та/або методичної 

діяльності, виховної, культурної тощо. Законодавець зробив певне уточнення 

у 2017 році, зазначивши, що заклад освіти як суб’єкт господарської 

діяльності може діяти в одному з таких статусів: бюджетної установи, 

неприбуткового закладу вищої освіти і прибуткового закладу вищої освіти 

[70]. Це дає змогу навіть вести мову про умовний класифікаційний поділ 

функцій вищих навчальних закладів, серед яких – навчальна (освітня), 

наукова, методична, виховна (наприклад, праці О.Б. Андрєєвої, 

О.В. Бондаренко [200, с. 186–187; 201, с. 66]), профорієнтаційна, 

співробітництва (наприклад, праці С.І. Мандика) [202, с. 100–119], 

організаційна, фінансова, культурна [146, с. 126]. Вищі навчальні заклади 

також беруть участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку 

держави через формування людського капіталу, формування особистості 

шляхом патріотичного, екологічного, правового й іншого виховання, 
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утвердження в учасників освітнього процесу соціальної активності, 

моральних цінностей, громадської позиції, здорового способу життя, 

реалізації ними своїх здібностей, талантів, а також збереження та 

примноження культурних, моральних, наукових цінностей і досягнень 

суспільства, налагодження міжнародних зв’язків у відповідній галузі тощо 

(ст. 26 Закону України «Про вищу освіту»). Отже, можна вести мову про 

складний зміст відповідної ознаки вищого навчального закладу, про 

мультицільове функціональне спрямування його діяльності. При цьому 

головним (пріоритетним) складником цієї ознаки є саме «провадження 

освітньої діяльності» (ст. 26 Закону); 4) інтеграція його освітньої й наукової 

діяльності (як наслідок, домінування в навчальній, науковій, правовій 

літературі тези про «освітньо-наукову діяльність вищих навчальних 

закладів»), що варто позитивно оцінити як результат діяльності законодавця 

в аспекті врахування позитивного європейського та міжнародного 

нормотворчого досвіду. Законодавець чітко зазначає, що для університетів, 

академій, інститутів є обов’язковим провадження наукової діяльності 

шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності 

учасників освітнього процесу (ст. 26 Закону), й доповнює, що одним із 

основних їх завдань є «забезпечення органічного поєднання в освітньому 

процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності» (п. 5 ст. 26 Закону 

України «Про вищу освіту»). Правові засади здійснення наукової діяльності 

закріплюються в Законі України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» від 3 грудня 1991 року [203]; 5) інноваційність діяльності, що 

передбачає спрямування діяльності вищих навчальних закладів на «розробку 

та впровадження інновацій» [198, с. 232]. Останні варто розглядати як 

«новостворені (застосовані) й (або) вдосконалені технології, продукція, 

послуги, організаційно-технічні рішення комерційного, адміністративного, 

виробничого або іншого характеру, які суттєво поліпшують (удосконалюють) 

структуру та якість виробництва й (або) соціальної сфери (ст. 1 Закону 

України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 року) [204]. 
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Законодавець чітко зазначає, що для університетів, академій та інститутів 

інноваційність є обов’язковою ознакою для освітньої, наукової, методичної й 

інших видів діяльності (ст. 28 Закону України «Про вищу освіту»), тим 

самим закладаючи підґрунтя для типології вищих навчальних закладів (ст. 28 

Закону України «Про вищу освіту»). Більше того, вперше в законодавстві 

України фіксується визначення «дослідницький університет» як 

«національний вищий навчальний заклад, що забезпечує проривний розвиток 

держави в певних галузях знань за моделлю поєднання освіти, науки та 

інновацій, сприяє її інтеграції у світовий освітньо-науковий простір, має 

визнані наукові здобутки» (ч. 1 ст. 30 Закону України «Про вищу освіту»). 

Фактично в цій статті закладено основи «формування дослідницьких 

університетів світового рівня в Україні, тому що лише держави, які виділили 

у своїй державній політиці прерогативу динамічного розвитку вищої освіти й 

рівень інноваційних систем і технологій, забезпечили створення ефективного 

механізму поляризації освітніх і наукових продуктів, стають глобальними 

лідерами світової економіки» [198, с. 249]. Утім, позитивно оцінюючи 

намагання законодавця закріпити відповідну ознаку цього 

системоутворювального комплекту системи вищої освіти, все ж таки варто 

зазначити, що законодавець дещо узагальнено підходить до вирішення цього 

питання. Стаття 30 Закону перенасичена оцінними поняттями («визнані 

наукові здобутки», «проривний розвиток держави», «сприяє інтеграції»), що 

створює підґрунтя для довільного, суб’єктивного їх тлумачення суб’єктом 

правозастосування. І навіть запропоновані в пункті 4 цієї статті «критерії, за 

якими надається статус дослідницького університету», а точніше «засади, на 

яких базуються відповідні критерії», також не відрізняються абсолютною 

визначеністю («розгалужена інфраструктура», «розгалужена матеріально-

технічна база», «діяльність світового рівня», «визнані наукові школи, центри 

тощо», «потужна фундаментальна складова наукових досліджень», 

«високоякісна фахова підготовка докторів наук», «місце в рейтингах вищих 

навчальних закладах» (зокрема незрозумілим є, яке саме місце він має 
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посідати)). Навіть наявна підзаконна нормативна база (наприклад, 

Положення про дослідницький університет, затверджене Постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 року № 163) не вирішує цих 

питань і, у свою чергу, містить чимало колізійних положень, суперечливих, 

застарілих положень; 6) нормативна визначеність умов організації та змісту 

його діяльності, організаційні структури, а саме: «діє згідно з виданою 

ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої 

освіти» з виконанням особою відповідних освітніх (освітньо-професійних чи 

освітньо-наукових) або наукових програм і присудження відповідного 

ступеня вищої освіти з дотриманням стандартів освітньої діяльності та 

стандартів вищої освіти. Структура, його статус, функції його підрозділів 

визначаються його статутом, положеннями про відповідні структурні 

підрозділи. При цьому варто зазначити, що нормативна визначеність 

відповідних положень не означає тотальної, детальної їх нормативної 

регламентації з боку держави, а, навпаки, передбачає широку автономію 

вищих навчальних закладів у вирішення широкого кола питань (ст. 32 Закону 

України «Про вищу освіту»), самоврядування, розмежування прав, 

повноважень і відповідальності засновника (засновників), державних органів 

та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких належить 

відповідний заклад, органів управління останнього та його структурних 

підрозділів; поєднання колегіальних і єдиноначальних засад; незалежність 

від політичних партій, громадських і релігійних організацій (крім вищих 

духовних навчальних закладів) як принцип діяльності вищих навчальних 

закладів (ст. 32 Закону України «Про вищу освіту»). 

Законодавство про вищу освіту закріплює поділ вищих навчальних 

закладів на такі типи (ст. 28 Закону України «Про вищу освіту»): 

1) університет – багатогалузевий (класичний, технічний) або галузевий 

(профільний, технічний, педагогічний, фізичного виховання і спорту, 

гуманітарний, богословський (теологічний), медичний, економічний, 

юридичний, фармацевтичний, аграрний, мистецький, культурологічний 
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тощо) вищий навчальний заклад, який проводить інноваційну освітню 

діяльність за різними ступенями вищої освіти (в тому числі й доктора 

філософії), проводить фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, 

є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру 

навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню 

наукових знань і провадить культурно-просвітницьку діяльність; 2) академія, 

інститут – галузевий (профільний, технологічний, педагогічний, 

богословський (теологічний), медичний, економічний, юридичний, 

фармацевтичний, аграрний, мистецький, культурологічний тощо) вищий 

навчальний заклад, що також провадить інноваційну освітню діяльність, 

пов’язану з наданням вищої освіти на першому і другому рівнях за однією чи 

кількома галузями знань, може здійснювати підготовку на третьому й 

вищому науковому рівнях вищої освіти за певними спеціальностями, 

здійснює фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним 

науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру, сприяє 

поширенню наукових знань і провадить культурно-просвітницьку діяльність 

[69]; 3) коледж – заклад вищої освіти або структурний підрозділ 

університету, академії, інституту, що проводить освітню діяльність, 

пов’язану зі здобуттям ступеня бакалавра та або молодшого бакалавра, 

проводить прикладні наукові дослідження та або творчу мистецьку 

діяльність, може також відповідно до ліцензії забезпечувати здобуття 

професійної середньої, професійної (професійно-технічної) та або фахової 

перед вищої освіти [70]. Отже, законодавець закріплює лише три типи вищих 

навчальних закладів, істотно скоротивши їх кількість порівняно із Законом 

України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року (фіксувалося шість). При 

цьому урівнює в статусі академії та університети, скасовуючи підстави для 

можливого існування інститутів або як окремих вищих навчальних закладів, 

або як їх структурних підрозділів.  

Аналіз положень ст. 28 Закону України «Про вищу освіту» дає змогу 

виокремити кілька положень, які законодавець поклав в основу 
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виокремлення типів вищих навчальних закладів. Так, наприклад, 

1) багатогалузевим може бути лише університет, тоді як решта типів вищих 

навчальних закладів можуть бути лише галузевими; 2) лише університет 

може проводити освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти, в 

тому числі доктора філософії (при цьому останнє є обов’язковим видом 

діяльності), тоді як академії та інститути здійснюють освітню діяльність на 

першому, другому рівнях вищої освіти й можуть (однак не зобов’язані, на 

відміну від університету) здійснювати таку діяльність на третьому й 

науковому рівнях вищої освіти, а коледжі взагалі можуть провадити освітню 

діяльність лише на початковому та першому рівнях вищої освіти; 

3) інноваційність освітньої діяльності, як вже зазначалося, є обов’язковою 

лише для університету, академії та інституту; 4) дослідницька діяльність 

університетів, академій та інститутів має бути фундаментальною й/або 

прикладною, вони мають бути провідними науковими, методичними 

центрами, мати розгалужену інфраструктуру наукових, науково-виробничих 

підрозділів, тоді як дослідження в коледжах можуть здійснюватися лише на 

прикладному рівні й без інфраструктурного забезпечення; 5) обов’язковою є 

участь університетів, академій, інститутів у сприянні поширенню наукових 

знань і проведенню культурно-просвітницької діяльності й відсутність щодо 

такої вимоги стосовно коледжів. 

Окрім того, цілком можливими є інші види навчальних закладів, а 

саме: 1) залежно від форми власності, тим більше, що опосередковано такий 

поділ закріплений у ч. 1 ст. 31 Закону України «Про вищу освіту» з 

регламентацією питань утворення, реорганізації та ліквідації вищих 

навчальних закладів. Отже, можливим є виокремлення вищих навчальних 

закладів державної, комунальної та приватної форм власності; 2) вищі 

навчальні заклади, утворені за участю іноземних фізичних і юридичних осіб 

та утворені без такої участі (підставу їх функціонування також 

регламентовано в ч. 3 ст. 31 Закону України «Про вищу освіту»); 3) вищі 

навчальні заклади, яким надано статус національних, і вищі навчальні 
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заклади без такого статусу (при цьому законодавець передбачає, що такий 

статус може бути надано лише університетам, академіям, інститутам, істотно 

розширюючи їхні права порівняно з іншими вищими навчальними 

закладами, які такого статусу не мають (ст. 29 Закону); 4) дослідницькі 

національні вищі навчальні заклади й вищі навчальні заклади без такого 

статусу (ст. 30 Закону) тощо. За офіційними даними, розміщеними на 

офіційному сайті МОН України, в Україні у 2011–2012 н. р. освітню 

діяльність здійснювали 326 ВНЗ (зокрема університетів, інститутів, 

академій), у тому числі 227 державної та комунальної власності й 99 – 

приватної форми власності; у 2012–2013 н. р. – 316, у тому числі 220 і 96 

залежно від форми власності. У 2013–2014 н. р. ці показники дорівнювали 

309 (218 і 91 відповідно), у 2014–2015 н. р. – 277 (197 і 80 відповідно), у 

2015–2016 н. р. – 288 (208 і 80 відповідно). Водночас розміщені й показники 

щодо ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації, які дорівнюють: у 2011–2012 н. р. всього 

479, із них 406 – державної та комунальної форм власності, 73 – приватної 

форми власності, у 2012–2013 н. р. – 469 (399 і 70 відповідно), у  

2013–2014 н. р. – 459 (391 і 67 відповідно), у 2014–2015 н. р. – 387 (323 та 64 

відповідно), у 2015–2016 н. р. – 371 (317 і 54 відповідно). 

У підсистемі системи вищої освіти «Базові установи» вищі навчальні 

заклади перебувають не в простій сукупності, а у взаємодії, 

взаємодоповненні. Так, наприклад, коледжі можуть бути структурним 

підрозділом університету, академії, інституту. Вони здійснюють підготовку 

на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти, першому рівні вищої 

освіти, відповідно, молодші бакалаври й бакалаври можуть продовжити 

навчання на наступних рівнях вищої освіти. Особа має право здобувати 

ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра. Відповідний 

ступінь вона може отримати в університеті, академії чи інституті. Коледжі 

фактично забезпечують кадровий базис (в аспекті формування здобувачів 

вищої освіти) для інститутів, академій, а можливо, й університетів, як 

академії й інститути – для університетів. Простежується певна наступність у 
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формуванні відповідної підсистеми «Базові установи». Безперечно, вищі 

навчальні заклади є «ключовими» елементами відповідної підсистеми 

«Базові установи» системи вищої освіти, однак не єдиним. Беручи до уваги 

нормативну дефініцію «вища освіта» (ст. 1 Закону України «Про вищу 

освіту»), варто зазначити, що здобуття вищої освіти передбачається як у 

«вищих навчальних закладах», так і «наукових установах», оскільки 

законодавець чітко фіксує установи, де може особа здобувати вищу освіту, – 

«у вищому навчальному закладі (науковій установі)». І це цілком імовірно, 

оскільки законодавство закріплює рівні вищої освіти, серед яких – третій 

(освітньо-науковий) рівень, що відповідає восьмому кваліфікаційному рівню 

Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою «теоретичних 

знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування 

нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та (або) 

дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та 

педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового 

дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення» (ст. 5 Закону України «Про вищу освіту»). 

Відповідному рівню вищої освіти ступінь вищої освіти – доктор філософії, 

доктор мистецтва. Цей третій рівень вищої освіти має назву «освітньо-

науковий», а відповідно, ступінь вищої освіти – доктор філософії – є 

«освітньо-науковим ступенем» (ч. 6 ст. 5 Закону України «Про вищу 

освіту»). При цьому важливо, що у 2017 році законодавець розмежував 

«освітньо-науковий рівень вищої освіти» й «освітньо-науковий рівень вищої 

освіти» (ст. 5 Закону) [70]. Особа має право здобувати відповідний ступінь 

під час навчання в аспірантурі або ад’юнктурі (хоча для тих, хто професійно 

здійснює наукову, науково-технічну, науково-педагогічну діяльність за 

основним місцем роботи, можливе здобуття й поза аспірантурою, 

ад’юнктурою). Частина 6 відповідного Закону чітко фіксує, що підготовку 

докторів філософії можуть здійснювати й наукові установи згідно з 

отриманою ліцензією на відповідну освітню діяльність за власними освітньо-
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науковими програмами, узгодженими з вищим навчальним закладом (із 

розподілом наукового та освітнього складників між науковою установою й 

вищим навчальним закладом), у чому виявляються їх взаємовідносини. 

Окрім того, законодавством передбачено й науковий рівень вищої 

освіти, що відповідає дев’ятому кваліфікаційному рівню Національної рамки 

кваліфікацій, передбачає набуття компетентностей із розроблення, 

впровадження методики, методології дослідницької діяльності, створення 

нових системоутворювальних знань, прогресивних технологій, розв’язання 

важливої прикладної та (або) наукової проблеми, що має загальнонаукове або 

світове значення (ч. 1 ст. 5 Закону України «Про вищу освіту»). Цьому рівню 

вищої освіти відповідає ступінь вищої освіти – доктор наук, який є «другим 

науковим ступенем» (ч. 7 ст. 5 Закону України «Про вищу освіту»), роль і 

значення наукових установ у здобутті (присудженні) чого істотно зростає 

порівняно з вищими навчальними закладами (в тому числі за рахунок 

навчання особи в докторантурі, захисту в спеціалізованій вченій раді, що 

функціонує на базі наукової установи). Це дає підстави стверджувати, що не 

тільки вищі навчальні заклади, а й наукові установи можна розглядати як 

базові під час підготовки фахівців із вищої освіти на третьому та четвертому 

рівнях вищої освіти, ступеня вищої освіти – доктор філософських наук. У 

цьому контексті, наприклад, варто згадати про вагому роль у забезпеченні 

підготовки фахівців із вищої освіти на відповідних рівнях вищої освіти й із 

присудженням відповідних ступенів вищої освіти (доктор філософії в галузі 

права, доктор права) Інституту законодавства при Верховній Раді України, 

Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, які є не 

вищими навчальними закладами, а саме науковими установами, роль яких у 

цьому процесі постійно зростає, зростає й кількість підготовки фахівців із 

вищої освіти. 

Отже, узагальнюючи вищезазначене, можна стверджувати, що 

підсистему «Базові установи» системи вищої освіти формують вищі 

навчальні заклади та наукові установи, які перебувають у взаємовідносинах, 
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зв’язках між собою і стійко забезпечують реалізацію ресурсу системи вищої 

освіти. 

Наступну підсистему системи вищої освіти можна назвати підсистема 

«Кадри», яку формують, згідно зі ст. 11 Закону України «Про вищу освіту», 

учасники освітнього процесу, які, у свою чергу, згідно з положеннями 

розділу Х цього ж Закону, діляться на кілька категорій, серед яких такі: 

1) наукові, науково-педагогічні й педагогічні працівники; 2) здобувачі вищої 

освіти й інші особи, які навчаються; 3) фахівці-практики, які залучаються до 

освітнього процесу на освітньо-професійних програмах; 4) інші працівники 

вищих навчальних закладів; 5) роботодавці [69]. Усіх учасників освітнього 

процесу варто умовно поділити на кілька груп залежно від ролі в цьому 

процесі: 1) основні учасники (наукові, науково-педагогічні та педагогічні 

працівники і здобувачі вищої освіти й інші особи, які навчаються), 

2) неосновні (фахівці-практики, які залучаються до відповідного процесу, 

інші працівники вищих навчальних закладів і роботодавці). Законодавець, на 

жаль, не надає визначення «учасник освітнього процесу», проте перераховує 

їхні категорії та дає визначення кожної з них, що визнати недоліком 

законотворчості не можна. Базовими елементами підсистеми «Кадри» 

системи вищої освіти є науковці, науково-педагогічні, педагогічні 

працівники та здобувачі вищої освіти й інші особи, що навчаються. Науково-

педагогічним працівником є «особа, яка за основним місцем роботи у ВНЗ 

провадить навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, мистецьку) та 

організаційну діяльність» (ч. 1 ст. 53 Закону України «Про вищу освіту»). 

Аналіз цього положення дає змогу виокремити ознаки такого працівника: 

1) основне місце роботи у ВНЗ; 2) проведення певних видів діяльності – 

наукової, організаційної, навчальної, методичної. Педагогічним працівником 

законодавець визнає особу, яка «за основним місцем роботи у ВНЗ провадить 

навчальну, методичну та організаційну діяльність» (ч. 2 ст. 53 цього ж 

Закону). Дублюючи ознаку основного місця роботи у ЗНУ, законодавець 

звужує коло видів діяльності такого працівника, виключаючи наукову. І, 
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нарешті, науковим працівником є «особа, яка за основним місцем роботи або 

за трудовим договором (контрактом) професійно здійснює наукову, науково-

технічну або науково-організаційну діяльність та має відповідну 

кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання» 

(ч. 3 ст. 53 цього ж Закону). Стосовно цієї категорії учасника законодавець 

розширює перелік ознак: 1) основне місце роботи або трудовий досвід 

(контракт) без обов’язкової прив’язки до ВНЗ; 2) професійний характер 

діяльності наукового характеру; 3) наявність кваліфікації незалежно від 

наявності наукового ступеня чи вченого звання. Утім видається, що 

законодавець усе ж таки мав на увазі основне місце роботи у ВНЗ або 

науковій установі як базовій установі вищої освіти, якщо мова все ж таки йде 

про основних учасників відповідних правовідносин. Саме тому доцільним 

убачається доповнення ч. 3 ст. 53 Закону України «Про вищу освіту» після 

слів «договору (контракту)» словами «у ВНЗ чи науковій установі». 

Іншим обов’язковим учасником освітнього процесу є «здобувачі вищої 

освіти та інші особи, які навчаються у вищих навчальних закладах», серед 

яких такі: 1) здобувачі вищої освіти, якими є студенти, курсанти, аспіранти, 

ад’юнкти, докторанти; 2) інші особи, які навчаються: слухачі, асистенти-

стажисти, інтерни, лікарі-резиденти, клінічні ординатори. При цьому 

позитивно варто оцінити нормативне закріплення визначення «здобувачі 

вищої освіти» (ст. 1 Закону) та всіх їх різновидів (ч. 2 ст. 61 Закону), як й 

«інших осіб, що навчаються у вищих навчальних закладах» (ч. 3 ст. 61 цього 

ж Закону), що сприяє визначеності як цього результату законотворчості, так і 

правозастосування. Ці дві категорії учасників освітнього процесу 

взаємопов’язані між собою, є обов’язковими учасниками освітніх 

правовідносин, без їхньої участі відповідні правовідносини відсутні. При 

цьому варто зазначити, що перша категорія є «спеціальним учасником», 

оскільки законодавець передбачає для них певні вимоги до професійного 

рівня підготовки, його постійного вдосконалення тощо. Водночас для другої 

категорії учасників обов’язкових вимог немає (за певними винятками, 



140 

 

пов’язаними з рівнем і ступенем вищої освіти, щодо здобуття наукового 

ступеня й навчання на наступному рівні). 

До неосновних учасників освітнього процесу варто зарахувати: 

1) фахівців-практиків, які залучаються (вже сам термін «залучаються» 

свідчить про те, що їхня участь не є основною, хоча й дуже важливою в 

аспекті набуття здобувачами практичних компетентностей) до освітнього 

процесу на освітньо-професійних програмах. Аналіз положень законодавства 

свідчить про те, що для цієї категорії учасників наявність основного місця 

роботи у ВНЗ не є обов’язковою, отже, вони можуть залучатися на умовах 

сумісництва, погодинної оплати. Тим більше, що чинне законодавство не 

забороняє роботу за сумісництвом чи погодинною оплатою, в тому числі й 

особам, які перебувають на публічній службі. Так, наприклад, згідно з 

положеннями Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 

2015 року, на державних службовців поширюються обмеження, передбачені 

Законом України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року (ч. 5 

ст. 32) [205]. У свою чергу, Закон України «Про запобігання корупції» від 

14 жовтня 2014 року передбачає певні обмеження щодо сумісництва з 

іншими видами діяльності (ст. 25 Закону), втім як виняток дозволяє 

займатися викладацькою діяльністю (п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону) [206]. Залучення 

практичних фахівців сприяє інтеграції теоретичного та практичного 

складників освітнього процесу, розширенню можливостей здобувачів вищої 

освіти й інших осіб, що навчаються, щодо здобуття практичних 

компетентностей. Окрім того, хоча законодавець і не виділяє їх серед 

категорій освітнього процесу, у ч. 2 цієї ж статті Закону передбачає 

можливість залучення роботодавців, що сприяє вирішенню питання про 

влаштування випускників. Особливого поширення така практика має 

стосовно осіб, які навчаються на державній основі, і щодо яких існує 

практика розподілу для працевлаштування (наприклад, від медичних вищих 

навчальних закладах, Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого щодо окремих його інститутів тощо). Випускники вищих 
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військових навчальних закладів (ВНЗ зі специфічними умовами навчання), 

військових інститутів як підрозділів ВНЗ з числа військовослужбовців 

направляються для подальшого проходження служби з безпосередньою 

реалізацією інституту «розподілу випускників» (ч. 2 ст. 64 Закону України 

«Про вищу освіту»). Хоча цілком можна було б поширити цю практику й на 

інші типи вищих навчальних закладів незалежно від форми власності задля 

інтеграції вищої освіти й економіки суспільства, вирішення питання 

«сприяння розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного 

людського капіталу <…> збалансованої підготовки фахівців з вищою освітою 

з урахуванням потреб, інтересів держави, територіальних громад і 

роботодавців <…> створення умов для реалізації випускниками ВНЗ права 

на працю <…> вибору місця роботи, виду трудової діяльності на 

підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності» (ст. 3 Закону 

України «Про вищу освіту»). Елементом відповідної підсистеми «Кадри» 

системи вищої освіти є й «інші працівники вищих навчальних закладів», 

якими є «категорійні спеціалісти, лаборанти, старші лаборанти, магістри 

виробничого навчання, завідувачі навчальними лабораторіями, методисти, 

диспетчера, секретарі факультету та ін.» [198, с. 375]. Це так званий 

«обслуговуючий» (спеціальний) персонал, завдяки якому забезпечується 

освітній процес, діяльність вищих навчальних закладів. Хоча вони й не є 

основними (у розумінні безпосередньої участі в освітньому процесі як осіб, 

що надають вищу освіту) учасниками, втім недооцінювати їхню роль не 

варто, вони перебувають у нерозривному зв’язку як із науковими, науково-

педагогічними, педагогічними працівниками, так і зі здобувачами вищої 

освіти й іншими особами, які навчаються у ВНЗ, фактично «обслуговуючи» 

правовідносини між вищезазначеними учасниками. 

Наступною підсистемою в системі вищої освіти є підсистема 

«Управління», яка включає «органи, що здійснюють управління у сфері 

вищої освіти». Одразу ж варто зазначити, що, оскільки відповідне питання 

досить тісно пов’язане з питанням суб’єктів державного контролю у сфері 
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вищої освіти як елемента механізму відповідного контролю, його 

висвітленню приділено чимало уваги саме в аспекті аналізу всіх елементів 

відповідного контролю, задля усунення дублювання тексту доцільно 

зупинитися на умовному класифікаційному поділі та специфічних ознаках 

відповідних суб’єктів. Так, ст. 12 Закону України «Про вищу освіту» 

зазначає, що управління у сфері вищої освіти в межах відповідних 

повноважень здійснюється: 1) Кабінетом Міністрів України; 2) центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти й науки; 3) галузевими державними 

органами, до сфери управління яких належать ВНЗ; 4) органами влади АР 

Крим, органами місцевого самоврядування, до сфери управління яких 

належать ВНЗ; 5) Національною академією науки України та національними 

галузевими академіями науки; 6) засновниками ВНЗ; 7) органами 

громадського самоврядування у сфері вищої освіти й науки; 8) Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти 69]. Отже, серед таких не 

лише органи місцевого самоврядування, а й «інститути державно-

громадського управління» [146, с. 86]. При цьому цілком простежується (з 

аналізу положень статей розділів IV, V, VII Закону України «Про вищу 

освіту») певна тенденція переходу від тотального, суцільного державного 

управління до державно-громадського управління з істотним розширенням 

сфери громадського управління, що цілком узгоджується з пріоритетними 

напрямами державної політики України у сфері вищої освіти, з 

євроінтеграційними прагненнями України щодо входження до 

Європейського простору вищої освіти з вагомою роллю недержавного 

управління, державно-приватним партнерством у сфері вищої освіти. 

Усіх суб’єктів управління у сфері вищої освіти, які формують 

відповідну підсистему «Управління» системи вищої освіти, можна умовно 

поділити на: 1) органи державної влади (з їх поділом на кілька рівнів): вищий 

(Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України, Президент України), 

центральний (Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи 

виконавчої влади в межах компетенції (Міністерство охорони здоров’я, 
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Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство фінансів України 

тощо)). У цьому аспекті цілком логічно додати дані, розміщенні на 

офіційному сайті МОН України, стосовно того, що у 2016–2017 н. р. ВНЗ 

перебували в підпорядкуванні таких центральних органів виконавчої влади: 

МОН України – 273, Міністерства аграрної політики та продовольства 

України – 11, Міністерства оборони України – 6, Міністерства соціальної 

політики України – 1, Міністерства культури України – 26, Міністерства 

охорони здоров’я України – 35, Міністерства внутрішніх справ України – 7 

тощо; регіональний (місцеві органи виконавчої влади тощо); 3) недержавні 

установи та об’єднання (органи громадського самоврядування; 4) суб’єкти 

локального управління (засновники вищих навчальних закладів) тощо. Окрім 

того, цілком можливим є поділ на: 1) суб’єктів загальної компетенції 

(Кабінет Міністрів України тощо) та 2) спеціалізованих суб’єктів (наприклад, 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, національні 

галузеві академії наук). Можливим є й поділ їх на: 1) колегіальних суб’єктів 

(наприклад, Кабінет Міністрів України, Національна академія наук України 

тощо); 2) єдиноначальних (наприклад, засновник ВНЗ, яким може бути і 

фізична та (або) юридична особа). При цьому аналіз законодавства свідчить, 

що управління у сфері вищої освіти здійснюється переважно колегіальними 

суб’єктами. Навіть серед «інститутів державно-громадського управління 

вищою освітою» в Україні також превалюють колегіальні суб’єкти. До таких 

можна зарахувати Раду ректорів і директорів ВНЗ України, ВГО «Асоціацію 

університетів України», ВГО «Асоціацію вищих навчальних закладів 

України» тощо. Колегіальними також є Громадська рада при Міністерстві 

освіти і науки України, Всеукраїнська студентська рада при Міністерстві 

освіти і науки України тощо. 

Усі ці суб’єкти управління взаємодіють між собою, взаємодоповнюють 

один одного в управлінні у сфері вищої освіти, формуючи відповідну 

підсистему системи вищої освіти. Однак відповідну підсистему не варто 

розглядати лише як «органи, що здійснюють управління у сфері вищої 
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освіти», хоча законодавець і зазначив лише їх. Відповідну підсистему також 

формують й інші елементи механізму управління у сфері вищої освіти. Хоча 

окремих статей у Законі України «Про вищу освіту» стосовно інших 

елементів механізму управління у сфері вищої освіти й немає, втім аналіз 

положень тих статей, які присвячені засадам діяльності вищезазначених 

суб’єктів, свідчить про те, що й решта елементів також є, а отже, їх також 

варто включити до відповідної підсистеми, наприклад, ліцензування 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти, що здійснюється центральним 

органом виконавчої влади у сфері й науки в порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України (одночасно виокремлюються форми й методи управління 

двох суб’єктів управління) (ст. 24 Закону України «Про вищу освіту»), 

інституційна акредитація закладу вищої освіти, що здійснюється НАЗЯВО 

(ст. 25-1 Закону України «Про вищу освіту»), державний і громадський 

контроль у сфері вищої освіти (ст. ст. 77, 78 Закону України «Про вищу 

освіту»). Аналіз нормованих положень, присвячених закріпленню 

повноважень суб’єктів, дає змогу виокремити значну кількість форм, методів, 

функцій, принципів управління як складових елементів механізму управління 

у сфері вищої освіти, що загалом і формує відповідну підсистему системи 

вищої освіти. 

І, нарешті, четверту підсистему «організація, зміст і результати» 

формують: 1) рівні та ступені (кваліфікації) вищої освіти; 2) галузь знань і 

спеціальності; 3) освітні й наукові програми; 4) стандарти освітньої 

діяльності і стандарти вищої освіти, які безпосередньо пов’язані між собою, 

взаємодоповнюють, взаємозалежать. Саме вони є «зовнішнім правом 

європеїзації вищої освіти в Україні», самі ці положення, які безпосередньо 

присвячені вищезазначеним питанням у Законі України «Про вищу освіту», є 

фіксацією «європейського вектору в розвитку вищої освіти в Україні», 

«європейського вектору у формуванні законодавства про вищу освіту», а 

розділ ІІ цього Закону є «проєвропейським» за своїм змістом [198, с. 54]. 
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Аналіз відповідних положень базового законодавчого акта (Закону 

України «Про вищу освіту»), зокрема ст. ст. 5, 7, 9, 10, 24, 25, свідчить про 

те, що фактично мова йде про нормативне закріплення положень, 

зорієнтованих на розширення академічної мобільності студентів, викладачів, 

дослідників, управлінців вищої школи, підвищення якості й 

конкурентоздатності української вищої освіти, завдяки чому й 

використовується низка спеціальних інститутів. 

Так, зокрема, ст. 5 Закону фіксує рівні та ступені вищої освіти, їх 

взаємовідповідність з одночасним їх узгодженням із кваліфікаційними 

рівнями Національної рамки кваліфікації. Зокрема, в Україні закріплено 

існування таких рівнів вищої освіти: початковий рівень (короткий цикл), 

перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій (освітньо-науковий, 

освітньо-творчий), науковий. Кожен із них відповідає певному 

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікації як «системного і 

структурованого за компетентностями опису, що «ґрунтується на 

європейських та національних стандартах та принципах забезпечення якості 

освіти, враховує вимоги ринку праці до компетентностей, запроваджується з 

метою гармонізації норм законодавства у сфері освіти і соціально-трудових 

відносин, сприяння національному та міжнародному визнанню здобутих 

Україні, налагодженню ефективної взаємодії сфери освіти та ринку праці» 

(ст. 35 Закону України «Про освіту» [70]) [198, с. 61]. При цьому варто 

зазначити, що Національна рамка кваліфікації (НРК) розроблена з 

урахуванням положень Дублінських дескрипторів, які базуються на п’яти 

видах компетентностей: 1) знаннях і розуміннях; 2) застосуванні знань і 

розумінь; 3) формуванні суджень; 4) комунікації; 5) здатності для 

подальшого навчання, розвитку, а також кредитного виміру для першого і 

другого циклів [198, с. 63]. Утім українська НРК містить чотири види 

компетентностей: 1) знання; 2) уміння; 3) комунікації; 4) автономність і 

відповідальність. Окрім того, має й відповідність конкретному ступеню 

вищої освіти, що підтверджує наявність підсистемоутворювальних ознак. 
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Так, зокрема, першому (бакалаврському) рівню вищої освіти відповідає 

сьомий кваліфікаційний рівень (від 0 до 10-го рівня всього) Національної 

рамки кваліфікації та ступінь вищої освіти бакалавр (на основі повної 

загальної середньої освіти). Щоправда, Рамка кваліфікації Європейського 

простору вищої освіти, прийнята на Бергенській конференції 2005 року, як 

«всеохопна рамка (шкала) кваліфікації для закладів вищої освіти Європи 

передбачає лише три «цикли вищої освіти – 1) перший, включаючи короткий 

(бакалаврський); 2) другий (магістерський); 3) третій (докторський)» 

[198, с. 64]. При цьому у 2017 році законодавець закріпив також «освітньо-

науковий рівень» та «освітньо-мистецький рівень» [70], що слугує 

підґрунтям для порушення питання у фаховому освітянському середовищі 

питання про доцільність виокремлення у вітчизняному законодавстві про 

вищу освіту п’яти рівнів вищої освіти, зокрема початкового, який фактично 

можна вважати підвидом першого, й наукового, який цілком можна було б 

уважати «або четвертим, або ж включити його до складу третього рівня як 

певного підвиду» [198, с. 64]. Аналіз положень ст. 5 Закону України «Про 

вищу освіту» свідчить і про взаємозв’язок рівнів, ступенів вищої освіти з 

освітньою програмою, галуззю знань і типом ВНЗ, що також дає змогу 

виокремлювати підсистемоутворювальні зв’язки. Так, зокрема, початковому 

рівню (короткому циклу) вищої освіти відповідає п’ятий кваліфікаційний 

рівень Національної рамки кваліфікацій, ступінь вищої – молодший бакалавр 

(на основі повної загальної середньої освіти), освітньої програми обсягом 

120–150 предметів ЄКТС й отримання відповідної вищої освіти на базі 

коледжів. Окрім того, Наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

особливості запровадження галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 6 листопада 2015 року 

№ 1151, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2015 року № 226, передбачено затвердження взаємозв’язку галузі знань, 

спеціальності, освітньої програми з одночасним рівнем вищої освіти і 

ступенем. 
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Так, наприклад, галузі знань 03 «Гуманітарні науки» відповідає 

спеціальність 032 «Історія та археологія», освітньо-професійні програми 

«Історія», «Архівознавство» за рівнями вищої освіти – перший – 

бакалаврський, другий – магістерський, ступенями вищої освіти – бакалавр і 

магістр. Галузі знань 10 «Природничі науки» відповідає спеціальність 

101 «Екологія», освітньо-професійні програми «Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 

«Екологія та охорона навколишнього середовища» за рівнями вищої освіти – 

перший – бакалаврський і другий – магістерський і ступенями вищої освіти – 

бакалавр, магістр. Галузі знань 08 «Право» відповідає спеціальність 

081 «Право», освітньо-професійна програма «Правознавство» за рівнями 

вищої освіти – перший (бакалаврський), другий (магістерський) і ступенями 

вищої освіти – бакалавр, магістр. 

Отже, простежується тісний взаємозв’язок рівня, ступеня вищої освіти 

й: 1) галузі знань («основної предметної освіти і науки, що включає групу 

споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка» 

(ст. 1 Закону України «Про вищу освіту»); 2) освітньої програми («системи 

освітніх компетентностей на відповідному рівні вищої освіти в межах 

спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 

навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 

послідовність їх вивчення, кількість предметів ЄКТС, необхідних для 

виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання 

(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня 

вищої освіти» (ст. 1 Закону України «Про вищу освіту»). При цьому освітні 

програми діляться на освітньо-професійні, які розробляються для першого та 

другого рівнів вищої освіти, освітньо-наукові, які розробляються для другого 

і третього рівнів вищої освіти. Варто зазначити, що магістерський (другий) 

рівень вищої освіти може передбачати освітньо-професійну програму 

(практичний профіль), освітньо-наукову програму (академічний профіль). 

Вищі навчальні заклади розробляють освітні програми на підставі стандартів 
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вищої освіти. У свою чергу, на підставі освітньо-професійної (освітньо-

наукової) програми ВНЗ розробляє за кожною спеціальністю навчальний 

план (перелік, обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність 

вивчення дисциплін, форми проведення занять, графік навчального процесу, 

форми поточного й підсумкового контролю), робочий навчальний план 

(ст. 10 Закону України «Про вищу освіту»); 3) спеціальності (складника 

галузі знань); 4) спеціалізації (складника спеціальності, яка визначається ВНЗ 

та передбачає профільну спеціалізовану освітню програму); 5) стандартів 

вищої освіти. Фактично мова йде про ті елементи підсистеми, які 

безпосередньо мають стосунок до організації і змісту освітнього процесу (що 

вивчаємо, у якій послідовності, у якому обсязі, як перевіряємо результати 

підготовки). При цьому простежується не тільки їх тісний взаємозв’язок, а й 

взаємозалежність, що й забезпечує наявність підстав для виокремлення саме 

підсистеми. 

Невід’ємним елементом відповідної підсистеми є і стандарти (від англ. 

stundart – норма, зразок, еталон, модель, який обирається як вихідний для 

зіставлення з іншими подібними). Енциклопедично-довідникова юридична 

література фіксує таке визначення: «стандарт» – це «документ, який 

встановлює для загального і багаторазового застосування правила, загальні 

принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з 

метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній галузі» 

[207].  

Законодавство України про вищу освіту виділяє два види стандартів: 

1) стандарти освітньої діяльності як «сукупність мінімальних вимог до 

кадрового, повчально-методичного, матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення освітнього процесу ВНЗ чи наукової установи» 

(ст. 9 Закону України «Про вищу освіту»). Фактично, це ті вимоги, які 

визначають спроможність базової установи надавати послуги у сфері вищої 

освіти, при цьому не просто послуги, а якісні послуги. Тобто стандарти 

зорієнтовані на зміст і результат відповідної діяльності базових установ; 
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2) стандарти вищої освіти як «сукупність вимог до змісту й результатів 

освітньої діяльності ВНЗ і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в 

межах кожної спеціальності» (ст. 10 Закону України «Про вищу освіту»). 

Стандарти вищої освіти, інколи можна зустріти тезу про «систему стандартів 

вищої освіти» [198, с. 92], діляться на державний стандарт вищої освіти, 

галузеві стандарти вищої освіти (галузеві або ж фахові стандарти) і стандарти 

вищої освіти вищих навчальних закладів. Нині в Україні триває процес 

підготовки проектів стандартів вищої освіти щодо всіх рівнів вищої освіти 

кожної спеціальності з урахуванням новітніх пріоритетів державної політики 

у сфері вищої освіти. Уже є перші результати. Так, зокрема, вже у 2017 році 

затверджено перший стандарт вищої освіти за рівнем вищої освіти 

бакалаврським за спеціальністю «Кібербезпека», який погоджено з НАЗЯВО, 

що свідчить про реальне включення у відповідний напрям роботи 

новоствореного суб’єкта управління у сфері вищої освіти. Цей стандарт 

передбачається ввести в дію у 2017–2018 н. р. Активною є й робота з 

підготовки проектів інших стандартів вищої освіти. 

Однак на період відсутності затверджених стандартів вищої освіти ВНЗ 

мають право розробляти, затверджувати Тимчасові стандарти вищої освіти, 

які діють до моменту введення в дію загальнодержавних. Так, наприклад, 

Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна розроблено 

Тимчасовий стандарт вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» 

спеціальності 241 «Готельна справа» галузі знань 24 «Сфера 

обслуговування». Вони безпосередньо, що вже зрозуміло з нормативної 

дефініції, зорієнтовані на зміст і результати освітньої діяльності. Саме 

стандарти (обидва види) є «нормативною базою функціонування системи 

вищої освіти й спрямовані на досягнення оптимального ступеня 

упорядкованості діяльності у сфері вищої освіти» [198, с. 85].  

Стандарти освітньої діяльності є обов’язковими для базових установ у 

процесі освітньої діяльності, вони розробляються та затверджуються МОН 
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України за погодженням із НАЗЯВО. Стандарти вищої освіти розробляються 

для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до 

НРК й використовуються для визначення та оцінювання якості змісту й 

результатів освітньої діяльності базових установ. Вони також розробляються 

МОН України з урахуванням пропозицій галузевих державних органів, 

галузевих об’єднань організацій роботодавців і затверджуються за 

погодженням із НАЗЯВО (ст. ст. 9, 10 Закону України «Про вищу освіту»). 

Стандарти виконують роль засобів визначення та діагностики якості змісту й 

результатів освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Саме тому цілком 

можна погодитися з авторами науково-практичного Коментаря до Закону 

України «Про вищу освіту» за редакцією В.Ф. Опришка, що стандарти 

освітньої діяльності і стандарти вищої освіти визначають: 1) зміст вищої 

освіти; 2) зміст навчання; 3) засоби діагностики якості вищої освіти; 

4) інформативні терміни навчання [198, с. 85–86], забезпечивши приведення 

стандартизації освітньої діяльності й вищої освіти у відповідність до 

Міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО), стандартів і 

рекомендацій Європейської асоціації забезпечення якості (ENQA), що цілком 

узгоджується з євроінтеграційними прагненнями України у сфері вищої 

освіти, входженням до Європейського простору вищої освіти. 

Використання в процесі розроблення та затвердження відповідних 

стандартів, поміж інших принципів, і таких специфічних (особливих) 

принципів, як прогностичність, цілеспрямованість і діагностичність, дає 

змогу в стандартах визначати вимоги до змісту, обсягу, рівня 

загальноосвітньої та фахової підготовки, використовувати їх задля 

забезпечення якості вищої освіти й водночас вирішувати питання 

задоволення потреб держави, суспільства у фахівцях, а також у якості 

нормативної бази для освітньої, наукової, методичної, профорієнтаційної, 

міжнародної діяльності базових установ. 

Стандарти безпосередньо пов’язані не тільки з елементами відповідної 

підсистеми системи вищої освіти, про що вже зазначалося, а й із елементами 
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інших підсистем. Так, наприклад, вони безпосередньо пов’язані з 

підсистемою «Базові установи», оскільки слугують вимогами обов’язкового 

характеру для них і визначають їх спроможність подавати якісні освітні 

послуги. Вони тісно пов’язані й із елементами підсистеми «Кадри» в аспекті 

обов’язкових вимог до кадрового забезпечення підготовки фахівців для 

кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності (кількісні та якісні 

обов’язкові показники кадрового змісту). Вони ж пов’язані й із 

роботодавцями в аспекті урахування пропозицій останніх під час 

розроблення стандартів. Зв’язок простежується й із підсистемою 

«Управління» в аспекті використання стандартів як базових показників під 

час проведення процедур ліцензування, акредитації, атестації, контролю та 

інших адміністративних процедур суб’єктами управління у сфері вищої 

освіти.  

Окрім того, останні розробляють, надають пропозиції під час 

розроблення й затвердження стандартів. А про тісний зв’язок стандартів з 

усіма елементами підсистеми «Організація, зміст і результати» вже 

зазначалося. Аналіз цієї підсистеми буде неповним без засад організації 

освітнього процесу, які також доцільно зарахувати до цієї підсистеми 

«Організація, зміст, результати» системи вищої освіти. При цьому освітній 

процес варто розглянути як «інтелектуальну, творчу діяльність у сфері вищої 

освіти і науки, що здійснюються у ВНЗ (науковій установі) через систему 

науково-методичних, педагогічних заходів та спрямована на передачу, 

засвоєння, примноження й використання знань, умінь та інших 

компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно 

розвиненої особистості» (ст. 47 Закону України «Про вищу освіту»). 

Важливо не тільки те, чого треба навчати, які послуги надавати, а й те, як 

саме це робити. У цьому плані важливими є мова викладання в базових 

установах, форми навчання (1) очна (денна та вечірня), 2) заочна 

(дистанційна), 3) змішана, яка передбачає поєднання двох перших), форми 

організації освітнього процесу (навчальні заняття, самостійна робота, 
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контрольні заходи, практична підготовка), види навчальних занять (лекції, 

консультації, практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні заняття 

тощо). Усі елементи відповідної підсистеми взаємопов’язані, 

взаємодоповнюють одне одного, взаємозумовлені й охоплюють зміст, 

процедуру та результат. Зміна одного з них впливає на решту й на підсистему 

загалом. 

Отже, в системі вищої освіти як її підсистеми варто виокремлювати: 

1) підсистему «Базові установи», яка охоплює вищі навчальні заклади та 

наукові установи; 2) підсистему «Кадри», яка охоплює наукових, науково-

педагогічних, педагогічних працівників; фахівців-практиків, які залучаються 

до освітнього процесу на освітніх програмах; інших працівників ВНЗ; 

роботодавців; 3) підсистему «Управління», яка охоплює органи, що 

здійснюють управління у сфері вищої освіти, з усіма елементами їхньої 

діяльності; 4) підсистему «Організація, зміст, результати», яка охоплює рівні, 

ступені (кваліфікації) вищої освіти, галузі знань і спеціальності, освітні та 

наукові програми, стандарти освітньої діяльності, засади організації 

освітнього процесу. Усі ці елементи взаємопов’язані, взаємозумовлені, 

взаємодоповнюють один одного, формуючи систему вищої освіти. При 

цьому ці зв’язки варто вважати внутрішніми (у самій системі вищої освіти 

між підсистемами, між елементами, у межах підсистем між елементами), 

водночас є й зовнішні зв’язки, завдяки чому систему вищої освіти можна 

розглядати як підсистему системи освіти загалом (ст. 30 Закону України 

«Про освіту» визначає вищу освіту як освітній рівень освіти). Визнання 

вищої освіти як рівня освіти дає змогу вести мову про її зв’язок, 

взаємозумовленість, взаємодоповнення з рештою рівнів освіти (дошкільною, 

загальною, середньою, професійною середньою тощо). При цьому цей 

зв’язок (а краще мову вести про зв’язки – у множині) простежується між 

усіма рівнями освіти (з деякими є тільки тісним – повною загальною 

середньою освітою, професійною (професійно-технічною) освітою, із 

деякими – менш тісною – дошкільною освітою), між усіма підсистемами (в 
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системі освіти також можна виокремити такі самі підсистеми, як і в системі 

вищої освіти).  

У цьому випадку ці зв’язки для системи вищої освіти будуть 

зовнішніми (наприклад, щодо підсистеми «Кадри» мову вести варто про осіб, 

які можуть здобувати рівень вищої освіти на базі повної загальної середньої 

освіти), а для системи освіти – внутрішніми. Доцільно звернути увагу на те, 

що саме зв’язки зумовлюють існування вищої освіти як системи, як певне 

цілісне, історичне утворення, яке не можна розглядати як просту сукупність 

її підсистем. Самі підсистеми не мають тих властивостей, якими наділена 

система вищої освіти. Саме підсистеми в їх зв’язках і зумовлюють 

функціонування системи вищої освіти, її внутрішню організацію, змінність, 

мобільність, відкритість, стабільність, здатність змінювати власний стан за 

збереження якісної визначеності, загальну цілеспрямованість. Варто 

зазначити, що система вищої освіти реагує на всі зміни «зовнішнього 

характеру», особливо в умовах входження України до Європейського 

простору вищої освіти, що підтверджує її динамічність (адаптивність), разом 

із тим вона наділена ознакою стабільності (саме ця ознака врівноважує 

динамічність системи), що дає змогу системі вищої освіти зберігати заданий 

стан за невідворотних зовнішніх змін, не руйнування. Саме тому цілком 

можна погодитися з тим, що систему (в цьому випадку систему вищої освіти) 

можна розглядати як систему динамічну й відкриту та водночас як стабільну 

[178, с. 221]. 

Отже, вищу освіту треба розглядати як систему, в якій умовно можна 

виділити підсистему «Базові установи», підсистему «Кадри», підсистему 

«Управління», підсистему «Організація, зміст, результати», що охоплюють 

елементи й перебувають між собою у внутрішніх і зовнішніх зв’язках. Кожна 

з підсистем являє собою упорядковану сукупність взаємопов’язаних і 

взаємодіючих, взаємозумовлених елементів. Підсистема «Базові установи» 

охоплює вищі навчальні заклади та наукові установи; підсистема «Кадри» – 

наукових, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, які 
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навчаються в базових установах, фахівців-практиків, яких залучають до 

навчального процесу на освітньо-професійних програмах, інших працівників 

базових установ, роботодавців; підсистема «Управління» – органи 

управління у сфері вищої освіти з усіма елементами механізму їхньої 

діяльності; підсистема «Організація, зміст, результати» – рівні, ступені 

(кваліфікації) вищої освіти, галузі знань і спеціальності, освітні (освітньо-

наукові, освітньо-професійні, освітньо-мистецькі) програми, стандарти 

освітньої діяльності, засади організації освітнього процесу [208, с. 56]. Саме 

тому це упорядкована сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих 

структурованих інтегративних елементів, об’єднаних у підсистеми. Ознаками 

системи вищої освіти є цілісність, комплексність, ієрархічна організація, 

внутрішнє та зовнішнє функціонування, динамічність, стабільність, 

відкритість, історична зумовленість. Систему вищої освіти варто розглядати 

як підсистему системи освіти (її рівень). 

 

 

2.3. Освітнє право (право вищої освіти) – правовий вимір 

існування вищої освіти 

 

Останнім часом у вітчизняній правовій науці все частіше можна 

зустріти згадки про «освітнє право» в контексті реформування вітчизняної 

юридичної освіти, реформування вітчизняної системи права та виокремлення 

нових галузей, а також в аспекті змістового наповнення нової галузі 

законодавства й систематизації освітнього законодавства в різних формах. 

Одразу ж варто зосередити увагу на тому, що одностайності у вітчизняному 

фаховому науковому середовищі щодо долі освітнього права немає. Аналіз 

наявних джерел свідчить, що спостерігається розмаїття підходів до 

вирішення відповідного питання, а саме: одні вчені-юристи вважають освітнє 

право самостійною галуззю права й намагаються обґрунтувати наявність 

усього комплексу обов’язкових для самостійної галузі ознак; інші вважають 
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його підгалуззю інших галузей права (в основному адміністративного або ж 

соціального права); група вчених-юристів ототожнює освітнє право з 

однойменною галуззю законодавства й пропонує варіанти систематизації 

останньої (Освітній кодекс України, Кодекс про освіту України, Основи 

законодавства про освіту й науку України тощо); можна зустріти роботи, в 

яких освітнє право розглядається як навчальна дисципліна, яка, на думку 

вчених-юристів, повинна впроваджуватися в навчальний процес як 

дисципліна вільного вибору для студентів юридичних факультетів і як 

обов’язкова навчальна дисципліна для студентів педагогічних факультетів. 

Отже, спостерігається різноваріативність підходів до розгляду освітнього 

права, що й зумовлює в деяких випадках помилкове ототожнення галузі 

права з галуззю законодавства або навчальною дисципліною. Так, наприклад, 

Д.Є. Андрєєва, обґрунтовуючи самостійний характер освітнього права саме 

як галузі національної системи права (щоправда, вона використовує термін 

«правова система», який охоплює більш змістовне явище), пропонує вважати 

його «сукупністю нормативно-правових актів, які регулюють відносини в 

галузі освіти, <…> як галузь (напрям, розділ) юридичної освіти, як 

сукупність знань про освітні правовідносини, про джерела освітнього права, 

особливості правозастосування у сфері освіти, організацію освітнього 

процесу тощо, <…> як навчальну дисципліну, яка викладається у вищих 

навчальних закладах» [209, с. 107]. Отже, спостерігається фактичний розгляд 

освітнього права як галузі законодавства, галузі юридичної науки, як 

навчальної дисципліни, загалом поза увагою залишається освітнє право як 

галузь (або ж інший елемент системи права) права. Б.І. Андрусишин із 

посиланням на роботи С.М. Ніколаєнко розглядає освітнє право як 

«сукупність правил поведінки, встановлених відповідно до національно-

історичних традицій державою або ж від імені держави для врегулювання 

відносин у галузі освіти» [210, с. 7], водночас додаючи, що воно може в 

«суб’єктивному розумінні (суб’єктивному рівні)» розглядатися як 

правосвідомість, уявлення людей про освітнє законодавство, про 
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справедливість суспільних відносин у сфері освіти й науки, суб’єктивне 

право людини на освіту, в «об’єктивному розумінні» – як об’єктивне явище, 

як сукупність нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини 

в галузі освіти [210, с. 7]. І по тексту використовує термінологію, яка 

свідчить про суперечливість поглядів автора на розуміння освітнього права, – 

«освітнє право», «освітнє законодавство», «освітянська законотворчість», 

«освітянська наукова галузь», «законодавство у сфері освіти», «комплексна 

законодавча база в галузі освіти» тощо. Приділяючи увагу саме елементам 

сучасної національної системи права, Р.С. Мельник виокремлює освітнє 

право як складовий елемент адміністративно-культурного права, включаючи 

останнє до особливого адміністративного права [178, с. 340–341]. 

Н.А. Губерська, аналізуючи адміністративні процедури в галузі вищої освіти, 

пропонує розглядати освітнє право (право вищої освіти) як підгалузь 

адміністративного права, роблячи акцент на ньому саме як на елементі 

системи права [110, с. 39]. Р.Г. Валєєв, аналізуючи предмет освітнього права, 

пропонує його розглядати як самостійну галузь права, як сукупність 

правових приписів, що регулюють відносини в галузі освіти [211, с. 48–49]. 

К.М. Романенко в роботі заперечує самостійний характер освітнього права як 

галузі права й пропонує розглядати його саме в як галузь законодавства й у 

перспективі розробити та прийняти Зібрання законів про освіту [210, с. 7]. 

В.М. Сирих розглядає освітнє право як «нову галузь права, що покликана 

врегулювати самостійний різновид суспільних освітніх відносин» [212, с. 98], 

звертаючи увагу на його асоціювання передусім із сукупністю норм права, 

зорієнтованих на відособлений предмет – коло суспільних відносин. Отже, 

варто чітко усвідомлювати, що освітнє право можна розглядати в кількох 

аспектах: як галузь (або підгалузь) системи права, як галузь законодавства, як 

галузь юридичної науки та як навчальну дисципліну.  

Так, справді натепер у наявності значний масив нормативно-правових 

актів, покликаних урегулювати відносини у сфері освіти загалом і у вищій 

освіті зокрема. Саме тому задля спрощення та підвищення ефективності 



157 

 

права застосування в зазначеній сфері непоодинокими є пропозиції в 

середовищі вчених-юристів щодо потреби систематизації цих актів, кількість 

яких є великою, зміст – різноманітним, місце й роль у системі законодавства 

також. Варто зазначити, що стосовно наявності галузі законодавства 

(«освітнє законодавство», «законодавство в галузі освіти») у юридичній 

науці гострих дискусій немає (саме кількості, якісні показники 

використовуються вченими-юристами під час її характеристики). Як правило, 

у більшості наявних джерел під час характеристики освітнього законодавства 

використовується термін «комплексна галузь», ураховуючи специфіку 

предмета. І це є цілком є виправданим з огляду на наявні в теорії права 

моделі співвідношення «галузь законодавства – галузь права». Аналіз 

положень вітчизняного освітнього законодавства свідчить про те, що воно 

зорієнтоване на врегулювання таких суспільних відносин: «відносини щодо 

управління освітніми закладами, відносини оподаткування у сфері освіти, 

відносини надання освітніх послуг, трудові відносини, які виникають між 

освітніми закладами та науковими, педагогічними, науково-педагогічними 

працівниками, допоміжним персоналом, відносини, пов’язані із залученням 

до навчально-виховного процесу працюючих пенсіонерів, відносини 

адміністративних процедур у сфері освіти, відносини, пов’язані з орендою, 

зовнішньоекономічною діяльністю тощо. Спостерігається «мозаїчне» 

поєднання різних груп відносин, які регулюються нормами різних галузей, 

однак об’єднаних єдиною сферою цих відносин – сферою освіти, що й 

свідчить на користь комплексного характеру галузі законодавства – 

освітнього законодавства (законодавства про освіту). Система законодавства 

є складною, передбачає поєднання положень Конституції України, 

кодифікованих актів (наприклад, Бюджетного кодексу України, Земельного 

кодексу України, Податкового кодексу України тощо), законодавчих актів із 

їх поділом на так звані «основні» (пов’язані безпосередньо з предметом 

регулювання), до яких варто зарахувати Закон України «Про освіту», Закон 

України «Про вищу освіту» тощо, а також «дотичні» (пов’язані), до яких 
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можна зарахувати Закон України «Про державний нагляд (контроль) у сфері 

господарської діяльності», Закон України «Про громадські об’єднання», 

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» тощо. Достатньо 

великим є масив підзаконних нормативно-правових, актів як 

загальнодержавних, так і регіональних, а також решти різновидів джерел 

вітчизняного права, зорієнтованих на врегулювання відносин у сфері освіти 

(міжнародні акти, ратифіковані Верховною Радою України, рішення ЄСПЛ, 

soft law тощо). Коли мова йде про освітнє законодавство, то в цьому випадку 

варто зазначити, що це комплексна галузь законодавства, різновид галузі 

законодавства, що «складається із кількох комплексних правових інститутів 

(міжгалузевих інститутів) або підгалузей» [213, с. 11]. Натепер освітнє 

законодавство досить розгалужене, що істотно ускладнює правозастосовний 

процес, саме тому ідея систематизації освітнього законодавства виглядає 

цілком логічною й обґрунтованою. Інша справа, що форма систематизації 

потребує посиленої уваги. Узагальнений аналіз наявних наукових пропозицій 

із цього питання свідчить про кілька домінуючих підходів – кодифікація з 

прийняттям Освітнього кодексу (Кодексу про освіту) й кодифікація з 

прийняттям Основ законодавства про освіту (варіанти пропонуються різні, з 

поєднанням освіти й науки, виокремленням лише освіти). Ураховуючи 

традиції кодифікаційної вітчизняної діяльності, а також специфіку кожного із 

запропонованих вище різновидів кодифікованих актів (з урахуванням 

ґрунтовних напрацювань, присвячених кодексам та іншим різновидам 

кодифікованих актів, у роботах Є.А. Гетьмана, Д.С. Астахова, 

П.М. Рабіновича, Н.М. Пархоменко та інших), розроблення і прийняття 

Кодексу про освіту виглядає цілком оптимальним для України варіантом. У 

цьому аспекті освітнє законодавство (як зовнішню форму вираження 

освітнього права) варто розглядати як сукупність нормативно-правових актів, 

зорієнтованих на врегулювання суспільних відносин у сфері освіти. Мова йде 

про акти, оскільки, окрім кодифікованого акта в перспективі, все рівно 

існуватимуть й інші (щоправда, їх кількість буде набагато меншою, 
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порівняно із сьогоденням) акти спеціального характеру, зорієнтовані на 

врегулювання певних аспектів суспільних відносин у сфері освіти. 

Відповідна галузь законодавства має комплексний характер. Значну частину 

змістового наповнення освітнього законодавства формує законодавство про 

вищу освіту, що дає змогу розглядати його як підгалузь вітчизняного 

законодавства, підгалузь освітнього законодавства. 

Освітнє право цілком можливо розглядати і як складник юридичної 

науки. Останнім часом з’явилося чимало дисертаційних та інших робіт, 

присвячених проблематиці освітнього права. Так, наприклад, різним 

аспектам реалізації конституційного права особи на освіту присвячені роботи 

О.О. Кулініч, К.М. Романенко, К.Г. Грищенко, О.Ф. Вінгловської, В.О. Боняк 

та інших, проблематиці адміністративно-правового регулювання відносин у 

сфері освіти – праці Л.В. Головій, Д.Є. Андрєєвої, Н.Л. Губерської, 

Р.Г. Валєєва, В.М. Савіщенко, В.Ф. Опришка, А.О. Селіванова, 

В.В. Комарова, П.С. Пацурківського, І.С. Гриценка, Є.Р. Бодунова, 

Е.М. Вашуріної та інших, проблематиці фінансово-правового забезпечення в 

зазначеній сфері відносин – роботи Н.В. Бондарчук, М.П. Кучерявенка, 

Л.М. Касьяненко, О.В. Макух, О.В. Солдатенко та інших. Аналіз переліків 

тем дисертаційних робіт із проблем держави і права, які щорічно 

рекомендують відділення Національної академії правових наук України, 

також свідчить про певний «сплеск» уваги вчених-юристів до проблематики 

освітнього права. Так, наприклад, лише у 2015 році понад 20 тем 

дисертаційних робіт, присвячених окремим питанням освітнього права, було 

затверджено, вони пов’язані з проблематикою правового регулювання 

цивільних правовідносин за участю вищих навчальних закладів, трудових 

відносин за участю різних учасників освітнього процесу, земельних 

правовідносин, пов’язаних із ВНЗ, адміністративних процедурних відносин 

різного виду, реалізації повноважень різних суб’єктів публічної адміністрації 

у сфері освіти тощо [214]. У 2016 році також інтерес до проблем освітнього 

права не згасає [215]. Варто відзначити, що всі теми розподілені в рамках 
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наявних наукових спеціальностей, що знову ж таки свідчить про відсутність 

єдиної позиції щодо галузі в класичному розумінні (спеціальностей) 

юридичної науки – освітнього права, передусім підкреслює її комплексний 

характер, міжгалузевий характер. В умовах докорінного перегляду правових 

засад регулювання відносин у сфері освіти, актуалізації потреби формування 

нового наукового базису для такого регулювання істотно актуалізується 

наукова діяльність, зорієнтована на поглиблене дослідження проблематики 

освітнього права як певного формування правової науки. Підтвердженням 

цьому може бути визнання як одного з пріоритетних напрямів наукових 

досліджень сучасного періоду проблематики освітнього права Національною 

академією правових наук України й закріплення її серед перспективних 

напрямів кандидатських і докторських досліджень у Рішенні Президії 

НАПрН України від 18 жовтня 2013 року № 86/11, а також Національною 

академією правових наук України як одного з Основних наукових 

найважливіших проблемних питань на 2014–2018 роки, затверджених 

Рішенням Президією НАН України від 20 грудня 2013 року № 179. 

Специфіка наукового дослідження правового регулювання у сфері освіти з 

акцентом на специфічні умови останньої закріплена в Пріоритетних 

напрямах наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ 

України на 2015–2019 роки, затверджених Наказом МВС України від 

16 березня 2013 р. № 275, тощо. Усе це в комплексі дає підстави для 

формулювання можливого висновку про можливість виокремлення у 

вітчизняній правовій науці окремого напряму – освітнє право. Чи є це 

самостійною галуззю національної правової науки? Саме міжгалузевий 

характер свідчить про комплексний її предмет, про комплексний її характер 

за аналогією з аграрним митним правом, саме тому пропонуємо розглядати 

освітнє право як окремий елемент вітчизняної правової науки. Уважати його 

підгалуззю будь-якої галузі вітчизняної правової науки навряд чи можливо, 

беручи до уваги специфіку вищезазначених предметів наукового 

дослідження, а самостійним комплексним елементом цілком можливо в 
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рамках приватно-публічного правового доктринального дослідження. Саме 

тому пропонуємо включити до переліку спеціальностей у межах напряму 

081 «Право» поряд із уже наявними й спеціальність (галузь) «освітнє право», 

усунувши тим самим можливі дискусії щодо його місця у вітчизняній 

правовій науці (при цьому підгалуззю освітнього права як галузі вітчизняної 

правової науки розглядати право вищої освіти). Прецеденти такого 

вирішення в історії вітчизняної правової науки вже були щодо аграрного 

права, митного права, інформаційного права, банківського права тощо. 

Наявність окресленого предмета комплексного характеру, його специфіка 

дають змогу виокремити його задля поглибленого дослідження в якості 

галузі правової науки й запропонувати наступне його визначення.  

Освітнє право як галузь вітчизняної правової науки – це система 

поглядів, ідей, уявлень про освітнє право, тенденції його розвитку, його 

принципи, освітнє право зарубіжних країн. Як галузь правової науки освітнє 

право є ширшим за галузь права та навчальну дисципліну, оскільки вивчає ті 

аспекти, питання, які не вивчає відповідна навчальна дисципліна й не 

охоплює галузь права, серед таких – перспективи виокремлення та 

реформування освітнього права, співвідношення його з іншими елементами 

системи права, співвідношення інститутів освітнього права, співвідношення з 

іншими правовими науками (можливим є співвідношення й із неправовими 

науками), аналіз досягнень зарубіжної освітньо-правової науки та їх 

використання у процесі вітчизняних наукових правових досліджень тощо. 

Варто підтримати Т.О. Коломоєць та авторів академічного курсу з 

адміністративного права за загальною редакцією В.Б. Авер’янова, щоправда, 

з акцентом на освітнє право, що головне тлумачення освітнього права як 

правової науки полягає в «розробці наукових висновків, пропозицій, 

рекомендацій щодо вдосконалення та посилення ефективності діючих 

освітньо-правових норм» [99, с. 56; 111, с. 25]. А це, у свою чергу, й 

зумовлює специфіку впливу освітнього права як галузі правової науки на 

освітнє право як елемент системи права, галузь законодавства тощо. Можна 
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цілком підтримати С.Г. Стеценка в тому, що освітнє право як галузь 

правової, як і будь-яка інша галузь, науки виконує цілу низку завдань. Серед 

таких щодо освітнього права можна цілком було б виділити: 1) розроблення 

нової доктрини українського освітнього права; 2) виявлення проблем 

освітнього права та формулювання пропозицій щодо їх вирішення; 

3) тлумачення норм освітнього права; 4) розроблення нових понять, 

принципів, спрямованих на вдосконалення освітньої діяльності, наближення 

вітчизняного правового простору до європейського аналогу [92, с. 32].  

Отже, освітнє право як галузь правової науки – це система поглядів, 

уявлень, положень про освітнє право, освітній простір, специфіку правового 

регулювання відносин у сфері освіти. Освітнє право доцільно розглядати як 

самостійну навчальну дисципліну. Аналіз офіційних сайтів ВНЗ, які 

здійснюють підготовку фахівців за напрямом 081 «Право» освітніми рівнями 

бакалавр, магістр в Україні, свідчить, що навчальні плани багатьох із них 

містять навчальну дисципліну «освітнє право» як дисципліну вільного 

вибору ВНЗ. В умовах відсутності стандартів вищої освіти і стандартів 

освітньої діяльності, активної роботи сформованої МОН України та 

Міністерством юстиції України групи фахівців із підготовки стандартів за 

напрямом підготовки 081 «Право» розгляд можливості включення цієї 

навчальної дисципліни до навчального процесу майбутніх юристів набуває 

особливої актуальності.  

Варто звернути увагу на те, що правові засади академічної мобільності, 

організації навчального процесу, забезпечення якості навчання набувають 

неабиякого значення для студентів, тим більше в умовах приєднання України 

до Європейського простору вищої освіти. Безперечно, вона не може бути 

визначена як обов’язкова (з урахуванням загальної кількості кредитів, годин, 

кількості навчальних дисциплін, вимог до пропорційного формування 

навчального плану тощо), однак серед навчальних дисциплін вільного 

вибору вона має бути. Варто зазначити, що досвід викладання такої 

дисципліни в українських ВНЗ є і не тільки в класичних, а й у 
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спеціалізованих, і досвід – позитивний. Так, наприклад, у Національному 

гірничому університеті така дисципліна викладається вже протягом дев’яти 

років і викликає у студентів неабияку зацікавленість [216, с. 13–14]. 

Аналогічна навчальна дисципліна передбачена в навчальних планах ще 

більше ніж 50 ВНЗ державної і приватної форм власності для здобувачів 

рівнів вищої освіти бакалавр і магістр. Щоправда, різною є кількість 

кредитів, відповідно, і навчальних годин для її вивчення. Аналіз проекту 

Концепції вдосконалення вищої юридичної освіти в Україні, який уже 

протягом тривалого часу обговорюється в професійному правничому 

освітньому середовищі, передбачає знання й компетентність майбутніх 

юристів щодо правових засад регулювання суспільних відносин у сфері 

освіти (передусім вищої освіти). Аналогічним є стан справ і з проектом 

Стандарту вищої освіти за рівнем бакалавр для напряму 081 «Право», з 

включенням навчальної дисципліни «Освітнє право» до примірного переліку 

навчальних дисциплін за вибором ВНЗ. Певну допомогу в цьому надають і 

міжнародні громадські організації, фахові експертні організації, зацікавлені в 

наближенні вітчизняної моделі підготовки юристів до європейських і 

світових стандартів. Так, варто згадати хоча б ініціативу Міжнародного 

фонду «Відродження» в проведенні конкурсу «Розробка навчальних курсів з 

освітнього права» у 2010 році, проведенні циклу тематичних заходів (літня 

школа, тренінги, круглі столи, конференції) та фінансуванні підготовки й 

видання навчальних посібників [216, с. 12].  

Отже, враховуючи попит студентів на академічну мобільність, знання 

правових засад організації навчального процесу, забезпечення якості 

підготовки, а також надмірну модифікацію моделі освітніх правовідносин, 

зумовлену приєднанням України до Європейського простору вищої освіти, 

цілком виправданим є впровадження в навчальний процес викладання 

навчальної дисципліни «Освітнє право» для здобувачів рівня вищої освіти 

бакалавр (магістр) за напрямом 081 «Право» з використанням тих 

методичних напрацювань, які вже є натепер в Україні. Цілком виправданим 
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виглядає визначення одного кредиту ЄКТС для викладання цієї дисципліни з 

формою контролю – «залік» на першому курсі навчання з можливістю 

використання (рекомендації) тих навчальних посібників, які вже підготовлені 

представниками різних освітніх правничих шкіл України (наприклад, 

посібники Р.Г. Валєєва, В.В. Астахова, К.В. Астахової, О.Л. Войно-

Данчишиної та інших [147; 217; 218]. При цьому варто акцентувати увагу на 

тому, що для студентів, які навчаються за напрямом 081 «Право», цілком 

логічно було б акцент зробити на правових засадах регулювання відносин у 

сфері вищої освіти. Поряд із цим виправданим є включення до навчальних 

планів для здобувачів рівнів вищої освіти бакалавр, магістр навчальної 

дисципліни «Освітнє право» з акцентом на правових засадах регулювання 

суспільних відносин к сфері освіти загалом. Таку практику доцільно 

запровадити для студентів педагогічних напрямів, спеціальностей із 

урахуванням специфіки сфери їх працевлаштування в майбутньому (не 

обмежуватися лише сферою вищої освіти, а й розширити до сфери освіти 

загалом). Це може бути також навчальна дисципліна за вибором ВНЗ, хоча 

під час розроблення стандартів можна було б розглянути питання включення 

її до блоку обов’язкових навчальних дисциплін. Це сприятиме підвищенню 

рівня правової освіти учасників освітніх правовідносин у процесі їхньої 

практичної діяльності. Вивчення цієї дисципліни можливе на 1 або 2 році 

навчання в обсязі 1,2 кредитів ЄКТС із формою контролю – залік, 

підготовкою методичних матеріалів з акцентом на специфіку сфери 

майбутнього працевлаштування випускників, активним упровадженням 

інноваційних форм і методів навчання, поєднанням теоретичної підготовки 

та набуттям практичних компетентностей студентами під час навчання.  

Отже, освітнє право цілком можна розглядати і як навчальну 

дисципліну, яку варто впровадити в навчальний процес для здобувачів рівня 

вищої освіти бакалавр за напрямом 081 «Право» (це може бути «Освітнє 

право (право вищої освіти)»), а також для здобувачів рівнів вищої освіти 

бакалавр, магістр для педагогічних спеціальностей (напрямів), різних 
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освітніх програм. При цьому освітнє право варто розглядати як вид 

юридичної навчальної дисципліни, яка є більш широкою категорією 

порівняно, наприклад, із освітнім правом як елементом системи права, 

галуззю законодавства, оскільки вона не тільки вивчає норми освітнього 

права, положення освітнього законодавства, а й формує «цілісну теоретичну 

абстраговану модель» [111, с. 22] правового регулювання відносин у сфері 

освіти. Отже, у поле зору під час вивчення освітнього права як навчальної 

дисципліни потрапляють також правові відносини, суб’єкти освітнього 

права, зміст освіти, способи забезпечення законності в зазначеній сфері 

відносин, механізм правового регулювання відносин у сфері освіти. Цілком 

можливим є традиційний підхід до структури відповідної навчальної 

дисципліни з її поділом на Загальну й Особливу частини. При цьому в 

першій частині цілком можна було б зосередити питання: предмет, метод, 

система освітнього права, його джерела, норми, правовідносини, суб’єкти 

освітнього права та правовий статус, зміст освіти, засоби забезпечення 

законності й дисципліни у сфері вищої освіти тощо. В Особливій частині 

цілком можна було б виокремити блоки специфіки правового регулювання 

відносин за рівнем освіти. Якщо ж мова йде про «Освітнє право (право вищої 

освіти)», тоді загальну частину й особливу частину змістовно можна було б 

наповнити, максимально наблизивши їх до змісту Закону України «Про вищу 

освіту». 

І, нарешті, освітнє право як елемент системи права. Є воно галуззю 

права чи іншим елементом системи права? Це питання було й залишається 

найдискусійнішим у фаховому вітчизняному кадровому середовищі сьогодні. 

Як уже зазначалося, існує кілька основних підходів до вирішення цього 

питання. Щоб з’ясувати питання про те, чи є освітнє право самостійною 

галуззю національного права, треба звернутися до загальновизнаних 

положень теорії права щодо розуміння галузі права та її обов’язкових ознак. 

Пам’ятаємо, що галузь права є самостійним елементом системи права, 

«порівняно автономною сукупністю норм та інститутів, якими регулюються 
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однорідно-самостійна сукупність суспільних відносин» [151, с. 130]. Для 

виокремлення певної сукупності правових норм як самостійної галузі права 

важливою є наявність обов’язкових ознак галузі – предмета правового 

регулювання, методу правового регулювання (ці дві ознаки традиційно у 

правовій науці виділяються як ознаки галузі права), джерел галузі, принципів 

понятійного ряду тощо. Стосовно останніх ознак галузі права варто 

зазначити, що позиції вчених-юристів різняться, водночас одностайною є 

позиція щодо наявності самостійного предмета й методу правового 

регулювання. 

Незважаючи на порушення у вітчизняному фаховому науковому 

середовищі питання щодо обов’язковості або ж необов’язковості наявності в 

певного правового утворення (сукупності) норм самостійного предмета й 

методу для його виокремлення як галузі права, все ж таки останні є саме 

тими обов’язковими ознаками, наявність яких і дає змогу вести мову про 

галузевий характер сукупності правових норм. Непоодинокими є випадки 

визнання в наукових роботах як самостійних галузей права медичного, 

соціального, транспортного, спортивного, енергетичного тощо права. Разом 

із тим для відповіді та запитання про те, чи дійсно ця сукупність є галуззю, 

необхідним є виокремлення передусім самостійного предмета (що регулює) й 

методу (як регулює) правового регулювання. І це підтверджується 

результатами національної правничої дискусії на тему «Система права 

України: сучасний стан і тенденції розвитку» на сторінках Всеукраїнського 

юридичного журналу «Право України», згідно з якими галузь права – це 

«відокремлена сукупність норм права, що регулює якісно однорідну сферу 

суспільних відносин за допомогою певних методів» [219, с. 15]. 

Обов’язковими ознаками галузі, на думку провідних сучасних учених-

теоретиків права, є: 1) предмет і метод правового регулювання як основний 

критерій її виділення; 2) наявність галузевого понятійного апарату; 

3) відносна замкнутість, автономія у правовому регулюванні, що 

забезпечується особливим правовим режимом суспільних відносин, а це, у 
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свою чергу, визначається власними галузевими принципами, специфічним 

правовим статусом суб’єктів, особливим порядком реалізації прав, 

обов’язків, свобод, відповідною комбінацією способів, критеріїв, методів, 

типів правового регулювання, специфічними санкціями й обмеженнями; 

4) юридична цілісність (взаємопов’язані підгалузі, інститути та норми); 

5) центральне місце в системі права [219, с. 15–16]. 

Задля з’ясування питання щодо місця освітнього права в системі права 

України важливим є з’ясування наявності в нього самостійного предмета й 

методу правового регулювання. Воно зорієнтоване на врегулювання 

суспільних відносин у сфері освіти. До таких варто зарахувати: 

«конституційно-правові відносини, які виникають із питань визначення та 

реалізації державної політики освіти; адміністративні правовідносини – 

публічне адміністрування у сфері освіти; трудові правовідносини – між 

учасниками освітнього процесу; цивільно-правові – щодо надання освітніх 

послуг; договірні та зобов’язальні відносини; відносини з приводу 

авторських та суміжних прав у зазначеній сфері; сімейні правовідносини – 

щодо здобуття освіти членами сім’ї; відносини соціального забезпечення – 

стосовно учасників освітнього процесу; фінансові, бюджетні, податкові 

правовідносини за участю учасників освітнього процесу тощо» [211, с. 40]. 

Отже, розмаїття відносин, які регулюються нормами різних галузей права, 

об’єднані єдиною сферою регулювального правового впливу – сферою 

освіти. Усі ці відносини умовно можна поділити на дві групи: «основні», які 

безпосередньо пов’язані із самим освітнім процесом, і «відносини з приводу 

освіти» («додаткові»), які опосередковують ці відносини. За останньою 

ознакою їх можна було б виділити в єдине формування й вести мову про 

певну відособленість (як предмет правового регулювання) комплексного 

характеру. Водночас виникає питання щодо методу (методів) правового 

регулювання. Не може бути одного базового (домінуючого) методу, 

враховуючи багатоманіття суспільних відносин, які підлягають правовому 

регулюванню у сфері освіти. Відносини приватноправового та публічно-
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правового характеру зумовлюють наявність методу як субординації, так і 

координації, як і заборон, дозволів, стимулів, імперативного та 

диспозитивного. 

З одного боку, відсутність у традиційному розумінні предмета й методу 

правового регулювання, однак, з іншого боку, певна виокремленість, 

цілісність цих суспільних відносин наявна, як і специфіка методу, 

зорієнтованого на врегулювання цієї цілісності суспільних відносин. Ця 

специфіка й може слугувати підтвердженням «особливого правового режиму 

врегулювання цих суспільних відносин» [219, с. 15] зі специфічними 

принципами (автономія статусу ВНЗ, наприклад), особливим статусом 

суб’єктів правовідносин (ВНЗ, осіб, які отримують освітні послуги, учасників 

освітнього процесу тощо), особливими способами, методами (а точніше, 

«комбінацією таких типів, методів, приймів регулювання») – заборони, 

дозволи, стимули тощо, специфічними обмеженнями, санкціями 

(призупинення дій, позбавлення ліцензії на право зайняття освітньою 

діяльністю тощо). Саме тому, з огляду на певну відособленість сукупності 

правових норм, зорієнтованих на врегулювання певної відокремленої 

сукупності суспільних відносин у сфері освіти, з використанням комбінації 

субординаційно-координаційних, імперативно-диспозитивних методів 

правового регулювання відповідних відносин можна порушити питання про 

виділення в системі права України освітнього права як галузі права. Ця 

сукупність має предмет, комбінацію методів правового регулювання, певну 

юридичну цілісність (із поділом на елементи – підгалузі, інститути, норми, 

серед яких можна виділити як підгалузі – право вищої освіти; як інститути – 

ліцензування, акредитацію), відносну замкнутість, автономність зі 

специфікою правового режиму регулювання, а також галузевий понятійний 

апарат (освіта, освітній процес, рівні освіти, ступені освіти, учасники 

освітнього процесу, освітня програма тощо). Можна також додати, що для 

галузі права характерною є наявність розгалуженої джерельної бази, що в 

наявності й в освітнього права. Як уже зазначалося, значна кількість 
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різноманітних актів, зорієнтованих на врегулювання суспільних відносин у 

сфері освіти, формує джерельну базу освітнього права. Порушення питання 

про потребу розроблення і прийняття кодифікованого освітнього 

нормативно-правового акта лише додатково свідчить на користь наявності 

джерельної галузевої нормативної бази. 

У теорії права галузі права традиційно діляться на кілька груп. Так, 

О.В. Петришин та С.П. Погребняк виділяють фундаментальні (профільні) й 

спеціальні галузі права [219, с. 16], Д.Є. Андрєєва – профільні (базові), 

спеціальні (з модифікованими правовими режимами, пристосованими до 

особливих сфер життя суспільства) та комплексні галузі права (з поєднанням 

різнорідних інститутів профільних і спеціальних галузей) [216, с. 13]. 

Аналогічний поділ міститься й в енциклопедично-довідниковій літературі 

[151, с. 130]. З огляду на зазначений поділ, освітнє право цілком можна було 

б зарахувати до комплексних галузей права (підтримавши тривидову 

класифікацію), яка фактично поєднала різнорідні інститути конституційного, 

адміністративного, цивільного, трудового, земельного, господарського, 

фінансового та інших галузей права з модифікацією відповідних правових 

режимів до освітньої сфери суспільних відносин. 

Цілком логічним було б з’ясувати роль і значення освітнього права в 

розподілі «Публічне і приватне право», якому в умовах докорінних 

реформаційних правотворчих і державотворчих процесів натепер у теорії 

права приділяється досить багато уваги. Безперечно, з урахуванням 

специфіки предмета освітнього права та комбінації методів правового 

регулювання (залежно від того, про які інститути, про яких суб’єктів іде 

мова – між МОН України та ВНЗ стосовно сертифікації освітньої програми 

чи між ВНЗ та особою, яка бажає здобути рівень вищої освіти бакалавр та 

укладає контракт про надання освітніх послуг тощо) вести мову про 

належність освітнього права або до приватного права, або до публічного 

права важко. Утім «взаємопроникнення режимів правового регулювання з 

публічних сфер у приватні й навпаки, зумовлене реаліями сьогодення» 
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[219, с. 13], дає можливість визначити своєрідне місце освітнього права як 

галузі з приватно-публічним змістом. У більшості своїй усе ж таки 

превалюють публічно-правові засади (у відносинах із суб’єктами публічного 

адміністрування під час реалізації державної освітньої політики на різних 

рівнях), однак у світлі запровадження автономії учасників освітнього 

процесу, розширення сфери диспозитивного впливу істотне (хоча й менше, 

порівняно з публічно-правовим регулюванням) місце посідають і 

приватноправові засади регулювального впливу. Саме тому освітнє право 

варто розглядати як публічно-приватну (змішану) галузь у поділі права на 

приватне та публічне. 

Важливим є й поділ права, а отже, і галузей права на галузі 

матеріального та процесуального права. Ураховуючи загальнотеоретичні 

положення щодо розуміння норм матеріального права (визначають модель 

поведінки шляхом установлення прав та обов’язків суб’єктів) і 

процесуального права (які визначають послідовність дій, що необхідні для 

реалізації передбачених нормами матеріального права й обов’язків 

суб’єктів), а також аналізуючи норми освітнього права як комплексної галузі 

права, цілком можна стверджувати, що й у цьому аспекті освітнє право є 

комплексним, бо поєднує як норми матеріального, так і норми 

процесуального права. Специфікою освітнього права є саме його 

комплексний характер за рахунок «запозичення» з інших галузей права 

інститутів і «пристосування» їх до сфери свого регулювального впливу. 

І, нарешті, освітнє право можна розглядати як «багаторівневе 

утворення», яке має свою структуру, як і будь-яка інша галузь національного 

права. Традиційно галузь права ділиться на підгалузі, інститути й норми 

права. Принаймні щодо освітнього права також можна вести мову про 

виділення підгалузей (наприклад, право вищої освіти, право професійно-

технічної освіти тощо), інститутів (наприклад, ліцензування освітньої 

програми, учасники освітнього процесу тощо), норм (первинних правил 

поведінки у сфері освіти), які взаємопов’язані між собою, взаємодоповнюють 



171 

 

один одного й утворюють самостійну галузь права – освітнє право, 

забезпечуючи їх цілісність. Стосовно вищої освіти цілком можна 

констатувати, що правові засади її визначені нормами освітнього права (на 

галузевому рівні), однак безпосередньо сконцентровані в нормах права вищої 

освіти (на підгалузевому рівні) за аналогією з іншими рівнями освіти. Можна 

також освітнє право розглядати й в аспекті його поділу на Загальну та 

Особливу частини, про що вже зазначалося, задля з’ясування змісту його 

(поділ є умовним і має теоретичне значення). Отже, освітнє право як галузь 

права варто розглядати як цілісну, автономно відокремлену комплексну 

сукупність правових норм, яка за допомогою специфічної комбінації 

імперативно-диспозитивних методів регулює суспільні відносини у сфері 

освіти (як безпосередньо пов’язані з освітнім процесом, так і дотичні до 

цього процесу відносини). 

Отже, узагальнюючи результати дослідження, варто зазначити, що 

освітнє право цілком можна розглядати як самостійну галузь національного 

законодавства, як галузь національної правової науки, як самостійну 

навчальну дисципліну і як самостійну комплексну галузь національного 

права, яка характеризується юридичною цілісністю, відособленістю в системі 

національного права, відносною автономністю із самостійним предметом і 

своєрідною комбінацією методів правового регулювання, унікальною 

галузевою термінологією. Цілком логічним убачається: 1) завершення 

процедури розроблення та прийняття кодифікованого освітнього акта 

(Кодексу про освіту) як основного галузевого джерела; 2) визнання як 

пріоритетного напряму – наукового фахового, в тому числі й на рівні 

дисертаційних досліджень, поглибленого вивчення проблемних питань 

освітнього права (з формулюванням у межах напряму 081 «Право» окремої 

спеціальності або ж доповнення до вже наявної 12.00.07) й у перспективі 

відкриття на базі Національної академії правових наук України навчально-

наукової лабораторії з дослідження проблема освітнього права; 

3) запровадження в навчальний процес для здобувачів рівня вищої освіти 
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бакалавр за напрямом 081 «Право» навчальної дисципліни «Освітнє право» 

як дисципліни вибору ВНЗ з акцентом на право вищої освіти і для здобувачів 

рівня вищої освіти бакалавр (магістр) педагогічних напрямів навчальної 

дисципліни «Освітнє право» як обов’язкової дисципліни (в обсязі 1 кредит 

ЄКТС із формою підсумкового контролю – залік); упровадження практики 

проведення літніх (зимових) шкіл з освітнього права для студентів ВНЗ під 

егідою навчально-наукової лабораторії з дослідження проблеми освітнього 

права НАПрН України; 4) освітнє право розглядати як самостійну 

комплексну галузь національного права із самостійним предметом, 

комбінацією імперативно-диспозитивних методів правового регулювання, 

понятійним апаратом, цілісністю й автономією. Право вищої освіти 

пропонується розглядати як підгалузь освітнього права і як правовий вимір 

існування вищої освіти в Україні. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Виділено ознаки вищої освіти, а саме: 1) інтегративна сукупність 

систематизованих знань, умінь, навичок, компетентностей, морально-

етичних цінностей, способів мислення, світоглядних, громадських, 

професійних якостей, що передбачає її теоретико-практичний (прикладний) 

характер; 2) базове підґрунтя – наявність підготовки за рівнем не нижче 

повної загальної середньої освіти; 3) стандартизація та унормованість 

(наявність нормативно визначених галузей знань, спеціальностей, напрямів, 

степенів, рівнів, освітніх (освітньо-професійних чи освітньо-наукових) 

програм тощо); 4) цілеспрямованість; 5) наявність спеціалізованих учасників 

освітнього процесу – «суб’єктів, що надають освітні послуги» (наукових, 

науково-педагогічних працівників, фахівців-практиків, що залучаються до 

освітньо-професійних програм, інших працівників ВНЗ) та «осіб, що 

отримують освітні послуги» (здобувачів вищої освіти та інших осіб, які 
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навчаються у вищих навчальних закладах); 6) наявність автономних 

спеціалізованих установ надання освіти («освітніх послуг») – ВНЗ або 

наукові установи; 7) інтегративний зв’язок вищої освіти з науковою 

діяльністю (науковими дослідженнями); 8) процедурна нормативна 

регламентованість із широкими повноваженнями автономних ВНЗ та 

наукових установ; 9) формально закріплена результативність; 

10) наступність; 11) тривалість (термінова визначеність); 12) динамізм 

(динамічність), відкритість, мобільність; 13) випереджувальний характер; 

14) новаційність; 15) системний характер; 16) рівень освіти [174]. 

Доведено, що вищу освіту варто розглядати у вузькому (конкретні 

правовідносини, що виникають між суб’єктами освітнього процесу щодо 

певної галузі знань певної кваліфікації на конкретному рівні вищої освіти) та 

широкому (як сукупність знань, умінь, навичок, способів мислення, якостей, 

компетентностей, що здобуває особа у ВНЗ чи науковій установі за 

визначеними галузями знань, кваліфікаціями на рівнях вищої освіти) 

розуміннях. Цілком можливим є й розгляд вищої освіти в розумінні її 

інституційного складника (мета, завдання, функції, суб’єкти освітніх 

правовідносин із їх умовним поділом на різні групи, «процес» і його 

результат із виокремленням ефективності певних етапів, дій і їх специфіки), 

складника (перманентність, термінова визначеність, динамічність). На 

підставі всього зазначеного можна запропонувати визначення вищої освіти 

як систематизованої сукупності знань, умінь, навичок, практичних 

компетентностей, способів мислення та інших якостей, які отримують 

здобувачі й інші особи, що навчаються, у вищих навчальних закладах або 

наукових установах, наділених автономією в нормативно визначених межах, 

на рівнях вищої освіти з відповідної галузі знань за певною кваліфікацією, 

що підтверджується відповідним документом. У цьому формулюванні 

запропоновано розглядати вищу освіту і як об’єкт державного контролю.  

Аргументовано, що вищу освіту доцільно розглядати як систему, в якій 

умовно можна виділити підсистему «Базові установи», підсистему «Кадри», 
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підсистему «Управління», підсистему «Організація, зміст, результати», що 

охоплюють елементи й перебувають між собою у внутрішніх і зовнішніх 

зв’язках. Кожна з підсистем являє собою упорядковану сукупність 

взаємопов’язаних і взаємодіючих, взаємозумовлених елементів. Підсистема 

«Базові установи» охоплює вищі навчальні заклади та наукові установи; 

підсистема «Кадри» – наукових, науково-педагогічних працівників, 

здобувачів вищої освіти, які навчаються в базових установах, фахівців-

практиків, які залучають до навчального процесу на освітньо-професійних 

програмах, інших працівників базових установ, роботодавців; підсистема 

«Управління» – органи управління у сфері вищої освіти з усіма елементами 

механізму їхньої діяльності; підсистема «Організація, зміст, результати» – 

рівні, ступені (кваліфікації) вищої освіти, галузі знань і спеціальності, освітні 

(освітньо-наукові, освітньо-професійні) програми, стандарти освітньої 

діяльності, засади організації освітнього процесу. Саме тому це упорядкована 

сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих структурованих інтегративних 

елементів, об’єднаних у підсистеми.  

Ознаками системи вищої освіти є цілісність, комплексність, ієрархічна 

організація, внутрішнє та зовнішнє функціонування, динамічність, 

стабільність, відкритість, історична зумовленість. Систему вищої освіти 

варто розглядати як підсистему системи освіти (її рівень). 

Доведено, що освітнє право цілком можна розглядати як самостійну 

галузь національного законодавства, як галузь національної правової науки, 

як самостійну навчальну дисципліну і як самостійну комплексну галузь 

національного права, яка характеризується юридичною цілісністю, 

відособленістю в системі національного права, відносною автономністю із 

самостійним предметом і своєрідною комбінацією методів правового 

регулювання, унікальною галузевою термінологією. Цілком логічним 

убачається: 1) завершення процедури розроблення та прийняття 

кодифікованого освітнього акта (Кодексу про освіту) як основного 

галузевого джерела; 2) визнання як пріоритетного напряму – наукового 
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фахового, в тому числі й на рівні дисертаційних досліджень, поглибленого 

вивчення проблемних питань освітнього права (з формулюванням у межах 

напряму 081 «Право» окремої спеціальності або ж доповнення до вже 

наявної 12.00.07) й у перспективі відкриття на базі Національної академії 

правових наук України навчально-наукової лабораторії з дослідження 

проблеми освітнього права; 3) запровадження в навчальний процес для 

здобувачів рівня вищої освіти бакалавр за напрямом 081 «Право» навчальної 

дисципліни «Освітнє право» як дисципліни вибору ВНЗ з акцентом на право 

вищої освіти і для здобувачів рівня вищої освіти бакалавр (магістр) 

педагогічних напрямів навчальної дисципліни «Освітнє право» як 

обов’язкової дисципліни (в обсязі 1 кредит ЄКТС із формою підсумкового 

контролю – залік); упровадження практики проведення літніх (зимових) шкіл 

з освітнього права для студентів ВНЗ під егідою навчально-наукової 

лабораторії з дослідження проблеми освітнього права НАПрН України; 

4) освітнє право розглядати як самостійну комплексну галузь національного 

права із самостійним предметом, комбінацією імперативно-диспозитивних 

методів правового регулювання, понятійним апаратом, цілісністю й 

автономією. Право вищої освіти пропонується розглядати як підгалузь 

освітнього права і як правовий вимір існування вищої освіти в Україні. 

 



176 

 

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО 

КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

3.1. Принципи державного контролю у сфері вищої освіти 

 

Державний контроль, як і будь-яка інша процесуальна діяльність, має 

спиратись на певний фундамент ціннісних орієнтирів, своєрідних вихідних 

засад, що закріплюються не тільки чинним законодавством, а й 

сформульовані правовою доктриною та продиктовані загальним розвитком 

суспільства і його політичної системою. Такими орієнтирами, безумовно, є 

принципи. Відомий теоретик права С.С. Алексєєв зазначав, що у праві є 

глибинні елементи, які знаходяться в надрах правової тканини, це – 

принципи права [220, с. 240]. Пронизуючи всі складники системи права, 

принципи закладають загальні вектори розвитку засад правового 

регулювання всіх без винятку суспільних відносин, визначають напрями 

галузевого законодавства. 

Ураховуючи той факт, що принципи є своєрідним базисом здійснення й 

конкретного виду діяльності, логічно припустити, що саме вони визначають і 

загальну спрямованість, характер і зміст такої діяльності. Але, на жаль, 

практика застосування законодавства про державний контроль (у тому числі 

й у сфері вищої освіти) спростовує цю, здавалося б, беззаперечну тезу. Таке 

спростування є не свідченням помилковості наукового підходу, а лише 

яскраво підкреслює зухвале ставлення конкретного правозастосувача до 

правових принципів та основних засад контрольної діяльності. Такі 

принципи, як верховенство права, законність, науковість і багато інших, 

часом не просто залишаються поза увагою уповноваженого суб’єкта, а 

свідомо порушуються, що призводить не тільки до самого факту порушення 

законного права певного суб’єкта правовідносин, а й ставить під сумнів 

кінцевий результат контрольного заходу та його ефективність. Ще одним 
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способом нехтування правовими принципами є формальний підхід 

контролюючого суб’єкта або його посадової особи до конкретної норми, яку 

необхідно застосувати в тій чи іншій ситуації, і, незважаючи на цілком 

дозволений «інструментарій» адміністративного розсуду й наявність 

дискреції, уповноважена особа бюрократизує контрольну процедуру або 

навіть окрему процедурну дію, зводячи нанівець такі правові засади, як 

верховенство права, системність, результативність, оперативність тощо. 

Р.С. Мельник, підкреслюючи системоутворювальну важливість 

принципів адміністративного права, вказує що подібна правозастосовна 

практика вкрай негативно впливає на адміністративно-правову науку та 

законодавство, викликає в студентів, науковців, юристів відчуття того, що 

принципи – це зайва теоретична конструкція, хоча насправді вони відіграють 

визначальну роль не тільки в теорії адміністративного права, а й у 

правотворчій і правозастосовній діяльності відповідних суб’єктів, зокрема у 

сфері судочинства. З приводу останньої тези відзначимо, що досить часто суд 

лише через аналіз принципів адміністративного права може дійти висновку 

про законність або незаконність дій і рішень публічної адміністрації  

[178, с. 224; 221, с. 24].  

У цьому контексті слушною є теза Н.Г. Кануннікової, що проблема 

принципів багатогранна та невичерпна, у сукупністю з поняттями, 

категоріями й законами принципи є основою будь-якої науки, в тому числі й 

правової [222, с. 8]. Власне, тому й убачається, що одним із завдань 

юридичної науки є вироблення не тільки теоретичних моделей правових 

принципів будь-якої процесуальної діяльності, а й механізмів їх практичного 

застосування та втілення в життя як у законодавчій нормі, так і в змісті 

конкретного адміністративного акта. Особливого значення набуває це 

питання в контексті суттєвої модернізації і трансформації доктрини 

адміністративного права, перегляду основних постулатів адміністративно-

правової науки та зміщення акцентів дослідження в бік так званої 

людиноцентристської ідеології, яка спрямовує діяльність публічної 
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адміністрації на гарантування, забезпечення реалізації й захисту прав людини 

та громадянина [223, с. 4]. Отже, усвідомлення неабиякої значущості 

принципів державного контролю у сфері вищої освіти підкреслює 

необхідність їх ґрунтовного наукового дослідження. 

Слово «принцип» (лат. «principum» від лат. «principium» – «основа», 

«початок») прийнято розуміти так: 1) основне, вихідне положення теорії, 

вчення, науки, системи; 2) особливість, яка лежить в основі здійснення або 

створення чогось [224, с. 753]; 3) керівне положення чи ідея, установка в 

будь-якій діяльності [225, с. 382]; 4) внутрішнє переконання людини, що 

визначає її ставлення до дійсності; 5) основа будови, дії механізму, пристрою 

[226, с. 409]. У свою чергу, юридична довідкова й енциклопедична 

література, враховуючи специфіку й загальну спрямованість видань, містить 

визначення дефініції «принципи» саме як правової категорії, а саме: 

принципи – це основні засади, вихідні положення, що характеризуються 

універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю й 

відображають суттєві положення теорії, вчення, науки, системи 

внутрішнього та міжнародного права, політичної, державної чи громадської 

організації [227, с. 90]. 

Оскільки принцип є явищем багатогранним, його сутність 

досліджується представниками багатьох галузей знань. Зокрема, у 

філософських наукових працях категорію «принцип» визначають як вихідне 

положення, системоутворювальний елемент, центральне поняття, що є 

узагальненням і поширенням певного положення на всі явища галузі, з якої 

принцип абстрагований [17, с. 362]. У фразеологічному розумінні принципи 

постають як «основний закон якої-небудь точної науки; особливість, 

покладена в основу здійснення або створення чогось; правило, покладене в 

основу діяльності якої-небудь організації, товариства тощо» [4, с. 941]. Разом 

із тим у юридичній науковій і публіцистичній літературі увага приділяється 

переважно принципам права та принципам певної діяльності [12, с. 67].  
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У теорії права принципи права розглядаються як об’єктивно властиві 

праву відправні начала, незаперечні вимоги (позитивні зобов’язання), які 

висуваються до учасників суспільних відносин з метою гармонійного 

поєднання індивідуальних, групових і громадських інтересів [12, с. 67;  

228, с. 221]. Р.З. Лівшиц пропонує розглядати принципи права як ідеї, норми 

й відносини, що охоплюють усю правову матерію і надають їй логічності, 

послідовності, збалансованості, звільняють її від конкретики та частин 

[229, с. 195]; М.М. Марченко – як основні ідеї, вихідні положення процесу 

його формування, розвитку й функціонування; конструкції, на засадах яких 

установлюються та функціонують не тільки норми, інститути або галузі, а й 

уся правова система [230, с. 22–23]; В.В. Копєйчиков – як керівні юридичні 

вимоги, що відображають особливості та специфіку юридичного права, 

мають нормативний, регулятивний характер, визначають і направляють 

правомірну поведінку людей [231, с. 37]; Л.А. Луць – як основні засади, ідеї, 

які виражають найбільш суттєві ознаки об’єктивного юридичного права. 

Вони (принципи) визначають сутність і зміст права, відображають його 

внутрішню побудову й увесь процес його застосування; є орієнтиром для 

правотворчої, правозастосовної діяльності, координують функціонування 

механізму правового регулювання; є критерієм оцінювання права та 

методологічною основою його вдосконалення. Принципи права є основою 

для формування юридичних норм [232, с. 68]. С.С. Алексєєв, Є.А. Лукашева, 

В.С. Нерсесянц розглядають їх як сферу правосвідомості, правової ідеології й 

науки [12, с. 67; 233, с. 102–105; 234, с. 21–23; 235, с. 110–112; 236, с. 121].  

Крім того, на основі принципів права здійснюється оцінювання 

позитивного права, процесів правотворення, тлумачення права і 

правозастосування. Щодо цього А.М. Колодій зазначив, що принципи права є 

критерієм оцінювання права й методологічною основою його подальшого 

вдосконалення, тому що саме на засадах принципів оцінюють рівень та 

ефективність реалізації права, його пізнають і поліпшують [237, с. 5]. 
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Узагальнений огляд вищенаведених підходів до розуміння сутності 

правових принципів дає підстави визначити їх основні риси: 

 є концентрованим вираження найважливіших сутнісних рис і 

цінностей, притаманних певній системі права [238, с. 23–24]; 

 є загальнообов’язковими, розрахованими на неодноразове 

застосування [239, с. 82]; 

 спрямовані на захист суспільно визнаних цінностей [239, с. 82]; 

 мають найбільш загальний характер, найвищий ступінь 

абстрагування [238, с. 23]; 

 повністю формуються в суспільстві й не обов’язково мають бути 

закріпленими в джерелах права, щоб мати регулятивне значення [239, с. 82], 

оскільки є юридичним відбитком об’єктивно існуючих економічних і 

політичних законів суспільного розвитку [240, с. 215], а обов’язковий 

характер принципу права має своїм джерелом цінності, які виражаються в 

принципі [239, с. 82]; 

 характеризується власною самостійністю й особливістю 

[241, с. 175]; жоден із них не може існувати окремо від принципів системи, а 

тільки у взаємодії з ними, зміст окремих принципів розкривається з 

урахуванням змісту інших принципів права [242, с. 205]; 

 має своєрідну першість перед нормами права, що виявляється ще на 

стадії правотворення: формування правил поведінки правового характеру в 

суспільстві відбувається під безпосереднім впливом і на захист визнаних у 

цьому суспільстві цінностей, які становлять зміст принципів права 

[239, с. 81]. 

Отже, як слушно зазначає О.А. Мілієнко, принципи права необхідно 

розуміти як вихідні положення, які виражають сутність права як особливого 

правового регулятора, відображають і висловлюють основні цінності, на які 

орієнтується право, визначають зміст і спрямованість правового регулювання 

[243, с. 17]. Принцип права є загальнообов’язковим, розрахованим на 
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неодноразове застосування правилом поведінки, особливостями якого є 

стійкість, а також те, що воно концентровано виражає найважливіші сутнісні 

риси та цінності тієї чи іншої системи права, має найбільш загальний 

характер, впливає на зміст багатьох норм права, породжується об’єктивною 

дійсністю й має регулятивне значення, незалежно від його нормативного 

закріплення [244, с. 49]. 

Натомість в адміністративно-правовій доктрині аналіз правових 

принципів відбувається крізь призму дослідження основних засад у 

різноманітних сферах їх об’єктивізації, якими можуть бути усякі процеси, 

явища, види діяльності (публічне адміністрування, контроль, адміністративне 

судочинство, публічна служба, адміністративна відповідальність тощо). Так, 

наприклад, В.К. Колпаков під принципами державного управління розуміє 

його позитивні закономірності, які пізнані наукою і практикою, а також 

охарактеризовані (зафіксовані, закріплені) у відповідних поняттях  

[88, с. 21–22]. При цьому В.К Колпаков та О.В Кузьменко виокремлюють 

такі групи принципів: 1) соціально-політичні (демократизм, рівноправність, 

законність, гласність, об’єктивність); 2) організаційні принципи побудови 

апарату управління (галузевий, функціональний, територіальний); 

3) організаційні принципи функціонування суб’єктів управління 

(нормативність діяльності, єдиноначальність, колегіальність, поділ 

управлінської праці, відповідальність за ухвалені рішення, оперативна 

самостійність) [112, с. 19]. У свою чергу, Ю.П. Битяк уважає, що систему 

принципів державного управління формує Конституція України. Так, учений 

указує, що Основний Закон України дає змогу зарахувати до принципів 

державного управління такі: відповідальності органів виконавчої влади 

(посадових осіб) за доручену справу перед людиною й державою; 

верховенства права; законності; участі громадян і їхніх об’єднань в 

управлінні; рівноправності громадян в управлінні; гласності [199, с. 12; 

245, с. 68].  
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У свою чергу, П.О. Баранчик указує, що принципи публічного 

управління (принципи діяльності суб’єктів публічної адміністрації) – це 

законодавчо закріплені нормами адміністративного права обов’язкові та 

імперативні вимоги, які висуває держава до дій, діяльності й заходів, що 

здійснюються органами та посадовими особами публічної влади, що 

встановлюються з метою забезпечення дотримання прав і свобод фізичних і 

юридичних осіб [246, с. 90]. Суттєву увагу сучасним принципам публічного 

адміністрування приділяє й Т.О. Коломоєць, яка говорить про обов’язковість 

урахування «принципів і стандартів європейського адміністративного права, 

європейського адміністративного простору, зокрема принципів good 

administration (належної адміністрації), good govermance (належного 

управління), які слугують орієнтирами державно-правових реформ для 

більшості країн світу» [111, с. 168–169]. 

Якщо говорити про такі види процесуальної діяльності, як 

адміністративне судочинство та адміністративне провадження з накладення 

заходів адміністративної відповідальності, то в науці адміністративного 

права, як правило, передусім виділяють відповідні принципи з акцентом на їх 

процесуальному змісті з обов’язковим виділенням так званих загальних 

правових принципів. Так, наприклад, О.А. Мілієнко дає власне розуміння 

принципів адміністративного судочинства як вихідних положень про основи 

правосуддя в адміністративних справах. На її думку, принципи 

адміністративного судочинства є стійкими абстрактними правилами 

поведінки, які втілюють цінності, на яких має ґрунтуватись адміністративне 

судочинство, визначаючи цим зміст і спрямованість правового регулювання 

адміністративного судочинства, впливають на зміст багатьох норм про 

адміністративне судочинство, є підґрунтям для їх тлумачення, а також 

інструментом для заповнення прогалин та усунення колізій [247, с. 5]. 

При цьому вчена пропонує ранжування принципів адміністративного 

процесу за кількома класифікаційними критеріями, а саме: за характером 

дії – принципи прямої дії (не потребують конкретизації, доповнення, 
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розвитку в інших нормах права для реалізації в процесуальних відносинах) і 

принципи непрямої дії (потребують того); залежно від допустимості їх 

обмеження; залежно від наслідків їх порушення – 1) принципи, порушення 

яких є безумовною підставою для скасування судового рішення 

(верховенство права, законність, незалежність і неупередженість суддів, 

правова визначеність, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження, 

доступність правосуддя, рівність, змагальність, диспозитивність, офіційне 

з’ясування всіх обставин справи, обґрунтованість судових рішень); 

2) принципи, порушення яких тягне за собою скасування судового рішення за 

певних обставин (єдність судової практики, гласність і відкритість судового 

процесу); 3) принципи, порушення яких не може бути підставою для 

скасування судового рішення (розгляд справи в розумний строк, 

процесуальна економія) [247, с. 5]. 

Якщо вести мову про принципи провадження у справах про 

адміністративні проступки, то в адміністративно-правовій літературі 

сучасного періоду вказується, що вказане провадження здійснюється на 

підставі принципів: законності, публічності, гласності, об’єктивності, 

здійснення провадження національною мовою, безпосередності 

провадження, дотримання змагальності сторін, простоти і швидкості 

(оперативності) провадження, дотримання права на захист законних інтересів 

громадян, рівності осіб, які беруть участь у провадженні [105, с. 233–234]; 

законності, відповідальності за вину, персональної відповідальності 

(покарання), невідворотності, доцільності й гласності відповідальності 

[199, с. 61]. У свою чергу, Н.В. Хорощак виокремлює такі принципи 

застосування адміністративних стягнень [248, с. 113]: законність, рівність 

усіх перед законом та органом, що вирішує справу, індивідуалізація 

адміністративного стягнення, об’єктивність і неупередженість, презумпція 

невинуватості, невідворотність застосування адміністративних стягнень до 

особи, щодо якої було доведено вину і протиправність поведінки, 

відповідність провини й покарання (пропорційність), усунення подвійного 
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покарання, верховенства права, чинності законодавства, що регулює питання 

адміністративної відповідальності [248, с. 114–120]. 

Як уже підкреслювалось у дослідженні, державний контроль являє 

собою певну процесуальну (процедурну) діяльність, якій притаманні власні, 

так би мовити, перманентні принципи, які хоча й спираються на загальні 

принципи адміністративного права та принципи публічного адміністрування, 

проте мають специфічний зміст, спрямований на контрольну діяльність. 

Варто зазначити, що принципи контролю привертали увагу вчених-

адміністративістів як щодо розгляду принципів контролю загалом, так і 

окремих його різновидів (переважно державного й громадського контролю). 

Так, наприклад, В.М. Гаращук зазначає, що «в юридичній науці під 

принципами контролю слід розуміти розроблені з урахуванням досягнень 

науки управління й утілені в практику організаційні та правові основи 

організації і здійснення контролю, що забезпечують його результативність» 

[7, с. 99]. При цьому вчений-адміністративіст підкреслює комплексний 

характер відповідних принципів, завдяки тому що вони поєднують у собі 

ознаки фундаменту, базису контрольної діяльності, правових вимог, що 

мають загальнообов’язковий характер, а також ознаки фундаменту форми 

державного управління. Саме таке органічне поєднання вищезазначених 

властивостей і свідчить, на думку В.М. Гаращука, про комплексний характер 

принципів контролю [7, с. 99]. О.Ф. Андрійко, присвятивши свої дослідження 

проблематиці державного контролю, зазначає, що «в літературі існують різні 

підходи до розуміння принципів контролю та критеріїв їх систематизації. 

Однак домінуючим є підхід, згідно з яким виділяють загальні засади 

контролю, що є похідними від принципів управління державою, та 

спеціальні, пов’язані з особливостями власне контролю» [11, с. 20]. При 

цьому О.Ф. Андрійко, досліджуючи організаційно-правові проблеми 

державного контролю у сфері виконавчої влади, до принципів контролю 

зараховує системність, систематичність, законність, дієвість, гласність і 

прозорість [249, с. 28]. П.С. Лютіков, аналізуючи наявні наукові тематичні 
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джерела, досить слушно зазначає, що в більшості своїй у роботах робиться 

акцент на принципах контролю як «на керівних ідеях» [12, с. 68]. На 

підтвердження своїх міркувань учений-адміністративіст наводить положення 

фундаментальних праць науковців, які вийшли друком у різні історичні 

періоди. Так, зокрема, згадуються праці В.М. Горшенєва та І.Б. Шахова, які 

зазначали, що в принципі контролю закладена основна ідея, яка є «найвищою 

концентрацією теорії та практики, свого роду синтез роздумів і досвіду» 

[12, с. 68–69; 250, с. 73]. Як певний підсумок П.С. Лютіков констатує, що 

принцип є «загальнообов’язковою вимогою, <…> відіграє роль регулятора 

суспільних відносин, <…> є самостійним структурним елементом права» 

[77, с. 69]. До речі, вчений до принципів державного контролю в галузі 

чорної металургії зараховує законність, обґрунтованість, об’єктивність, 

системність, систематичність, професіоналізм, компетентність, 

цілеспрямованість, результативність, гласність, оперативність та 

економність, науковість [77, с. 71–76]. 

У свою чергу, Ю.П. Битяк серед принципів державного контролю 

окреслює такі: універсальність (контроль має охоплювати всі ділянки 

державного, господарського й соціально-культурного будівництва); 

систематичність; безсторонність (досягається шляхом покладення завдань 

контролю на осіб, які не зацікавлені в його результатах); реальність 

(забезпечується наявністю необхідних кваліфікованих кадрів контролерів); 

дієвість, оперативність, результативність (припускають швидке проведення 

контрольних дій контролюючим органом у разі одержання повідомлення про 

порушення, запобігання правопорушенням і їх причинам, своєчасне вжиття 

заходів щодо їх усунення, притягнення у відповідних випадках винних до 

відповідальності); гласність (дає можливість, а деяких випадках стає 

обов’язком доведення результатів контролю до відома громадськості або 

правоохоронних органів, інших осіб, зацікавлених у результатах контролю) 

[251, с. 219].  
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Автори колективної праці «Державне управління: теорія та практика» 

за загальною редакцією В.Б. Авер’янова зазначають, що, виходячи із 

сучасної реальності й тих завдань, що стоять перед контролем, видається 

можливим виділити такі основні принципи контролю: об’єктивність, дієвість, 

гласність, систематичність, регулярність [64, с. 225]. Серед принципів 

контрольної діяльності як виду адміністративного провадження 

О.М. Бандурка та М.М. Тищенко називають гласність; оперативність та 

економічність; дієвість; систематичність; професіоналізм і компетентність 

здійснення контрольної діяльності; пріоритетну спрямованість контролю на 

дотримання прав і законних інтересів громадян [94, с. 216]. 

Незважаючи на близькість мети й завдань, принципи державного 

контролю різняться від відповідних засад контролю громадського. Точніше 

буде вказати, що загалом певна близькість між такими принципами є 

незаперечною, проте зміст окремих із них має свою специфіку порівняно зі 

своїм аналогом, зумовлену насамперед суб’єктами провадження контролю 

(держава в особі державних органів або ж громадськість в особі громадян чи 

громадських об’єднань), а також формами та методами контролю. Так, 

С.Ф. Денисюк указує, що під принципами громадського контролю за 

адміністративною діяльністю правоохоронних органів необхідно розуміти 

основні ідеї, відтворені в нормах, що регламентують процедури та межі 

громадського контролю, визначають природу, сутність і зміст контролю, 

його головне призначення щодо забезпечення законності адміністративної 

діяльності. До таких принципів С.Ф. Денисюк зараховує принцип 

верховенства права; принципи об’єктивності й системності контрольної 

діяльності; принцип систематичності; принципи дієвості й оперативності 

контролю; принцип відкритості контролю, який, зокрема, на думку автора, 

полягає в тому, що громадський контроль має бути спрямованим на повне, 

оперативне та цілеспрямоване інформування громадськості про стан 

правопорядку й заходи правоохоронних органів із його оздоровлення 

[252, с. 62–64].  
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Піддаючи вказаний підхід критиці, І.О. Сквірський зазначає, що, 

аналізуючи цю точку зору, можна побачити, що, наприклад, зміст принципу 

відкритості контролю визначено так само, як це було б зроблено під час 

формулювання принципу відкритості діяльності суб’єкта публічного 

управління, під яким, до речі, в літературі розуміється створення органом 

державної влади умов для безперешкодного доступу громадян до інформації 

про його діяльність і до процесу прийняття рішень на всіх етапах їх 

підготовки [253, c. 22; 254, с. 186–187]. Натомість І.О. Сквірський, 

розмірковуючи над засадами громадського контролю у сфері публічного 

управління, окреслює такі його принципи: 

– принцип прозорості громадського контролю;  

– принцип відповідальності;  

– принцип орієнтації на консенсус;  

– принцип справедливості;  

– принцип ефективності; 

– принцип результативності;  

– принцип стратегічного бачення; 

– принцип систематичності;  

– принцип безсторонності;  

– принцип об’єктивності;  

– принцип оперативності. 

У підсумку, на переконання І.О. Сквірського, під принципами 

громадського контролю за публічним управлінням необхідно розуміти 

сформовані в процесі становлення та розвитку громадянського суспільства 

загальні положення (ідеї), які відображають сутність і призначення інституту 

громадського контролю, закладають необхідне підґрунтя для його 

функціонування й подальшого нормативного врегулювання [254, с. 189–195]. 

Чинне законодавство у сфері державного контролю в галузі вищої 

освіти також закріплює систему принципів, за якими має здійснюватись 

державний контроль. Так, Закон України «Про основні засади державного 
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нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року, 

який, відповідно до законодавства про вищу освіту, є правовою основою 

контролю в цій сфері, пропонує таку систему принципів:  

 пріоритетності безпеки в питаннях життя і здоров’я людини, 

функціонування та розвитку суспільства, середовища проживання й 

життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами та цілями у сфері 

господарської діяльності; 

 підконтрольності й підзвітності органу державного нагляду 

(контролю) відповідним органам державної влади; 

 рівності прав і законних інтересів усіх суб’єктів господарювання; 

 гарантування прав і законних інтересів кожного суб’єкта 

господарювання; 

 об’єктивності й неупередженості здійснення державного нагляду 

(контролю), неприпустимості проведення перевірок суб’єктів 

господарювання за анонімними та іншими безпідставними заявами, а також 

невідворотності відповідальності осіб за подання таких заяв; 

 здійснення державного нагляду (контролю) лише за наявності 

підстав і в порядку, визначених законом; 

 відкритості, прозорості, плановості й системності державного 

нагляду (контролю); 

 неприпустимості дублювання повноважень органів державного 

нагляду (контролю) та неприпустимості здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) різними органами державного нагляду (контролю) з 

одного й того самого питання; 

 невтручання органу державного нагляду (контролю) у діяльність 

суб’єкта господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону; 

 відповідальності органу державного нагляду (контролю) та його 

посадових осіб за шкоду, заподіяну суб’єкту господарювання внаслідок 
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порушення вимог законодавства, порушення прав і законних інтересів 

суб’єкта господарювання; 

 дотримання умов міжнародних договорів України; 

 незалежності органів державного нагляду (контролю) від політичних 

партій і будь-яких інших об’єднань громадян; 

 наявності одного органу державного нагляду (контролю) у складі 

центрального органу виконавчої влади. 

 презумпції правомірності діяльності суб’єкта господарювання, якщо 

норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі 

закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів 

допускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків 

суб’єкта господарювання й/або повноважень органу державного нагляду 

(контролю); 

 орієнтованості державного нагляду (контролю) на запобігання 

правопорушенням у сфері господарської діяльності; 

 недопущення встановлення планових показників чи будь-якого 

іншого планування щодо притягнення суб’єктів господарювання до 

відповідальності й застосування до них санкцій; 

 здійснення державного нагляду (контролю) на основі принципу 

оцінки ризиків і доцільності [68]. 

З урахуванням вищезазначених доктринальних і законодавчих 

положень доцільно запропонувати власну систему принципів державного 

контролю у сфері вищої освіти в Україні та зупинитися на характеристиці 

останніх. Такими засадами державного контролю у цій сфері, зокрема, є: 

1) верховенство права, що, безперечно, є визначальним принципом у 

цій системі засад державного контролю, своєрідним «наріжним каменем», 

яким «пронизано» всю сукупність принципів контролю. Як слушно 

зазначають автори монографії «Принцип верховенства права: проблеми 

теорії та практики» за загальною редакцією Ю.С. Шемшученка, можна 
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виділити низку визначальних ознак, які дають змогу встановити міру 

забезпечення і практичної реалізації принципу верховенства права, до яких 

належать зв’язаність державної влади правом, поділ державної влади, 

відповідність закону праву, конституційне встановлення прав і свобод 

людини та громадянина, пряма дія конституційних норм, рівна 

відповідальність за порушення закону як окремими громадянами, так й 

органами державної влади, наявність демократичної процедури прийняття 

законів, взаємна відповідальність держави й особи, існування інститутів 

контролю за дотриманням чинного законодавства всіма суб’єктами 

суспільно-політичних відносин [86, с. 29; 255, с. 125]. 

Більш детальне дослідження цього принципу при цьому під кутом зору 

саме специфіки адміністративно-правового регулювання здійснив 

В.Б. Авер’янов, зауважуючи, що принцип верховенства права не може 

ототожнюватися з принципом верховенства закону, який «за панівною у 

вітчизняній юридичній науці ідеологією юридичного позитивізму означає 

пріоритетність законів перед іншими формами нормативно-правового 

регулювання суспільних відносин» [256, с. 33; 257, с. 23]. Він слушно 

пропонує розглядати принцип верховенства права як «принцип 

функціонування держави», що, на його думку, означає, по-перше, 

пріоритетність прав людини перед будь-якими іншими цінностями 

демократичної, соціальної, правової держави; по-друге, підпорядкування 

діяльності всіх без винятку державних інститутів потребам реалізації та 

захисту зазначених прав [256, с. 33]. Він цілком слушно вважає, що існує 

принаймні два складники доктринального тлумачення цього принципу, які 

розкриваються через вимоги: а) підпорядкування діяльності всіх без винятку 

державних інститутів потребам реалізації й захисту прав людини; 

б) пріоритетності цих прав перед усіма іншими цінностями демократичної, 

соціальної, правової держави [86, с. 31; 258, с. 3]. Принцип верховенства 

права як засада державного контролю у сфері вищої освіти полягає в 

забезпеченні пріоритетності прав і законних інтересів підконтрольних 
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об’єктів, необхідності дотримання їхніх прав, уникнення формалізму під час 

контрольних процедур. Принцип верховенства права щодо державного 

контролю означає, що діяльність суб’єктів його здійснення має за будь-яких 

умов бути проникнутою передусім ідеями соціальної справедливості, 

свободи та рівності, які, як зазначено в Рішенні Конституційного Суду 

України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 

69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш 

м’якого покарання), становлять зміст названого принципу [259]; 

2) законність, тобто діяльність контролюючих суб’єктів у сфері вищої 

освіти імперативно ґрунтується на засадах, закріплених чинним 

законодавством. У юридичній літературі законність розглядається як 

правовий режим у державі, за якого діяльність державних органів, 

юридичних і фізичних осіб здійснюється відповідно до вимог цього закону, і 

з цим визначенням варто погодитися. Дотриманню відповідного режиму 

сприяють наявність розгалуженої системи законодавства, яке відображає 

волю та інтереси більшості населення, що спрямована на забезпечення прав 

людини й передбачає як однаковість нормативно-правового регулювання на 

всій території країни, так і однакове застосування правових норм до всіх 

суб’єктів права; високий рівень правової культури населення, тобто 

поважання права суб’єктів правовідносин і їхня згода діяти у визначених ним 

межах, зіставлення власних вчинків із вимогами норм законодавства, 

наявність державних гарантій, за допомогою яких у суспільстві 

впроваджується, а в разі порушення відновлюється законність [151, с. 274; 

223, с. 99–100; 260, с. 498]. Цей принцип яскраво відображено в ст. 19 

Основного Закону України, відповідно до якої органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише 

на підставі, в межах повноважень і в спосіб, що передбачені Конституцією й 

законами України [261]. Тобто лише закон може визначати суб’єкта 

державного контролю, межі його компетенції форми та методи діяльності, 
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лише закон може визначати підконтрольний об’єкт, відносно якого 

контролюючий орган може здійснювати контрольні дії; 

3) принцип справедливості. Справедливість є однією з головних 

передумов безконфліктного співіснування членів суспільства. Як слушно 

зазначає О.Ф. Скакун, цей принцип містить у собі вимогу відповідності між 

практичною роллю різних індивідів (соціальних груп) у житті суспільства та 

їхнім соціальним становищем, між їхніми правами та обов’язками, злочином 

і покаранням, заслугами людей та їхнім суспільним визнанням. Принцип 

справедливості є важливим при вирішенні конкретних юридичних справ 

[228, с. 224]. Щодо державного контролю у сфері вищої освіти, то 

справедливість означає, що рішення, прийняті за результатами проведених 

контрольних заходів, мають бути домірними вчиненим або невчиненим 

(прийнятим або неприйнятим) діям підконтрольних об’єктів, зокрема вищих 

навчальних закладів тощо. Розвиваючи цю думку, зазначимо, що дії та 

рішення суб’єктів державного контролю мають відповідати змісту 

універсальної справедливості, яка включає: вимогу рівності (діяти однаково в 

однакових умовах); ідею взаємозв’язку скоєного та розплати за це; вимогу 

рівноваги між втратою та придбанням («справедливого обміну») [262, с. 279; 

254, с. 191]; 

4) об’єктивність, з одного боку, полягає в наданні достовірної 

інформації підконтрольним об’єктом, з іншого боку, – в об’єктивності 

результатів контрольних дій. Принцип об’єктивності виражає кінцеву стадію 

контролю. Погоджуючись із точкою зору В.Г. Гаращука, варто зазначити, що 

реальність та об’єктивність контролю мають важливе значення для 

виведення об’єктивної картини справ на підконтрольному об’єкті в тій чи 

іншій підконтрольній сфері, а в державі загалом вони формують реальну, 

об’єктивну статистику [7, с. 101]. Як справедливо зауважує О.В. Шоріна, 

об’єктивність контролю випливає з точного вивчення фактів і документів, 

заслуховування пояснень, що перевіряються зацікавленими особами, 

проведення необхідних підрахунків, аналізів, вимірів, зіставлень, виявлення 
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причин порушень, недоліків і помилок. І лише узагальнення всіх отриманих 

так даних і призводить до правильних, обґрунтованих висновків, виробляє 

вміння «докопатися» до сутності справи заради встановлення істини. Усе це 

дає змогу знайти правильне рішення під час усунення порушень і запобігти 

небажаним наслідкам [12, с. 72; 63, с. 226]. Принцип об’єктивності 

державного контролю у сфері вищої освіти вимагає від суб’єктів державного 

контролю обґрунтованості висновків за результатами контролю, які мають 

бути підтвердженими відповідними даними та матеріалами, що відповідають 

критеріям повноти, необхідності, достатності й своєчасності. Принцип 

об’єктивності державного контролю є певним засобом захисту від 

зловживань з боку органів державної влади, тісно пов’язаний із принципами 

верховенства права, законності і справедливості; 

5) обґрунтованість є похідним принципом від принципів законності й 

справедливості, означає, що для здійснення певної контрольної дії повинні 

бути підстави, чітко визначені відповідним нормативно-правовим актом. 

Будь-які дії державних органів щодо здійснення контролю без законних на те 

підстав є, зокрема, втручанням у господарську діяльність і навчальний 

процес вищих навчальних закладів та інших підконтрольних об’єктів. 

Зокрема, специфіка діяльності ВНЗ зумовлює необхідність проведення 

широкого кола контрольних заходів, які можуть здійснюватися в рамках 

фінансового контролю, контролю за додержанням законодавства про працю 

й охорону праці, зайнятості населення, санітарно-епідеміологічного 

контролю, контролю за якістю надання освітніх послуг та інших різновидів 

контролю. Подібна активна й напружена контрольна діяльність досить часто 

на практиці призводить до порушень чинного законодавства. Більшість таких 

порушень стосується безпідставності здійснення перевірок, ревізій, атестацій 

тощо. У зв’язку з цим принцип обґрунтованості має важливий характер під 

час здійснення державного контролю цій сфері, є гарантією дотримання 

законних прав та інтересів вищих навчальних закладів та інших суб’єктів 

вказаних правовідносин; 
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6) прозорості й відкритості – відкритий характер здійснення 

контрольних дій і доведення у визначених законом випадках отриманої в 

результаті заходів державного контролю інформації до широких кіл 

громадськості та зацікавлених суб’єктів. Державний контроль не може 

здійснюватись у прихованих формах, у спосіб, який не дає змоги 

громадськості, організаціям та окремим громадянам (студентам і їхнім 

батькам, викладачам) бути присутніми під час реалізації контрольних 

заходів. Принцип відкритості та прозорості сприяє формуванню громадської 

думки, пошуку консенсусу між державою й суспільством. Разом із тим 

участь громадськості в контрольних заходах не повинна мати лише 

формальний характер, громадськість має брати активну, реальну участь у 

формуванні дійсної суспільної позиції, яка буде спонукати контролюючі 

органи реагувати на допущені ними помилки й порушення під час здійснення 

державного контролю та його заходів; 

7) системність означає, що контроль проводиться послідовно та 

комплексно, що забезпечується його організаційною й функціональною 

структурованістю. О.Ф. Андрійко, аналізуючи відповідний принцип, 

зауважує, що система державного контролю має відносну самостійність, 

може видозмінюватися, створювати нові складові елементи, активно 

взаємодіє із зовнішнім середовищем. У межах родового поняття «державний 

контроль» усі види його об’єднані сутнісною характеристикою. Єдність 

державного контролю, яку створює і структурна упорядкованість системи, 

забезпечує стійкість, охоплюваність, синхронність його функціонування 

[11, с. 22; 12, с. 73]. Такий принцип є важливим для державного контролю у 

сфері вищої освіти, оскільки, як уже зазначалось, указаний державний 

контроль здійснюється широким колом суб’єктів, що часом призводить до 

дублювання та ускладнення контрольних заходів. Чітка система, прозорість і 

стійкість зв’язків її складових елементів позитивно відобразиться на 

результатах щодо досягнення кінцевої мети державного контролю у сфері 

вищої освіти; 
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8) систематичність, тобто постійний характер здійснення. Державний 

контроль має постійно й безперервно супроводжувати освітній процес і 

сферу вищої освіти загалом (принцип систематичності в широкому 

розумінні). З іншого боку, постійними (систематичними) мають бути 

контрольні заходи і щодо окремо взятого суб’єкта публічного управління 

(принцип систематичності у вузькому розумінні). Цей принцип є неодмінною 

умовою ефективності здійснення державного контролю. Контроль не 

повинен мати разового характеру, а повинен здійснюватися систематично 

протягом відповідного періоду. Разом із тим принцип систематичності, як 

справедливо зауважує П.С. Лютіков, у жодному разі не повинен розумітися 

як передумова для свавільної, беззаконної діяльності контролюючих органів 

[12, с. 74]; 

9) ефективність і результативність. Цей принцип тісно пов’язаний із 

попереднім принципом та означає, що будь-яка дія контролюючого органу 

має на меті досягнення певного результату – виявлення порушень, відхилень 

і помилок, їх детальний аналіз, аналіз причин викривлень від установлених 

стандартів і нормативів, формулювання висновків щодо можливих наслідків, 

а також визначення шляхів подолання наявних перешкод для 

функціонування об’єкта державного контролю. Ефективність державного 

контролю у сфері вищої освіти вимірюється за допомогою двох основних 

показників: по-перше, взаємовідношенням витрат на його організацію та 

проведення з отриманими результатами; по-друге, ступенем реалізації 

завдань, покладених на державний контроль; 

10) цілеспрямованість. Державний контроль у сфері вищої освіти має 

кінцеву мету – забезпечення прав, свобод та інтересів усіх учасників 

освітнього процесу, забезпечення дисципліни та правопорядку в цій галузі 

публічного адміністрування. Результатом державного контролю не повинно 

бути лише виявлення допущених порушень і притягнення винних до 

відповідальності. За рахунок отриманих результатів державний контроль має 

вирішувати виявлені проблеми, забезпечувати ефективну діяльність 
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підконтрольного об’єкта й надавати йому організаційно-правову допомогу 

під час усунення виявлених порушень; 

11) оперативність та економність. Державний контроль у сфері вищої 

освіти, зважаючи на різноплановість напрямів його здійснення, а також 

потенційно велику кількість його суб’єктів, повинен бути реалізованим у 

стислі строки, при цьому з досить малими витратами. З іншого боку, 

оперативність контролю вимагає від суб’єктів його реалізації і швидкого 

реагування на порушення у сфері вищої освіти. Варто погодитися з 

М.М. Тищенком, що реалізація цього принципу державного контролю в 

жодному разі не повинна виправдовувати поверховість і спрощеність, які в 

низці випадків виявляються під час здійснення контрольної функції  

[94, с. 217]. Указані принципи державного контролю в цій сфері тісно 

кореспондують за такими принципами, як ефективність і результативність 

контролю, одночасно будучи їх критеріями; 

12) науковість. Контроль має здійснюють, використовуючи сучасні 

науково обґрунтовані методи і прийоми, тому наявність розвиненої наукової 

бази значно спрощує практичний бік контрольної діяльності. Якщо в основі 

будь-якого контрольного заходу лежить науковий базис, його здійснення має 

високий ступінь ефективності, який досягається за рахунок сформованого й 

узагальненого досвіду провадження подібних контрольних заходів, 

урахування статистичних показників і їх аналітичної оцінки. Окрім того, 

застосування наукового підходу на підставі діалектичного методу, аналізу, 

синтезу та інших наукових методів пізнання дає змогу не тільки давати 

об’єктивну оцінку допущеним порушенням з боку об’єкта контролю, а й 

шукати ефективні шляхи їх усунення. 

Отже, під принципами державного контролю у сфері вищої освіти в 

Україні варто розуміти вихідні, керівні, основоположні ідеї, що 

концентрують у собі досягнення науки і практики, виражають соціальні 

інтереси, виконують функцію загальноправового орієнтиру здійснення 

контрольної діяльності компетентних органів державної влади та їх 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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посадових осіб у сфері вищої освіти, спрямовані на вдосконалення й 

ефективність такої діяльності. 

 

 

3.2. Мета, завдання й функції державного контролю у сфері 

вищої освіти 

 

Організаційно-правовий механізм державного контролю у сфері вищої 

освіти поряд із принципами включає й такі елементи, як мета, завдання та 

функції. Усі ці елементи згаданого механізму формують, так би мовити, 

ідейну основу державного контролю в цій сфері та його сутнісний 

фундамент. Наявність чітко сформульованої мети, окреслених завдань і 

функцій не просто додає комплексності інституту державного контролю у 

сфері вищої освіти, а й допомагає сформувати змістовну державну політику в 

цій галузі з конкретним цілепокладанням, стратегічним баченням, 

передбачуваними макро- та мікропоказниками. З іншого боку, мета, завдання 

й функції державного контролю поряд із принципами у сфері вищої освіти є 

ідеологічним підґрунтям вітчизняного законодавства з питань контрольно-

наглядової діяльності. І якщо мета контролю в цій сфері так чи інакше 

сформульована в законодавстві про освіту (про що мова піде далі), то 

завдання й функції контрольно-наглядової діяльності розкриваються лише 

крізь призму нормативного визначення адміністративно-правового статусу 

окремих контролюючих суб’єктів у цій сфері (наприклад, див. п. 3 

Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України, 

затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. 

№ 538), що, звісно, дає лише умовне уявлення про завдання та функції 

державного контролю у сфері вищої освіти загалом. У зв’язку з цим 

надзвичайно важливим є аналіз указаних елементів організаційно-правового 

механізму державного контролю в цій сфері [263, с. 106]. 
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Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає слово 

«мета» як те, до чого хтось прагне, чого хоче досягти, ціль; заздалегідь 

намічене завдання, замисел [4, с. 520]. У філософському розумінні мета є 

передбаченням у свідомості результату, на досягнення якого спрямовані дії, 

мета повинна відповідати об’єктивним законам, реальним можливостям 

навколишнього світу й самого суб’єкта [17, с. 512]. У сфері публічної 

адміністрування мета дає змогу отримати уявлення про напрями та очікувані 

результати управлінської діяльності [264, с. 18]; мета опосередковує бажані 

результати діяльності органу, зумовлені конкретною історичною 

обстановкою [265, с. 7]; метою публічного адміністрування є 

впорядковувальний вплив на учасників спільної діяльності, який надає 

організованість процесам взаємодії [92, с. 49]; мета являє собою бажаний 

стан або рівень розвитку соціальної системи, яких необхідно досягти 

внаслідок реалізації управлінських рішень [266, с. 93]. 

Державний контроль також наділений такою характеристикою, як мета, 

що визначає загальну спрямованість державного контролю та його зміст. Як 

зазначає В.Г. Афанасьєв, загалом сутність контролю як суспільного явища 

полягає в перевірці відповідності діяльності учасників суспільних відносин 

установленим у суспільстві приписам, у межах яких вони мають діяти. Мета 

контрольної діяльності, а отже, й загалом контролю полягає у виявленні 

результатів впливу суб’єктів на об’єкт, допущених відхилень від прийнятих 

вимог, чинних принципів організації й регулювання, а також визначенні 

причин цих відхилень і шляхів подолання наявних перешкод для 

ефективного функціонування всієї системи [47, с. 112]. Аналогічну точку 

зору висловлюють В.М. Гаращук [7, с. 43] й автори Академічного курсу з 

адміністративного права України за загальною редакцією В.Б. Авер’янова 

[99, с. 349]. У свою чергу, М.М. Касьяненко, М.В. Гринюк і П.В. Цимбал 

визначають мету контролю як установлення та констатацію фактичного 

стану справ у підконтрольних органах; аналітичне порівняння реального 

стану справ із заданим режимом та оцінкою характеру допущених відхилень; 
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розроблення і здійснення заходів щодо поліпшення й коригування процесу 

управління [267, с. 23]. М.І. Саєнко демонструє дещо спрощений погляд на 

мету контролю, хоча й охоплює її основні змістові складники, а саме 

«забезпечення надійності й стійкості діяльності суб’єктів правовідносин, а 

також виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства»  

[268, с. 8]. 

Учені-адміністративісти Г.Г. Забарний, Р.А. Калюжний і В.К. Шкарупа 

указують, що сутність контролю полягає в спостереженні за 

функціонуванням відповідного підконтрольного об’єкта; одержанні 

об’єктивної й достовірної інформації про стан законності й дисципліни; 

вживанні заходів щодо запобігання порушенням законності й дисципліни та 

усунення їх порушень; виявленні причин та умов, що сприяють 

правопорушенню; вживанні заходів щодо залучення до відповідальності осіб, 

винних у порушенні законності й дисципліни [269, с. 95–96]. Таке саме 

уявлення про мету державного контролю має й В.Ю. Кобринський  

[270, с. 14–15].  

На думку ж І.К. Залюбовської, головна мета державного контролю – 

забезпечити злагодженість, ефективність, законність у діяльності органів 

державної влади всіх її гілок і на всіх її рівнях з метою надання, гарантування 

й захисту прав і свобод людини та громадянина [271, с. 8]. О.Ф. Андрійко 

основною метою контролю у сфері державного управління вважає 

підвищення ефективності державного управління шляхом аналізу, перевірки 

і спрямування діяльності суб’єктів управління відповідно до їх завдань і 

встановлених приписів [11, с. 431]. Автори підручника з адміністративного 

права за загальною редакцією С.В. Ківалова вбачають мету контролю у 

«визначенні конкретного результату, шляхів його досягнення, а також в 

усуненні суб’єктивних та урахуванні об’єктивних перешкод при здійсненні 

відповідної діяльності» [93, с. 293].  

У свою чергу, А.С. Васильєв підкреслює, що метою державного 

контролю є не тільки отримання оперативно-аналітичної інформації про 
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фактичний стан справ на підконтрольних об’єктах, виявлення й усунення 

різних правопорушень і відхилень від заданих параметрів, а й аналіз причин 

та умов відповідних правопорушень і відхилень, а також коригування 

діяльності відповідних органів виконавчої влади з метою підвищення 

ефективності здійснюваної ними управлінської, правоохоронної та 

правозабезпечувальної діяльності. Іншими словами, уточнює вчений, 

державний контроль використовується як засіб удосконалення форм і 

методів реалізації державної виконавчої влади з урахуванням перспектив 

розвитку відповідних підконтрольних об’єктів, прогнозування та планування 

найбільш ефективних шляхів досягнення ними конкретних результатів і 

цілей їх діяльності [272, с. 258].  

На переконання І.О. Сквірського, з’ясування питання про мету 

контролю має здійснюватися через призму відповіді на питання про 

результати, які мають бути досягнуті за наслідками реалізації відповідних 

контрольних заходів [254, с. 156]. На думку ж П.С. Лютікова, мета – це 

елемент розумової діяльності суб’єкта контролю, внутрішній мотив, що 

спонукає до дії, є ідеальним зразком бажаного соціального результату від 

впливу суб’єкта державного контролю на підконтрольний об’єкт, тому вона 

формується під впливом як панівних у суспільстві й державі цінностей, так і 

охоплює в собі знання системи контролю, наявність досвіду контрольної 

діяльності й, у кінцевому підсумку, спрямовується на досягнення основної 

стратегічної мети державного контролю [12, с. 78].  

Висловлюючи власну думку з приводу окреслених вище підходів 

учених-адміністративістів до формулювання мети контролю, варто 

зауважити, що, на наше переконання, більшість із них не позбавлена певних 

недоліків. Зокрема, теза І.О. Сквірського про те, що мета контролю 

уособлюється в його результатах за наслідками контрольних заходів є досить 

помилковою, оскільки за такого трактування втрачається, так би мовити, 

перманентна риса мети контролю, зміст якої полягає в досягненні загального, 

суспільно важливого результату й тим самим створюється хибне враження 
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про те, що мета державного контролю зводиться лише до виконання його 

завдань. 

До речі, ототожнення мети контролю з його завданнями (а часом і 

функціями) є досить поширеною помилкою. На жаль, це стосується 

більшості визначень мети державного контролю, в тому числі й тих, що були 

згадані на попередніх сторінках дослідження. На наше ж переконання, 

виходячи з того, що в загальному розумінні слово «мета» означає заздалегідь 

намічене завдання (замисел), вона деталізується в завданнях контролю та 

уточнюється в його функціях. Це означає, що мета, як уже було підкреслено 

вище, закладає концептуальну основу діяльності, є фактично місією 

державного контролю, його завдання є стратегічними засобами досягнення 

мети контролю, а функції, у свою чергу, – тактичними прийомами реалізації 

відповідної мети. Убачається, що відносно завдань державного контролю 

його мета повинна мати загальний, всеохопний характер. Іншими словами, 

якщо уявити, що мета державного контролю являє собою певну математичну 

формулу, то вихідними даними такої формули є його завдання та функції. 

Визначення мети державного контролю у сфері освіти (у тому числі й 

вищої) донедавна не було характерним для вітчизняного законодавства. 

Лише з прийняттям Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року 

державний контроль у цій сфері має уособлювати конкретний «задум» у 

вигляді суспільно важливого результату, що має беззаперечний публічний 

інтерес. Зокрема, ст. 69 Закону передбачає, що державний нагляд (контроль) 

у сфері освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в 

цій сфері та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо 

належної якості освіти й освітньої діяльності [70]. Загалом схвально 

оцінюючи й сам факт спроби законодавчої регламентації мети державного 

контролю (про що не раз наголошувалось на шпальтах адміністративно-

правової літератури), і її зміст, варто зауважити, що вказане нормативне 

положення потребує деяких уточнень.  
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Зокрема, на наше переконання, доцільно було б відмовитись від 

подальшої деталізації відповідної норми про спрямування контролю на 

забезпечення належної якості освіти й освітньої діяльності, оскільки якість 

освіти, забезпечення її належного рівня є лише однією з багатьох засад 

державної політики в цій галузі. У преамбулі нового Закону України «Про 

освіту» вказується: «Освіта є основою інтелектуального, духовного, 

фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, 

економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного 

спільними цінностями і культурою, та держави. Метою освіти є всебічний 

розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її 

талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування 

цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, 

виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного 

вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, 

творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення 

освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її 

європейського вибору» [70]. Тобто державна політика у сфері освіти 

фактично спрямована на досягнення заявленого в Законі результату – 

збагачення інтелектуального, економічного, творчого, культурного 

потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян 

задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору. 

Отже, забезпечення належної якості освіти є лише одним із завдань на шляху 

досягнення мети державного контролю в цій сфері. 

Разом із тим Закон України «Про освіту» розкриває зміст державної 

політики у сфері освіти, окреслюючи в ст. 6 засади державної політики у 

сфері освіти і принципи освітньої діяльності, а саме: людиноцентризм; 

верховенство права; забезпечення якості освіти і якості освітньої діяльності; 

забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими 

ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності; розвиток інклюзивного 
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освітнього середовища, у тому числі в закладах освіти, найбільш доступних і 

наближених до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами; 

забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування; науковий 

характер освіти; різноманітність освіти; цілісність і наступність системи 

освіти; прозорість і публічність прийняття й виконання управлінських 

рішень; відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладів 

освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством; інституційне 

відокремлення функцій контролю (нагляду) й функцій забезпечення 

діяльності закладів освіти; інтеграція з ринком праці; нерозривний зв’язок із 

світовою та національною історією, культурою, національними традиціями; 

свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, 

закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності; академічна 

доброчесність; академічна свобода; фінансова, академічна, кадрова й 

організаційна автономія закладів освіти в межах, визначених законом; 

гуманізм; демократизм; єдність навчання, виховання та розвитку; виховання 

патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його 

історико-культурного надбання і традицій; формування усвідомленої 

потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх 

порушення; формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до 

приниження її честі й гідності, фізичного або психічного насильства, а також 

до дискримінації за будь-якими ознаками; формування громадянської 

культури та культури демократії; формування культури здорового способу 

життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля; 

невтручання політичних партій в освітній процес; невтручання релігійних 

організацій в освітній процес (крім випадків, визначених цим Законом); 

різнобічність і збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних і 

релігійних питань; державно-громадське управління; державно-громадське 

партнерство; державно-приватне партнерство; сприяння навчанню впродовж 

життя; інтеграція в міжнародний освітній і науковий простір; нетерпимість 
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до виявів корупції та хабарництва; доступність для кожного громадянина 

всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою [70]. 

Натомість державна політика у сфері вищої освіти, відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту», ґрунтується на принципах: 

1) сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки 

конкурентоспроможного людського капіталу і створення умов для освіти 

протягом життя; 

2) доступності вищої освіти; 

3) незалежності здобуття вищої освіти від політичних партій, 

громадських і релігійних організацій (крім вищих духовних навчальних 

закладів); 

4) міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України в 

Європейській простір вищої освіти за умови збереження й розвитку 

досягнень і прогресивних традицій національної вищої школи; 

5) наступності процесу здобуття вищої освіти; 

6) державної підтримки підготовки фахівців з вищою освітою для 

пріоритетних галузей економічної діяльності, напрямів фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень, науково-педагогічної та педагогічної 

діяльності; 

7) державної підтримки освітньої, наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності університетів, академій, інститутів, коледжів, 

зокрема, шляхом надання пільг зі сплати податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів вищим навчальним закладам, що провадять таку 

діяльність; 

8) сприяння здійсненню державно-приватного партнерства у сфері 

вищої освіти; 

9) відкритості формування структури й обсягу освітньої та професійної 

підготовки фахівців із вищою освітою [69]. 

Продовжуючи міркування про законодавче закріплення мети 

державного контролю у сфері вищої освіти, не можна не згадати й про Закон 
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України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності». Нове законодавство про освіту закріплює, що 

центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його 

територіальні органи проводять інституційний аудит закладів освіти 

відповідно до Закону України «Про освіту» й позапланові перевірки в 

порядку, передбаченому Законом України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року 

[70], який, визначаючи поняття державного нагляду (контролю), фактично 

окреслює його мету – «виявлення та запобігання порушенням вимог 

законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів 

суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного 

рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища» 

[68]. Однак такий варіант законодавчої регламентації мети контрольної 

діяльності не можна визнати вдалим із тих же аргументів і доводів, що були 

нами наведені під час конструктивної критики тих наукових положень, у 

яких мета контролю ототожнюється з його завданнями. Видається, що 

законодавство про контроль у сфері господарської діяльності не містить 

чітко визначеної загальної мети вказаної цілеспрямованої діяльності 

держави, а лише деталізує її зміст, окреслюючи завдання державного 

контролю. 

Спираючись на вищенаведені теоретичні конструкції щодо мети 

контрольної діяльності й відповідні законодавчі положення, а також 

ураховуючи специфіку державного контролю саме у сфері вищої освіти, 

можна визначити мету такого контролю як суспільно важливий результат, на 

досягнення якого спрямовано контрольну функцію держави – реалізація 

державної політики у сфері вищої освіти, яка в тому числі полягає в 

забезпеченні підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для 

високотехнологічного та інноваційного розвитку держави, самореалізації 

особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці й держави у 

кваліфікованих фахівцях. 
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Процес досягнення будь-якої мети передбачає послідовне виконання 

низки завдань. Інакше кажучи, щоб отримати більш повне уявлення про мету 

контролю, необхідно проаналізувати й ті завдання, які вирішуються 

внаслідок його реалізації. Крім цього, проблематика завдань контролю 

важлива й з іншої причини. Чітке визначення завдань контролю є необхідною 

передумовою для з’ясування питання про його функції. Як видається, 

завдання більшою мірою характеризують соціальне покликання, призначення 

того або іншого суб’єкта, вони ближче стоять до мети його утворення, 

одночасно є визначальними для функцій, тобто функції, які, безумовно, 

також свідчать про призначення суб’єкта, деталізують і конкретизують 

завдання, передбачають напрями діяльності суб’єкта, в яких ці завдання 

виконуються [254, с. 160]. У свою чергу, слово «завдання» тлумачиться так: 

1) наперед визначений, запланований обсяг роботи, справа тощо; настанова, 

розпорядження, доручення; 2) мета, до якої прагнуть; те, що хочуть 

здійснити [4, с. 284]. Тобто можна стверджувати, що мета контролю 

кристалізується в його завданнях. Хоча на такий органічний зв’язок між 

завданнями та метою вказують більшість учених-правознавців [77, с. 79–80; 

273, с. 49; 274, с. 54–55; 275, с. 145], проте для наукових досліджень західних 

авторів характерним є ототожнення понять «завдання» та «функції» особливо 

стосовно державного управління й контролю як форми, методу державного 

управління [273, с. 49; 276, с. 60–61; 277, с. 168–169; 278, с. 193]. Однак, як 

слушно зауважував ще у 80-ті роки минулого століття В.Ф. Сіренко, 

ототожнення завдань і функцій управління є некоректним і неприпустимим. 

На підтвердження своїх тез учений писав, що завдання, які визначаються 

вимогами, завжди мають загальний характер необхідності їх задоволення, 

тоді як функції управління, які викликаються вимогами об’єкта, суб’єкта й 

усієї системи управління, – сутність вимоги діяльності певної спрямованості, 

якості [34, с. 120]. Звісно, ці самі наукові положення є прийнятними і щодо 

завдань і функцій державного контролю у сфері вищої освіти. 
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З урахуванням вищенаведеного найбільш оптимальним визначенням 

завдань державного контролю у сфері вищої освіти є розгляд їх як основних 

орієнтирів контрольної діяльності, що в конкретних умовах уважаються 

етапами досягнення поставленої мети державного контролю в цій сфері. 

Беручи до уваги розглянуту вище нормативну базу державного 

контролю у сфері вищої освіти, а також сформульовані в адміністративно-

правовій літературі теоретичні положення щодо призначення контролю, 

вважаємо за можливе до його завдань зарахувати й ті напрями, що 

відображають конкретні засади державної політики у сфері вищої освіти, а 

саме:  

– налагодження гармонійної взаємодії національних систем освіти, 

науки, бізнесу та держави; 

– забезпечення належної якості вищої освіти й освітнього процесу, 

систематичне її підвищення; 

– створення та забезпечення рівних умов доступу до вищої освіти, у 

тому числі забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальним 

навчально-реабілітаційним супроводом і створення для них вільного доступу 

до інфраструктури вищого навчального закладу з урахуванням обмежень 

життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я; 

– розвиток автономії вищих навчальних закладів; 

– забезпечення реалізації прав учасників освітнього процесу щодо 

їхньої академічної свободи; 

– належної державної підтримки підготовки фахівців серед осіб з 

особливими освітніми потребами на основі створення для них вільного 

доступу до освітнього процесу та забезпечення спеціального навчально-

реабілітаційного супроводу; 

– забезпечення дотримання фінансового й податкового 

законодавства, правильності розрахунку податкових зобов’язань, повноти та 

своєчасності сплати податків до бюджету вищими навчальними закладами; 
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– виконання вищими навчальними закладами вимог трудового 

законодавства, додержання гарантій захисту соціально-економічних прав 

усіх учасників освітнього процесу, встановлених вимог і нормативів у сфері 

охорони праці; 

– виконання вищими навчальними закладами вимог господарського й 

цивільного законодавства в частині забезпечення повноти та якості надання 

освітніх послуг. 

У вітчизняній адміністративно-правовій доктрині домінуючою є теза 

вчених стосовно того, що мета державного контролю реалізується також і в 

його функціях. Етимологія слова «функція» походить від лат. «functio» – 

виконання – й означає: 1) обов’язок, коло діяльності; призначення, роль 

[225, с. 556]. Філософський словник визначає функцію як «зовнішній вияв 

властивостей будь-якого об’єкта в цій системі відносин» [12, с. 82;  

17, с. 504–505].  

Переходячи до аналізу цього аспекту інституту державного контролю, 

необхідно зазначити, що до пошуку відповіді на питання про його функції 

доцільно підійти через призму вивчення суміжної публічного 

адміністрування (управління) з подальшою «адаптацією» отриманих 

результатів до цього дослідження. Функцією необхідно вважати діяльність, 

пов’язану з отриманням чітко визначеного кінцевого результату (продукту), 

який прямо відображає досягнення загальних цілей і завдань конкретного 

суб’єкта управління, органу, структурного підрозділу, посадової особи 

(наприклад, установлення норм, надання послуг, вирішення конкретних 

управлінських справ, здійснення контрольно-наглядових дій тощо). 

Виходячи із цього, функцією не варто вважати дії або процедури, здійснення 

яких безпосередньо не призводить до створення кінцевого результату 

(продукту), що прямо пов’язаний із виконанням загальних цілей і завдань 

суб’єкта управління. Усі ці дії і процедури не повинні визначатись як власне 

функції, а можуть розглядатись як похідні елементи або допоміжні операції у 

змісті діяльності відповідного суб’єкта [63, с. 320]. На думку 
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В.Г. Афанасьєва, яка підтримується й іншими науковцями, функції 

управління являють собою операції, дії суб’єкта управління, що відповідають 

послідовним стадіям управлінського циклу та сукупність яких становить 

зміст управлінського процесу [47, с. 207]. Д.М. Бахрах наголошує на тому, 

що функції управління є типовими видами взаємодії між суб’єктами й 

об’єктами, тобто теж прирівнює їх до самого управлінського впливу  

[279, с. 63-64]. 

Досить точно надано характеристику функцій публічного 

адміністрування через визначення таких їх рис: типовість і якісна 

однорідність видів діяльності, що об’єднуються у функцію; визначеність 

сфери впливу або напряму (вектора) діяльності державного органу; складова 

частина змісту управлінської діяльності державного органу; об’єктивна 

зумовленість цілями та завданнями державного управління; зумовленість 

потребами об’єктів управління – «споживачів» функцій; зумовленість 

завданнями та цілями існування й діяльності «носія» та «споживача» функції 

[254, с. 174–175; 280, с. 106]. 

Якщо вести мову безпосередньо про функції державного контролю, то 

наприклад, В.М. Гаращук безпосередньо функції контролю не виділяє, однак 

опосередковано зазначає, що «розгляд контролю у зв’язку з виконанням ним 

відображаючої, пізнавальної ролі дозволяє фіксувати розходження, 

порівнюючи результати із цілями. Першорядне значення має сам факт точної 

та своєчасної фіксації відхилень. Адже не завжди причини відхилень 

розглядаються крізь призму контролю. Це пов’язано з іншою ознакою 

контролю – його регулятивністю» [7, с. 44]. Прямо не виділяє функції 

державного контролю й Д.О. Бакай, який, розглядаючи засади державного 

контролю в нафтогазовому секторі, згадує про функціональне призначення 

державного контролю в цій сфері, що, на думку вченого, дає змогу 

отримувати значний обсяг оперативної та достовірної інформації про стан 

справ, відповідність діяльності підконтрольних об’єктів, дотримання і 

правильності застосування норм законодавства; надавати підконтрольним 
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об’єктам обов’язкові для виконання вимоги щодо усунення виявлених 

недоліків; застосовувати заходи державного примусу; притягати до 

відповідальності винних у виявлених порушеннях осіб; уживати заходи щодо 

запобігання порушенням законності й дисципліни; встановлювати причини 

та умови, які сприяють порушенню вимог правових норм; здійснювати 

спостереження за функціонуванням відповідного підконтрольного об’єкта 

тощо [104, с. 8]. 

На думку ж В.М. Горшенева й І.Б. Шахова, у процесі здійснення 

контрольної діяльності яскраво виявляється його інформаційна та 

корегувальна сутність. Контроль є універсальним засобом отримання 

інформації за допомогою каналів зворотного зв’язку, без механізму якого 

між суб’єктом та об’єктом процес управління втратив би чіткість і 

цілеспрямованість, оскільки для ефективності управління необхідно знати 

результати управлінського впливу на об’єкти управління. Контроль дає змогу 

отримати оперативну інформацію, яка об’єктивно відображає стан справ на 

підконтрольних об’єктах, виявити недоліки й порушення. Виходячи із цього, 

вчені пропонують власну класифікацію функцій контрольної діяльності, а 

саме: функція корегування, функція соціальної превенції та функція правової 

охорони [250, с. 31–33]. 

Російський дослідник В.П. Бєляєв указує, що функції державного 

контролю – це базові напрями діяльності уповноважених суб’єктів контролю 

з метою досягнення кінцевих результатів позитивної контрольної діяльності, 

що включають збирання й аналіз інформації про підконтрольний суб’єкт, 

виявлення відхилень від заданих параметрів, їх усунення та запобігання їм 

[114, с. 57–58]. 

У свою чергу, В.І. Данелюк також підтримує тезу, що мета контролю 

реалізується в завданнях і у функціях контролю, формулює авторське 

визначення функцій контролю (щоправда, на прикладі функцій контролю 

митної служби України за посередницькою діяльністю в галузі митної 

справи) як «видів зовнішнього прояву діяльності <…> органів, спрямованих 
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на досягнення мети й підпорядкованих вирішенню конкретних завдань, що 

здійснюються шляхом контролюючого впливу» [281, с. 15]. Серед функцій 

контролю В.І. Данелюк уважає за доцільне виділити такі: 1) правоохоронну; 

2) профілактично-запобіжну; 3) аналітичну; 4) інформаційну [281, с. 15]. 

Визнаючи існування множинності й розмаїття функцій контролю, 

П.С. Лютіков пропонує їх поділ залежно від безпосереднього зв’язку з 

об’єктом, на загальні та спеціальні [77, с. 84], а також зосереджує увагу на 

аналізі реального змісту: регулятивної (корегувальної), превентивної, 

правоохоронної, інформаційної, аналітичної, відновлювальної функцій, які 

вважає загальними, а також фіскальної, охорони навколишнього природного 

середовища, безпеки функціонування підприємств галузі, забезпечення 

національної безпеки і стратегічних інтересів держави – як спеціальних, 

зумовлених об’єктом державного контролю, який і потрапив у поле його 

поглибленого наукового аналізу [77, с. 84–88]. 

Отже, функції державного контролю у сфері вищої освіти – це 

зумовлені досягненням мети й підпорядковані вирішенню конкретних 

завдань основні напрями зовнішнього вияву діяльності суб’єктів державного 

контролю, пов’язані з їх контролюючим впливом на вказану сферу загалом і 

діяльність вищих навчальних закладів та інших підконтрольних об’єктів 

зокрема. 

З аналізу вищенаведених точок зору стає очевидним, що найчастіше 

класифікація функцій контролю пов’язується як із його сутністю, соціальним 

призначенням загалом, так і з метою, завданням і характеристикою контролю 

як його особливих властивостей, що залежать від конкретного виду 

контрольної діяльності. Отже, серед функцій державного контролю у сфері 

вищої освіти, зокрема, можна окреслити такі: 

– виявлення фактичного стану справ у сфері вищої освіти й надання 

об’єктивної інформації про стан суспільних відносин у вказаній галузі; 

– інформування громадськості про стан справ у сфері вищої освіти, 

проблеми та перспективи її розвитку; 
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– наповнення державного й місцевих бюджетів, отримання коштів 

для забезпечення, в тому числі фінансування, сектору освіти й науки загалом; 

– недопущення відхилень підконтрольними об’єктами від виконання 

поставлених перед ними завдань, а в разі появи цих відхилень усунення їх 

негативних наслідків; 

– запобігання вчиненню правопорушень у сфері вищої освіти й під 

час надання освітніх послуг; 

– виявлення причин та умов, що сприяли порушенням законодавства, 

застосування заходів щодо запобігання вказаним порушенням та усунення їх; 

– забезпечення притягнення до відповідальності осіб, винних у 

порушенні норм права; 

– надання допомоги підконтрольній структурі в поновленні 

законності й дисципліни тощо. 

Указаний перелік функцій державного контролю в цій сфері не можна 

вважати вичерпним у зв’язку зі складністю системи вищої освіти й 

комплексністю державного контролю в цій галузі. 

 

 

3.3. Суб’єкти державного контролю у сфері вищої освіти 

 

Організаційною основою контролю за якістю навчально-виховної й 

науково-методичної роботи, повнотою використання педагогічного, науково-

педагогічного потенціалу, ефективністю та дотриманням цільового 

призначення використання матеріальних ресурсів, відповідністю 

компетентностей здобувачів освіти кваліфікаційним вимогам слугують вищі 

заклади освіти, їх засновники й органи, до сфери управління яких вони 

належать, а також органи державного контролю та інститути громадянського 

суспільства, за якими законодавство закріплює права й обов’язки щодо 

контролю у сфері вищої освіти. 
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Для виконання завдань дослідження вкрай важливою є побудова 

правильного уявлення про суб’єктний склад контролюючих інституцій, а 

також установлення особливостей і співвідношення їх предметів контролю та 

заходів реагування за його підсумками. Зазначене викликає необхідність 

відобразити й узагальнити положення вітчизняного законодавства про 

контрольно-наглядову діяльність основних суб’єктів зовнішнього та 

внутрішнього державного контролю у сфері освіти. Послідовність викладу 

вважаємо за доцільне визначити, зважаючи на обсяг і значення контрольного 

впливу відповідних суб’єктів, досліджуючи передусім діяльність основних 

(насамперед профільних і спеціалізованих) суб’єктів зовнішнього 

державного контролю у сфері вищої освіти (Міністерство освіти і науки 

України, Державна інспекція навчальних закладів України, Акредитаційна 

комісія України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 

суб’єкти державного фінансового контролю), після чого – діяльність 

суб’єктів внутрішнього державного контролю у сфері вищої освіти (органи 

управління й органи громадського самоврядування закладів вищої освіти), 

залишаючи без детального дослідження суб’єктів зовнішнього та 

внутрішнього контролю приватноправового походження. 

Із зазначеного випливає, що розпочати розгляд суб’єктів державного 

контролю у сфері вищої освіти доцільно із суб’єктів зовнішнього державного 

контролю, охарактеризувавши передусім Міністерство освіти і науки 

України (далі – МОН України), яке є основним державним регулятором 

відносин, що виникають під час надання освітніх послуг вищими 

навчальними закладами, адміністративних і господарських відносин між 

державою, органами місцевого самоврядування та вищими навчальними 

закладами, а також іншими складниками системи вищої освіти. 

Оскільки в рамках дослідження з-поміж напрямів роботи, що 

становлять функціональне призначення МОН України, інтерес становить 

виключно його контрольно-наглядова діяльність, схиляємось до думки про 

необхідність визначити місце МОН України в системі центральних органів 
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виконавчої влади, окресливши водночас коло його завдань, і з’ясувати склад 

його контрольних повноважень у сфері вищої освіти. 

МОН України є головним органом, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сферах освіти й науки, наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а 

також забезпечує формування й реалізацію державної політики у сфері 

здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних 

закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері 

освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, 

незалежно від їх підпорядкування й форми власності (абз. 2 п. 1 Положення 

про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630) [282]. 

Огляд законодавства про вищу освіту вказує на те, що МОН України, 

реалізуючи державну політику у сфері вищої освіти й у сфері здійснення 

державного нагляду (контролю) за діяльністю вищих навчальних закладів, 

безпосередньо виконує декілька контрольних функцій. 

Так, відповідно до положень законодавства про вищу освіту, 

МОН України: 

а) видає ліцензії на освітню діяльність на підставі позитивного 

експертного висновку Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, а також переоформляє й анулює їх (п. 9 ч. 1 ст. 13 Закону про вищу 

освіту); 

б) за дорученням і в межах, установлених Кабінетом Міністрів 

України, реалізує права й обов’язки уповноваженого органу стосовно 

заснованих державою вищих навчальних закладів (п. 13 ч. 1 ст. 13 Закону про 

вищу освіту) [69]; 

в) проводить попередню експертизу матеріалів, поданих вищим 

навчальним закладом для акредитації за певним рівнем або акредитації 

напряму підготовки, спеціальності, готує висновок про можливість 

акредитації закладу й подає його до Акредитаційної комісії (п. 11 Положення 
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про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 

навчальних закладах та вищих професійних училищах (далі – Положення про 

акредитацію), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

9 серпня 2001 року № 978) [283]; 

г) формує та забезпечує функціонування системи сертифікації 

педагогічних працівників із залученням спеціально уповноваженої державою 

установи, що є відповідальною за зовнішнє незалежне оцінювання (ч. 3 ст. 51 

Закону про освіту) [70]; 

д) затверджує рішення вчених рад про присвоєння вчених звань, 

затверджує рішення вченої ради про позбавлення (позбавляє) вченого звання 

(п. 1 розділу V, п. п. 1–4 розділу VІ Порядку присвоєння вчених звань 

науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом 

Міністерства освіти і науки України 14 січня 2016 року № 13 (далі – Порядок 

присвоєння вчених звань) [284]; 

е) контролює науковий рівень дисертацій за участю експертних рад з 

питань проведення експертизи дисертацій, здійснює повторний розгляд 

дисертації й атестаційної справи (за рішенням суду), затверджує рішення 

спеціалізованої вченої ради та видає відповідний диплом на підставі рішення 

атестаційної колегії (п. п. 27–30 Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 року № 567) [285]. 

Крім того, зобов’язання МОН України щодо контролю за станом 

деяких складників освітньої діяльності вищих навчальних закладів 

відображено в Галузевій угоді між Міністерством освіти і науки України та 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016–2020 роки (далі – 

Галузева угода). Серед іншого, МОН України взяло на себе обов’язки: 

а) контролювати фінансово-господарську діяльність закладів освіти, 

що фінансуються з бюджету й належать до сфери управління міністерства 

(пп. 3.1.11 п. 3.1); 

б) забезпечити контроль за (п. 5.1.6 п. 5.1): 
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 застосуванням у галузі надурочних робіт, допускаючи їх лише у 

випадках та з дотриманням порядку, передбачених чинним законодавством; 

 наданням працівникам галузі щорічних відпусток відповідної 

тривалості згідно з чинним законодавством; 

в) проводити моніторинг і регулярно, не рідше ніж один раз на 

квартал, обмінюватися із ЦК Профспілки працівників освіти і науки України 

інформацією про стан дотримання законодавства й положень угоди у сфері 

оплати праці та здійснювати заходи за фактами виявлених порушень; 

г) забезпечити контроль за (п. 7.3.2 п. 7.3): 

 виконанням заходів щодо створення здорових, безпечних умов 

праці й навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до 

Закону України «Про охорону праці», інших нормативно-правових актів з 

охорони праці; 

 реалізацією заходів з охорони праці, передбачених колективними 

договорами, угодами в закладах освіти й науки, за безпечною експлуатацією 

будівель і споруд установ і закладів освіти та науки, якістю проведення 

технічної інвентаризації, планового запобіжного ремонту; 

д) контролювати виконання Галузевої угоди, колективних договорів і 

угод на місцях, не рідше ніж один раз на рік аналізувати й узагальнювати хід 

виконання Галузевої угоди, а в разі невиконання окремих її положень – 

здійснювати додаткові заходи щодо їх реалізації (п. 11.2) [286]. 

Разом із тим здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю 

вищих навчальних закладів МОН України забезпечує переважно шляхом 

спрямування й координації діяльності Державної інспекції навчальних 

закладів України (далі – ДІНЗ України), яка підпорядковується Міністру 

освіти і науки відповідно до п. 10 розділу ІІІ Схеми спрямування і 

координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом 

Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, 

затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 

2014 року № 442 [287]. Водночас у цьому зв’язку на Міністра освіти і науки 
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покладається обов’язок контролювати діяльність ДІНЗ України (п. 1 ч. 2 

ст. 18 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади») [288]. 

Із зазначеного випливає, що ДІНЗ України є спеціалізованим органом 

державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, у тому 

числі закладів вищої освіти. 

Основною частиною правового підґрунтя виконання ДІНЗ України 

своїх контрольно-наглядових функцій у сфері вищої освіти є Закон України 

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» (далі – Закон про державний нагляд (контроль)), Закон про освіту 

(насамперед його ч. 2 ст. 67), Закон про вищу освіту (насамперед його п. 3 

ч. 10 ст. 24 і ст. 77), Положення про Державну інспекцію навчальних закладів 

України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 

2014 року № 538 (далі – Положення про ДІНЗ України). Разом із тим Закон 

про державний нагляд (контроль) уважаємо за доречне дослідити, 

розглядаючи форми та методи контролю у сфері вищої освіти, визначення 

індивідуальних характеристик ДІНЗ України як суб’єкта контролю у сфері 

вищої освіти має ґрунтуватись переважно на Положенні про ДІНЗ України. 

За змістом п. 1 Положення про ДІНЗ України, інспекція утворена як 

центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у 

сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних 

закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері 

освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, на 

підставі ліцензій, виданих у визначеному законодавством порядку, та 

видають документи про освіту державного зразка, незалежно від їх 

підпорядкування й форми власності [71]. 

Повноваженнями ДІНЗ України Закон про освіту визначив такі (ч. 2 

ст. 67 Закону про освіту): 

 інституційний аудит закладів освіти (крім закладів вищої освіти); 

 акредитація освітніх програм (крім типових) у закладах освіти (крім 

закладів вищої освіти); 
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 надання методичної допомоги закладам освіти (крім закладів вищої 

освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти; 

 моніторинг якості освіти у випадках і порядку, визначених 

законодавством; 

 акредитація громадських фахових об’єднання та інші юридичні 

особи, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти й освітньої 

діяльності, ведення їх реєстру; 

 державний нагляд (контроль) за реалізацією закладами освіти та 

органами місцевого самоврядування державної політики у сфері освіти; 

 перевірка дотримання суб’єктами освітньої діяльності ліцензійних 

умов [70]. 

Більш широкий виклад завдань, виконання яких покладається на ДІНЗ 

та які передбачають здійснення нею контролю у сфері вищої освіти, містить 

Положення про ДІНЗ України. Відповідно до зазначеного нормативного-

правового акта, ними є: 

а) контроль за виконанням суб’єктами надання освітніх послуг 

положень Конституції, законів України й інших нормативно-правових актів 

із питань освіти (пп. 2 п. 4 Положення про ДІНЗ України); 

б) інспектування суб’єктів надання освітніх послуг з метою виявлення 

порушень вимог законодавства щодо надання освітніх послуг і державних 

стандартів освіти й запобігання таким порушенням (пп. 4 п. 4 Положення про 

ДІНЗ України); 

в) проведення перевірок із питань надання освітніх послуг вищими 

навчальними закладами з питань, зокрема організації навчально-виховної й 

науково-методичної роботи, використання педагогічного, науково-

педагогічного потенціалу та матеріальних ресурсів, розвитку матеріально-

технічної бази й соціальної сфери у визначених законом формах (пп. 5 п. 4 

Положення про ДІНЗ України); 
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г) контроль проведення атестаційної експертизи (пп. 6 п. 4 Положення 

про ДІНЗ України); 

д) здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) в 

системі вищої освіти з періодичністю залежно від ступеня ризику від 

провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг (пп. 8 п. 4 

Положення про ДІНЗ України); 

е) оцінювання відповідності діяльності вищих навчальних закладів 

вимогам державних стандартів, унесення пропозицій щодо усунення 

негативних і поширення позитивних тенденцій у розвитку освіти й надання 

освітніх послуг (пп. 10 п. 4 Положення про ДІНЗ України); 

ж) контроль та участь у моніторингу якості підготовки учнів і 

студентів (пп. 15 п. 4 Положення про ДІНЗ України) [71]. 

Разом з тим варто взяти до уваги те, що засобами масової інформації 

поширюються заяви Міністра освіти і науки про реорганізацію ДІНЗ України 

в Державну службу якості освіти України з наступним утворенням її 

територіальних підрозділів. На переконання міністра, зазначена модель 

функціонування центрального органу виконавчої влади, який реалізує 

державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за 

діяльністю навчальних закладів, є оптимальною в умовах децентралізації та 

зосередження повноважень із забезпечення якості вищої освіти в НАЗЯВО 

[289]. 

На доповнення до здійснення МОН України державного нагляду 

(контролю) за діяльністю вищих навчальних закладів шляхом спрямування й 

координації діяльності ДІНЗ України МОН України керує діяльністю 

Акредитаційної комісії України, яка також наділена певними контрольними 

повноваженнями у сфері вищої освіти. 

Положення про Акредитаційну комісію, затверджене Постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 року № 1380, визначає її як 

постійно діючий колегіальний орган, який забезпечує додержання вимог до 

ліцензування, атестації та акредитації вищих, професійно-технічних 
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навчальних закладів і закладів післядипломної освіти, підприємств, установ 

та організацій за напрямами (спеціальностями) і професіями підготовки й 

перепідготовки фахівців післядипломної освіти (п. 1 Положення про 

Акредитаційну комісію) [290]. 

Водночас варто мати на увазі те, що правове регулювання організації 

діяльності Акредитаційної комісії вказує на те, що керівництво її діяльністю 

здійснює МОН України шляхом управління її поточними справами та 

надання юридичного значення її рішенням. 

Так, Положення про Акредитаційну комісію встановлює, що 

Акредитаційну комісію очолює голова, яким за посадою є Міністр освіти і 

науки. Разом із ним до складу Акредитаційної комісії входять представники 

МОН, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади (за 

погодженням з їхніми керівниками), організацій роботодавців, громадських 

об’єднань, студентських і благодійних організацій, вищих навчальних 

закладів. Рішення Акредитаційної комісії затверджуються наказами МОН 

України (п. п. 6, 7, 15 Положення про Акредитаційну комісію) [290]. 

Визначивши місце Акредитаційної комісії в системі державного 

контролю у сфері вищої освіти, маємо констатувати, що її основною 

контрольною функцією є вирішення питання про акредитацію (або відмову в 

акредитації), яке затверджується МОН України (п. 5 Положення про 

акредитацію) [283]. 

Беручи до уваги вищевикладене, робимо висновок, що Міністерство 

освіти і науки України безпосередньо здійснює контроль у сфері вищої 

освіти: 1) видаючи ліцензії на освітню діяльність на підставі позитивного 

експертного висновку Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти; 2) реалізуючи права й обов’язки уповноваженого органу стосовно 

заснованих державою вищих навчальних закладів щодо здійснення заходів 

контролю; 3) проводить попередню експертизу акредитаційних матеріалів, 

готує висновок про можливість акредитації закладу вищої освіти й подає 

його до Акредитаційної комісії; 4) затверджує рішення вчених рад про 
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присвоєння вчених звань, затверджує рішення вченої ради про позбавлення 

(позбавляє) вченого звання; 5) контролює науковий рівень дисертацій за 

участю експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій, здійснює 

повторний розгляд дисертації та атестаційної справи (за рішенням суду), 

затверджує рішення спеціалізованої вченої ради й видає відповідний диплом 

на підставі рішення атестаційної колегії. 

Державна інспекція навчальних закладів України є органом державного 

нагляду (контролю), зокрема, у сфері вищої освіти, діяльність якого 

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

освіти і науки. Особливістю компетенції інспекції у сфері контролю вищої 

освіти є її універсальність, оскільки інспекція уповноважена на здійснення 

контролю всіх складників освітнього процесу у вищих закладах освіти 

(організації навчально-виховної й науково-методичної роботи, використання 

педагогічного, науково-педагогічного потенціалу та матеріальних ресурсів, 

розвитку матеріально-технічної бази й соціальної сфери у визначених 

законом формах, якості підготовки здобувачів вищої освіти), зокрема, 

шляхом інспектування та проведення інших заходів державного контролю, 

спрямованих на виявлення порушень у будь-яких аспектах діяльності вищих 

закладів освіти. Крім того, інспекція контролює проведення атестаційної 

експертизи. Акредитаційна комісія, будучи значною мірою залежною від 

МОН України, вирішує питання про акредитацію вищих закладів освіти, яке 

затверджується МОН України. 

Наступним кроком у рамках дослідження суб’єктів державного 

контролю у сфері вищої освіти має бути встановлення місця в системі 

контролю у сфері вищої освіти й визначення особливостей його контрольних 

повноважень Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

(далі – НАЗЯВО), яке прийнято вважати організацією з найбільшою 

інституційною спроможністю забезпечувати відповідність освітніх послуг 

закладів вищої освіти стандартам вищої освіти. 
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Для належного виконання НАЗЯВО свого призначення законодавство 

наділило його широкими повноваженнями у сфері контролю за якістю 

освітніх закладів вищої освіти, а також установило особливий порядок його 

утворення. 

Варто передусім розглянути повноваження НАЗЯВО, оскільки вони 

слугують первинним елементом його правового становища. Їх аналіз дає 

змогу констатувати, що контрольно-наглядова спрямованість притаманна 

більшості з них, зокрема таким: 

 перевірка захищених дисертацій (наукових доповідей) на наявність 

академічного плагіату (ч. 6 ст. 6); 

 погодження розроблених МОН України стандартів освітньої 

діяльності і стандартів вищої освіти за кожною спеціальністю (ч. 3 ст. 9 

Закону про вищу освіту); 

 інституційна акредитація (п. 3 ч. 1 ст. 18 Закону про вищу освіту); 

 акредитація освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти (п. 6 ч. 1 ст. 18 Закону про вищу освіту); 

 акредитація спеціалізованих учених рад (спеціалізованих рад з 

присвоєння ступеня доктора мистецтва) та контроль за їхньою діяльністю 

(п. 9 ч. 1 ст. 18 Закону про вищу освіту); 

 акредитація незалежних установ оцінювання та забезпечення якості 

вищої освіти (п. 10 ч. 1 ст. 18 Закону про вищу освіту); 

 установлення один раз на 7 років відповідності діяльності 

національного вищого навчального закладу критеріям, визначеним 

Кабінетом Міністрів України, для підтвердження чи позбавлення його такого 

статусу (ч. 2 ст. 29 Закону про вищу освіту); 

 установлення один раз на 7 років відповідності діяльності 

дослідницького вищого навчального закладу критеріям, визначеним 

Кабінетом Міністрів України, для підтвердження чи позбавлення його такого 

статусу (ч. 3 ст. 30 Закону про вищу освіту) [69]; 
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 погодження розробленого МОН України порядку визнання 

здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти й 

наукових ступенів (п. 9 Статуту Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 15 квітня 2015 р. № 244 (далі – Статут НАЗЯВО)) [292]. 

Розглянувши компетенцію НАЗЯВО й визначивши на цій основі 

предмет його контролю у сфері вищої освіти, висвітлимо деякі питання 

організації діяльності НАЗЯВО. 

Так, законодавством установлено, що персональний склад НАЗЯВО 

становлять 23 особи, які призначаються Кабінетом Міністрів України на 

підставі рішення Конкурсної комісії за результатами конкурсного відбору, 

що відбувається з дотриманням принципів гендерного балансу та галузевого 

представництва (ч. 1 ст. 19 Закону про вищу освіту). Визначено, що склад 

НАЗЯВО формується із забезпеченням представництва не більше однієї 

особи від галузі знань і включає (ч. 2 ст. 19 Закону про вищу освіту): 

а) 3 особи, що обираються серед представників усеукраїнських 

об’єднань організацій роботодавців; 

б) 2 особи, що обираються серед здобувачів вищої освіти першого або 

другого рівня; 

в) не менше ніж 1 представник обирається серед осіб, які працюють за 

основним місцем роботи в: 

 Національній академії наук України; 

 національній галузевій академії наук (по одному представнику від 

кожної академії: національних академій аграрних, медичних, педагогічних, 

правових наук України та Національної академії мистецтв України); 

 вищому навчальному закладі державної форми власності; 

 вищому навчальному закладі комунальної форми власності; 

 вищому навчальному закладі приватної форми власності [69]. 
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При цьому привертає увагу положення, що особа може бути висунута 

кандидатом у члени НАЗЯВО як зазначеними суб’єктами, так і шляхом 

самовисування (абз. 10 ч. 2 ст. 19 Закону про вищу освіту) [69], що істотно 

спрощує доступ до конкурсних процедур претендентам, які відповідають 

кваліфікаційним вимогам, незважаючи на судження керівництва зазначених 

суб’єктів (осіб, які приймають формальне рішення про висунення особи 

кандидатом) про доцільність і перспективність участі того чи іншого 

претендента в конкурсному відборі та/або призначення його членом 

НАЗЯВО й інші суб’єктивні чинники. 

Водночас закон унеможливлює входження до складу НАЗЯВО (ч. 3 

ст. 19 Закону про вищу освіту) [69]: 

 членів Конкурсної комісії; 

 керівників і заступників керівників Національної академії наук 

України та національних галузевих академій наук; 

 керівників і заступників керівників вищих навчальних закладів, 

наукових установ; 

 засновників приватних вищих навчальних закладів; 

 державних службовців. 

Строк повноважень членів НАЗЯВО становить 3 роки, а найбільшою 

кількістю строків на посаді члена НАЗЯВО є 2 строки (ч. 4 ст. 19 Закону про 

вищу освіту) [69]. 

Організацію та проведення конкурсного відбору членів НАЗЯВО 

здійснює Конкурсна комісія, яка утворюється Кабінетом Міністрів України 

як дорадчий орган. Конкурсна комісія, згідно з ч. 6 ст. 19 Закону про вищу 

освіту, складається з 9 осіб, із яких 4 міжнародні представники делегуються 

від об’єднань Європейського простору вищої освіти (European Higher 

Education Area) і по 1 представнику – від МОН України, спільного 

представницького органу всеукраїнських об’єднань організацій 

роботодавців, Національної академії наук України, Національної академії 

педагогічних наук України, національного об’єднання студентів України, що 
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є членом Європейського союзу студентів (ESU). При цьому до складу 

Конкурсної комісії не можуть увійти особи, які не можуть бути членом 

НАЗЯВО (ч. 3 ст. 19 Закону про вищу освіту) [69]. 

Керівним складом НАЗЯВО є його голова та заступники голови, які 

обираються на першому засіданні НАЗЯВО і призначаються на посади 

Кабінетом Міністрів України за поданням НАЗЯВО. Строк повноважень 

голови та заступників голови НАЗЯВО становить 3 роки. Свої повноваження 

вони виконують на постійній основі (ч. 5 ст. 19 Закону про вищу освіту) [69]. 

Внутрішня структура НАЗЯВО включає: 

а) секретаріат (ч. 3 ст. 20 Закону про вищу освіту) – здійснює 

організаційне, фінансово-господарське, матеріально-технічне, інформаційно-

довідкове й інше забезпечення діяльності НАЗЯВО; 

б) комітети (п. п. 20–25 Статуту НАЗЯВО): 

 Комітет з питань етики – розглядає питання академічного плагіату й 

уносить відповідні подання до НАЗЯВО, а також здійснює інші 

повноваження, покладені на нього НАЗЯВО; 

 Апеляційний комітет – розглядає звернення, заяви і скарги щодо 

діяльності й рішень спеціалізованих вчених рад і вносить відповідні подання 

до НАЗЯВО, а також здійснює інші повноваження, покладені на нього 

НАЗЯВО; 

 Комітет з питань акредитації освітніх програм та акредитації і 

співпраці з незалежними установами оцінювання й забезпечення якості 

вищої освіти – розглядає питання акредитації освітніх програм і незалежних 

установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти й уносить відповідні 

подання до НАЗЯВО, а також здійснює інші повноваження, покладені на 

нього НАЗЯВО; 

 Комітет з питань оцінювання якості вищої освіти, формування 

рейтингів і визначення інституційного статусу вищих навчальних закладів – 

розглядає питання надання вищому навчальному закладу статусу 

національного та/або дослідницького й уносить відповідні подання до 
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НАЗЯВО, а також здійснює інші повноваження, покладені на нього 

НАЗЯВО; 

 Комітет з питань акредитації спеціалізованих вчених рад та 

атестації вчених – розглядає питання акредитації спеціалізованих учених рад 

і вносить відповідні подання до НАЗЯВО, а також виконує інші 

повноваження, покладені на нього НАЗЯВО; 

 інші комітети, що формуються серед членів Національного 

агентства, серед яких: 

1) комітет з питань змісту освіти, погодження стандартів освітньої 

діяльності та формування показників державного замовлення; 

2) комітет з питань міжнародного співробітництва [69; 291; 292]. 

Крім того, Закон про вищу освіту передбачає функціонування при 

НАЗЯВО галузевих експертних рад. 

Галузеві експертні ради НАЗЯВО мають бути утвореними в складі 

від 9 до 15 членів на строк не більше ніж 3 роки з осіб, які мають науковий 

ступінь у відповідній галузі знань або досвід фахової роботи в галузі не 

менше ніж 5 років, крім представників органів студентського 

самоврядування. Сумісництво зі членством у Науково-методичній раді та 

науково-методичних комісій забороняється. Інші питання діяльності 

галузевих експертних рад мають бути врегульованими положенням, 

затвердженим НАЗЯВО (ст. 21 Закону про вищу освіту) [69]. 

Наступним аспектом роботи НАЗЯВО, який належить розглянути, є 

порядок прийняття ним рішень. 

Основною організаційною формою роботи НАЗЯВО є його засідання, 

яке є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж дві третини 

його членів (ч. 1 ст. 20 Закону про вищу освіту) [69]. Засідання проводяться в 

разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць (п. 29 Статуту НАЗЯВО) 

[291]. 

За підсумками засідання може бути прийняте рішення за умови, якщо 

його підтримала більшість від складу НАЗЯВО. При цьому член НАЗЯВО з 
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конфліктом інтересів утримується від голосування. Рішення НАЗЯВО може 

бути оскаржене вищим навчальним закладом у порядку, визначеному 

НАЗЯВО. За результатами розгляду скарги НАЗЯВО приймає обґрунтоване 

рішення (ч. 1 ст. 20 і ч. 10 ст. 19 Закону про вищу освіту) [69]. 

Джерелами фінансування діяльності НАЗЯВО є кошти державного 

бюджету; кошти, отримані як оплата робіт з акредитації, а також кошти, 

отримані за надання інших послуг, пов’язаних із забезпеченням якості вищої 

освіти, у розмірах, що визначаються НАЗЯВО; гранти з метою підвищення 

якості вищої освіти в Україні, у тому числі надані для вдосконалення системи 

оцінювання якості вищої освіти; інші джерела, не заборонені законодавством 

(ч. 2 ст. 22 Закону про вищу освіту) [69]. Майно НАЗЯВО є державною 

власністю і належить йому на праві оперативного управління (п. 42 Статуту 

НАЗЯВО) [291]. 

Отже, із вищезазначеного випливає, що Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти є постійно діючим колегіальним органом 

влади, призначення та звільнення членів якого здійснює Кабінет Міністрів 

України, а його діяльність фінансується за рахунок державного бюджету. 

Його персональний склад агентства формується на конкурсній основі із 

залученням до добору представників авторитетних профільних міжнародних 

організацій, а також із забезпеченням пропорційного представництва галузей 

знань, закладів вищої освіти всіх форм власності та здобувачів вищої освіти. 

Предмет його контролю у сфері вищої освіти включає відповідність вимогам 

законодавства: 1) захищених дисертацій і наукових доповідей; 2) стандартів 

освітньої діяльності та стандартів вищої освіти за кожною спеціальністю; 

3) системи внутрішнього забезпечення якості освіти закладу вищої освіти; 

4) освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти; 5) діяльності спеціалізованих учених рад (спеціалізованих рад з 

присвоєння ступеня доктора мистецтва); 6) діяльності національного вищого 

навчального закладу як такого; 7) діяльності дослідницького вищого 
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навчального закладу як такого; 8) порядку визнання здобутих в іноземних 

вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти й наукових ступенів. 

Крім контролю за відповідністю управлінських, освітніх, науково-

дослідницьких, інноваційних процесів вищих навчальних закладів вимогам 

законодавства щодо надання освітніх послуг і державних стандартів освіти, 

вищі навчальні заклади підлягають заходам державного фінансового 

контролю тією мірою, якою їхня діяльність фінансується за рахунок коштів 

державного бюджету й місцевих бюджетів. 

Законодавство України свідчить про те, що найширша компетенція, яка 

охоплює, зокрема, законність та ефективність використання коштів 

державними й комунальними вищими навчальними закладами, та найбільш 

значний обсяг повноважень у цій сфері притаманні Рахунковій палаті й 

Державній аудиторській службі України (далі – Держаудитслужба). 

Внутрішній фінансовий контроль у межах міністерств, їх територіальних 

органів і бюджетних установ, що входять до сфери їх управління, 

здійснюють підрозділи внутрішнього аудиту. 

Розкриваючи місце органів державного фінансового контролю в 

системі державного контролю у сфері вищої освіти, вважаємо за необхідне 

першими розглянути в цьому контексті організацію та повноваження 

Рахункової палати. 

Конституція України уповноважує Рахункову палату на здійснення від 

імені Верховної Ради України контролю за надходженням коштів до 

Державного бюджету України та їх використанням (ст. 98 Конституції 

України) [261]. 

Особливе призначення Рахункової палати й важливість належного 

виконання покладених на неї завдань викликає необхідність запровадження 

дієвих гарантій її об’єктивності, неупередженості та незалежності, що 

відображено в положеннях чинного законодавства. 

Зокрема, законом установлено, що складається Рахункова палата з 

9 членів Рахункової палати: Голови Рахункової палати, його заступника та 
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інших членів Рахункової палати. Члени Рахункової палати призначаються на 

посади та звільняються з посад Верховною Радою України. Серед членів 

Рахункової палати Верховна Рада України за поданням Голови Верховної 

Ради України призначає на посаду Голови Рахункової палати. Натомість 

заступник Голови Рахункової палати за поданням Голови Рахункової палати 

обирається зі складу Рахункової палати на її засіданні. Строк повноважень 

Голови Рахункової палати й інших членів Рахункової палати становить 

6 років (ст. 17, ч. ч. 3–5 ст. 20 Закону України «Про Рахункову палату» 

(далі – Закон про Рахункову палату)) [293]. 

Також для забезпечення виконання покладених на Рахункову палату 

повноважень діє апарат Рахункової палати, що складається з департаментів, 

територіальних підрозділів, патронатних служб членів Рахункової палати в 

складі не більше ніж 3 радники на кожного члена Рахункової палати й інших 

структурних підрозділів Рахункової палати (ч. 3 ст. 17 Закону про Рахункову 

палату). При цьому структура, штатний розпис апарату Рахункової палати 

затверджуються Рахунковою палатою в межах бюджетних призначень на 

забезпечення діяльності Рахункової палати, а гранична кількість апарату 

Рахункової палати затверджується Верховною Радою України за поданням 

Рахункової палати в межах бюджетних призначень на забезпечення її 

діяльності (ч. 4 ст. 17 Закону про Рахункову палату) [293]. 

Поряд із самостійністю в питаннях кадрового забезпечення Рахункова 

палата без втручання будь-яких органів влади або інших суб’єктів під час 

підготовки проекту Державного бюджету України, якщо виникли 

розбіжності щодо визначення обсягу фінансового забезпечення діяльності 

Рахункової палати і Кабінетом Міністрів України вони не врегульовані, може 

подати до комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого 

належать питання бюджету, відповідні пропозиції (з обґрунтуваннями та 

розрахунками) для прийняття відповідного рішення під час розгляду проекту 

закону про Державний бюджет України. Більше того, Рахункова палата 
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самостійно затверджує свій кошторис після набрання чинності законом про 

Державний бюджет України (ст. 5 Закону про Рахункову палату) [293]. 

Додатково належне виконання членами Рахункової палати й 

посадовими особами її апарату своїх службових обов’язків забезпечується 

поширенням на них дії Законів України «Про державну службу» і «Про 

запобігання корупції», за деякими винятками, встановленими законом (ст. 18, 

ч. 4 ст. 19 Закону про Рахункову палату) [293]. 

Основною організаційною формою діяльності Рахункової палати є 

засідання Рахункової палати, що проводяться у формі відкритих слухань. На 

засіданнях Рахункової палати відкритим голосуванням більшістю голосів від 

кількості присутніх приймаються рішення Рахункової палати (ч. 1 ст. 25, 

ст. 26 Закону про Рахункову палату). 

Отже, Рахункова палата є органом парламентського зовнішнього 

державного фінансового контролю, незалежність і неупередженість якого 

забезпечується насамперед особливими порядками комплектування 

персонального складу Рахункової палати, значною самостійністю в питаннях 

організаційно-технічного та фінансового забезпечення її діяльності, дією 

щодо членів та інших працівників Рахункової палати передбачених 

законодавством загальних антикорупційних механізмів. 

Відобразивши особливості формування та забезпечення умов для 

функціонування Рахункової палати, варто визначити предмет державного 

фінансового контролю Рахункової палати й висвітлити її повноваження щодо 

здійснення заходів державного фінансового контролю в його межах. 

За змістом положень ст. 4 Закону про Рахункову палату, предметом 

державного фінансового контролю Рахункової палати є: 

а) бюджетно-фінансова дисципліна – правильність ведення, повнота 

обліку й достовірність звітності щодо надходжень і витрат бюджету, 

дотримання цільового використання бюджетних коштів, відповідність 

операцій із бюджетними коштами вимогам законодавства (ч. 3); 

б) ефективність використання бюджетних коштів, а саме (ч. 4): 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
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 своєчасність і повнота бюджетних надходжень; 

 продуктивність використання бюджетних коштів – співвідношення 

між результатами діяльності розпорядника та одержувача бюджетних коштів 

і використаними для досягнення таких результатів коштами бюджету; 

 результативність використання бюджетних коштів – ступінь 

відповідності фактичних результатів діяльності розпорядника й одержувача 

бюджетних коштів запланованим результатам; 

 економність використання бюджетних коштів – стан досягнення 

розпорядником та одержувачем бюджетних коштів запланованих результатів 

за рахунок використання мінімального обсягу бюджетних коштів або 

досягнення максимального результату при використанні визначеного 

бюджетом обсягу коштів; 

 законність, своєчасність і повнота прийняття управлінських рішень 

учасниками бюджетного процесу; 

 стан внутрішнього контролю розпорядників бюджетних коштів 

[293]. 

Повноваженнями Рахункової палати, реалізація яких може бути 

спрямована на державний фінансовий контроль вищих навчальних закладів 

шляхом перевірки їх бюджетно-фінансової дисципліни та ефективності 

використання ними бюджетних коштів, є: 

а) здійснення фінансового аудиту й аудиту ефективності щодо (п. 1 

ч. 1 ст. 7 Закону про Рахункову палату): 

 проведення витрат державного бюджету; 

 управління об’єктами державної власності, які мають фінансові 

наслідки для державного бюджету, включаючи забезпечення відрахування 

(сплати) до державного бюджету коштів, отриманих державою як власником 

таких об’єктів, і використання коштів державного бюджету, спрямованих на 

відповідні об’єкти; 
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 здійснення державних закупівель за рахунок коштів державного 

бюджету – включає перевірку та аналіз законності й ефективності здійснення 

державних закупівель, дотримання передбачених процедур, оцінювання 

своєчасності отримання товарів, послуг і проведення робіт, а також аналіз 

стану прозорості й додержання встановлених принципів здійснення 

державних закупівель (ч. 2 ст. 13 Закону про Рахункову палату); 

 виконання державних цільових програм, інвестиційних проектів, 

державного замовлення; 

 стану внутрішнього контролю розпорядників коштів державного 

бюджету; 

 інших операцій, пов’язаних із надходженням коштів до державного 

бюджету та їх використанням, зокрема використання коштів державного 

бюджету й достовірності здійснення розрахунків для отримання коштів 

державного бюджету суб’єктів господарювання, громадських чи інших 

організацій, які є одержувачами коштів державного бюджету (ч. 1 ст. 14 

Закону про Рахункову палату); 

б) здійснює за зверненням органів місцевого самоврядування, фондів 

загальнообов’язкового державного соціального й пенсійного страхування, 

державних підприємств та інших суб’єктів господарювання державного 

сектору економіки заходи державного зовнішнього фінансового контролю 

(аудиту) щодо відповідних місцевих бюджетів і діяльності суб’єктів 

звернення (п. 7 ч. 1 ст. 7); 

в) направляє за результатами заходів державного зовнішнього 

фінансового контролю (аудиту) обов’язкові для розгляду рішення Рахункової 

палати (п. 8 ч. 1 ст. 7); 

г) аналізує реалізацію наданих Рахунковою палатою рекомендацій 

(пропозицій) з метою оцінювання їх результативності (п. 9 ч. 1 ст. 7); 

д) у разі виявлення ознак кримінального або адміністративного 

правопорушення інформує про них відповідні правоохоронні органи (п. 11 

ч. 1 ст. 7); 
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е) здійснює інші повноваження, визначені законом (п. 15 ч. 1 ст. 7) 

[293]. 

Отже, у сфері державного контролю в галузі вищої освіти Рахункова 

палата здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності щодо всіх операцій 

розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, пов’язаних із 

надходженням коштів до державного бюджету і їх використанням. 

Іншим системоутворювальним спеціалізованим органом державного 

фінансового контролю, підконтрольними об’єктами якого є заклади вищої 

освіти, є Держаудитслужба. Це викликає необхідність докладного 

висвітлення окремих питань її організаційного підґрунтя, а також її основних 

завдань і контрольних повноважень. 

Правовий статус Держаудитслужби визначає ст. 1 Закону України «Про 

основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» 

(далі – Закон про державний фінансовий контроль). За її положеннями, 

Держаудитслужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується й координується Кабінетом Міністрів України та який 

забезпечує формування й реалізує державну політику у сфері державного 

фінансового контролю [294]. 

Підставами для зарахування вищих навчальних закладів до 

підконтрольних установ Держаудитслужби є ч. 1 ст. 2 Закону про державний 

фінансовий контроль, яка визначає ними суб’єктів господарювання 

державного сектору економіки, а також підприємства, установи та 

організації, які отримують (отримували в періоді, який перевіряється) кошти 

з бюджетів усіх рівнів, державних фондів і фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування або використовують (використовували 

в періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно [294]. 

Зазначене дає змогу стверджувати, що заходам державного 

фінансового контролю Держаудитслужби підлягають державні заклади вищої 

освіти як суб’єкти господарювання державного сектору економіки, а також 

комунальні та приватні заклади вищої освіти тією мірою, якою вони 
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отримують (отримували в періоді, який перевіряється) бюджетні кошти або 

використовують (використовували в періоді, який перевіряється) державне 

чи комунальне майно. 

Наступним питанням, пов’язаним із діяльністю Держаудитслужби, яке 

належить розглянути, є її завдання та повноваження в частині, що стосується 

державного контролю у сфері вищої освіти. 

Огляд Положення про Державну аудиторську службу України (далі – 

Положення про Держаудитслужбу), затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 3 лютого 2016 року № 43, дає підстави зробити 

висновок, що основним завданням Держаудитслужби в рамках державного 

контролю у сфері вищої освіти є державний фінансовий контроль, 

спрямований на оцінювання ефективного, законного, цільового, 

результативного використання і збереження вищими навчальними закладами 

державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, а також на 

досягнення економії ними бюджетних коштів (пп. 3 п. 3 Положення про 

Держаудитслужбу) [295]. 

Виконання зазначеного завдання Держаудитслужба забезпечує: 

а) здійснюючи контроль за (пп. 4 п. 4 Положення про 

Держаудитслужбу): 

 цільовим, ефективним використанням і збереженням державних 

фінансових ресурсів, необоротних та інших активів; 

 досягненням економії бюджетних коштів і результативності в 

діяльності розпорядників бюджетних коштів; 

 достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах під час 

складання планових бюджетних показників і відповідністю взятих 

розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов’язань відповідним 

бюджетним асигнуванням; 

 відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів 

довгострокових зобов’язань за енергосервісом затвердженим у 

встановленому порядку умовам закупівлі енергосервісу; 
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 дотриманням законодавства про державні закупівлі; 

 веденням бухгалтерського обліку, а також складенням фінансової й 

бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм і звітів про їх виконання 

(у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі), 

кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання 

бюджету; 

 станом і достовірністю бухгалтерського обліку й фінансової 

звітності; 

 виконанням функцій з управління об’єктами державної власності; 

 станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в 

розпорядників бюджетних коштів, станом внутрішнього контролю в інших 

підконтрольних установах; 

 усуненням виявлених недоліків і порушень; 

б) уживаючи в установленому порядку заходи щодо усунення 

виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень 

законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб (пп. 9 п. 4 

Положення про Держаудитслужбу) [295]. 

Зважаючи на вищевикладене, Державна аудиторська служба України є 

органом урядового фінансового контролю за дотриманням цільового 

призначення, ефективністю, законністю, результативністю використання та 

збереженням вищими навчальними закладами державних фінансових 

ресурсів, необоротних та інших активів, а також досягненням економії ними 

бюджетних коштів. 

Разом із тим варто зауважити, що, крім зовнішнього державного 

фінансового контролю, законодавство передбачає здійснення внутрішнього 

державного фінансового контролю підрозділами внутрішнього аудиту, які 

функціонують у структурах центральних органів виконавчої влади, їх 

територіальних органів і бюджетних установ. 
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Щодо цього необхідно зазначити, що, згідно з п. 3 Порядку утворення 

структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в 

міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх 

територіальних органах і бюджетних установах, які належать до сфери 

управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 

2011 року № 1001 (далі – Порядок внутрішнього аудиту), підрозділи 

внутрішнього аудиту утворюються: 

а) у центральному органі виконавчої влади – обов’язково як 

самостійний підрозділ; 

б) у територіальних органах центральних органів виконавчої влади та 

бюджетних установах – за рішенням керівника центрального органу 

виконавчої влади в межах штатної кількості їх працівників [296]. 

Завданнями підрозділів внутрішнього аудиту є (п. 5 Порядку 

внутрішнього аудиту): 

а) оцінювання, зокрема:  

 ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;  

 ступеня виконання й досягнення цілей, визначених у стратегічних і 

річних планах; 

 ефективності планування та виконання бюджетних програм і 

результатів їх виконання;  

 стану збереження активів та інформації;  

 стану управління державним майном;  

 правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності 

фінансової й бюджетної звітності;  

 ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань; 

б) аналіз за дорученням керівника проектів наказів та інших 

документів, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, для 

забезпечення їх цільового й ефективного використання; 
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в) планування, організація та проведення внутрішніх аудитів, 

документування їх результатів, підготовка аудиторських звітів, висновків і 

рекомендацій, а також проведення моніторингу врахування рекомендацій; 

г) взаємодія з іншими структурними підрозділами, іншими 

державними органами, підприємствами, їх об’єднаннями, установами та 

організаціями з питань проведення внутрішнього аудиту;  

д) подання керівнику аудиторських звітів і рекомендацій для 

прийняття ним відповідних управлінських рішень [296]. 

У світлі вищевикладеного можна констатувати, що підрозділи 

внутрішнього аудиту центральних органів виконавчої влади, до сфери 

управління яких входять заклади вищої освіти, також є суб’єктами 

державного контролю щодо цих навчальних закладів. 

Залишається відкритим питання про склад і спрямованість контрольних 

повноважень суб’єктів внутрішнього державного контролю у сфері вищої 

освіти. 

Загальновизнаним є те, що на тлі утвердження автономії та 

самоврядування закладів вищої освіти в питаннях кадрового, навчально-

методичного, матеріально-технічного й інформаційного забезпечення 

підготовки кваліфікованих кадрів і проведення фундаментальних і 

прикладних інноваційних наукових досліджень особливого значення набуває 

внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти. Її неодмінною частиною, що слугує інструментом підтримки її 

належного функціонування через запобігання відхиленням від освітньо-

професійних (освітньо-наукових) програм і виявлення їх, є внутрішній 

контроль. Водночас предмет дослідження викликає необхідність 

достовірного відображення повноважень органів управління й окремих 

органів громадського самоврядування, залучених до здійснення 

внутрішнього контролю за освітньою діяльністю лише державного вищого 

навчального закладу (не вищих навчальних закладів інших форм власності). 
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Хід дослідження вважаємо за доцільне визначити, беручи до уваги 

обсяг повноважень і відповідальності того чи іншого суб’єкта, а також 

оперативність і професійність щодо прийняття й реалізації рішень, які 

стосуються контролю. Виходячи із зазначених критеріїв, спочатку варто 

висвітлити діяльність засновника, керівника, вченої ради та наглядової ради 

державного закладу вищої освіти щодо контролю за дотриманням ним 

законодавства у сфері освіти й науки і стандартів освітньої діяльності, після 

чого розглянути контрольні функції органів громадського самоврядування 

(загальних зборів (конференції) трудового колективу; зборів (конференції) 

учасників освітнього процесу навчально-наукового інституту (факультету); 

студентського самоврядування, наукових товариств студентів (курсантів, 

слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених; професійних спілок). 

Насамперед висвітлимо окремі аспекти правового становища та 

напрями контрольно-наглядової діяльності засновників державних закладів 

вищої освіти. 

Засновниками державних закладів вищої освіти є Кабінет Міністрів 

України самостійно або через МОН України, інші органи виконавчої влади. 

Видається очевидним те, що засновники є найближчими до відповідних 

закладів вищої освіти суб’єктами контролю за їхньою діяльністю. Можемо 

констатувати те, що своєчасність, повнота й результативність контрольних 

заходів з боку засновників є запорукою відповідності освітньої діяльності 

їхніх вищих навчальних закладів ліцензійним умовам і стандартам освіти. 

Повноваження засновників щодо контролю за діяльністю їхніх закладів 

вищої освіти закріплює законодавство про вищу освіту. Ними є: 

а) дострокове розірвання контракту з керівником закладу вищої освіти 

з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення статуту 

закладу вищої освіти й умов контракту – за поданням вищого колегіального 

органу громадського самоврядування закладу вищої освіти (п. 3 ч. 2 ст. 15 

Закону про вищу освіту); 
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б) контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу вищої 

освіти (п. 4 ч. 2 ст. 15 Закону про вищу освіту); 

в) контроль за дотриманням статуту закладу вищої освіти (п. 5 ч. 2 

ст. 15 Закону про вищу освіту) [69]; 

г) контроль за створенням у закладі освіти інклюзивного освітнього 

середовища, універсального дизайну та розумного пристосування (п. 8 ч. 2 

ст. 25 Закону про освіту) [70]. 

На доповнення до того здійснення засновником закладу вищої освіти 

інших контрольних заходів для перевірки дотримання законодавства у сфері 

освіти й науки і стандартів освітньої діяльності щодо нього може бути 

передбачене статутом закладу вищої освіти (ч. 1 ст. 15 Закону про вищу 

освіту) [69]. 

При цьому законодавство не вимагає особистого виконанням 

засновниками їхніх повноважень, дозволяючи їх делегувати окремі свої 

повноваження керівникові або іншому органу управління закладу вищої 

освіти (ч. 3 ст. 15 Закону про вищу освіту) [69]. 

Поряд із засновником широкою компетенцією щодо управління 

поточними справами закладу вищої освіти, зокрема тими, що пов’язані з 

контролем за його діяльністю, є його керівник. 

Саме на керівника вищого навчального закладу закон покладає 

відповідальність за провадження освітньої, наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності в закладі вищої освіти, за результати фінансово-

господарської діяльності, стан і збереження його нерухомого й іншого майна 

(ч. 4 ст. 34 Закону про вищу освіту). Можливість належного виконання 

відповідних обов’язків забезпечує наділення, серед інших, певними 

контрольними повноваженнями або безпосередньо пов’язаними з контролем 

у сфері вищої освіти, а саме: 

а) забезпечення організації та здійснення контролю за виконанням 

навчальних планів і програм навчальних дисциплін (п. 12 ч. 3 ст. 34 Закону 



240 

 

про вищу освіту), а також забезпечення моніторингу й періодичного 

перегляду освітніх програм(п. 2 ч. 2 ст. 16 Закону про вищу освіту); 

б) контроль за дотриманням усіма підрозділами штатно-фінансової 

дисципліни (п. 13 ч. 3 ст. 34 Закону про вищу освіту); 

в) контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, 

наукових та інших працівників (п. 14 ч. 3 ст. 34 Закону про вищу освіту), 

зокрема, шляхом забезпечення щорічного оцінювання здобувачів вищої 

освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального 

закладу та регулярного оприлюднення результатів таких оцінювань на 

офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах 

і в будь-який інший спосіб (п. 3 ч. 2 ст. 16 Закону про вищу освіту); 

г) забезпечення створення умов для здійснення дієвого та відкритого 

громадського контролю за діяльністю закладу вищої освіти (п. 15 ч. 3 ст. 34 

Закону про вищу освіту); 

д) здійснення заходів у тому числі шляхом запровадження відповідних 

новітніх технологій щодо запобігання академічному плагіату й виявлення 

його в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, 

інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до 

дисциплінарної відповідальності (п. 1 ч. 3 ст. 32 Закону про вищу освіту) 

[69]; 

е) контроль за достовірністю відомостей, що містяться в документах, 

поданих для одержання державної цільової підтримки для здобуття 

професійно-технічної й вищої освіти в державних вищих навчальних 

закладах (п. 9 Порядку та умов надання державної цільової підтримки деяким 

категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2016 року № 975) [297]. 

Інші напрями та способи контролю керівника закладу вищої освіти за 

його освітньою діяльністю поряд із правами, обов’язками та 
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відповідальністю, не закріпленими в законі, можуть бути відображені в 

статуті закладу вищої освіти (ч. 2 ст. 34 Закону про вищу освіту) [69]. 

Далі перейдемо до дослідження колегіальних суб’єктів внутрішнього 

державного контролю, якими є вчена рада та наглядова рада закладу вищої 

освіти. 

Вчена рада закладу вищої освіти є виборним представницьким 

колегіальним органом, на який покладається загальне керівництво закладом 

вищої освіти, що передбачає виконання нею деяких контрольних функцій. 

Аналіз повноважень, якими законодавство наділяє вчену раду, дає 

підстави стверджувати, що діяльність цього органу управління більшою 

мірою спрямована на унеможливлення створення організаційного підґрунтя 

для внутрішнього контролю за станом освітньої, наукової та інноваційної 

діяльності закладу вищої освіти насамперед шляхом визначення системи й 

затвердження процедур внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (п. 4 

ч. 2 ст. 36 Закону про вищу освіту) [69]. 

Водночас вчена рада уповноважена вживати контрольних заходів 

безпосередньо, здійснюючи оцінювання науково-педагогічної діяльності 

структурних підрозділів (п. 12 ч. 2 ст. 36 Закону про вищу освіту) й уносити 

подання про відкликання керівника закладу вищої освіти з підстав, 

передбачених законодавством, статутом закладу вищої освіти, контрактом, 

яке розглядається вищим колегіальним органом громадського 

самоврядування закладу вищої освіти (п. 15 ч. 2 ст. 36 Закону про вищу 

освіту). Крім того, вчена рада ухвалює рішення з питань організації 

освітнього процесу та розглядає інші питання діяльності вищого закладу 

вищої освіти відповідно до його статуту (п. п. 9, 16 ст. 36 Закону про вищу 

освіту) [69]. 

На доповнення до того маємо зауважити, що, за змістом ч. 7 ст. 36 

Закону про вищу освіту, вчена рада вищого навчального закладу може 

делегувати частину своїх повноважень ученим радам його структурних 

підрозділів. Окрім делегованих ученою радою, статут вищого навчального 
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закладу може передбачати наділення їх іншими повноваженнями, сумісними 

із їхньою специфікою, серед яких можуть бути ті, що передбачають 

контролюючий вплив [69]. 

Також учена рада вищого навчального закладу розглядає питання та 

приймає рішення про присвоєння й позбавлення вчених звань (п. п. 3–8 

розділу ІІІ, розділ VІ Порядку присвоєння вчених звань) [284]. 

На відміну від ученої ради закладу вищої освіти, його наглядова рада є 

спеціалізованим контрольно-наглядовим колегіальним органом управління 

вищим навчальним закладом. 

Основним призначенням наглядової ради закон визначає нагляд за 

управлінням майном вищого навчального закладу, додержанням мети його 

створення (ч. 1 ст. 37 Закону про вищу освіту) [69]. 

Способами виконання зазначених завдань є насамперед контроль за 

використанням фінансових ресурсів, залучених для забезпечення діяльності 

закладу вищої освіти з основних напрямів розвитку, а також загальний 

громадський контроль за його діяльністю. Як захід реагування на порушення, 

що стримують розвиток, зростання якості освітньої діяльності й 

конкурентоспроможності вищого навчального закладу, наглядова рада має 

право вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування 

вищого навчального закладу подання про відкликання керівника вищого 

навчального закладу з підстав, передбачених законодавством, статутом 

вищого навчального закладу, контрактом (ч. 4 ст. 37 Закону про вищу освіту) 

[69]. 

Вичерпно порядок формування наглядової ради, строк її повноважень, 

компетенція й порядок діяльності визначаються статутом вищого 

навчального закладу (ч. 5 ст. 37 Закону про вищу освіту) [69]. 

Наступним суб’єктом державного контролю у сфері вищої освіти, який 

необхідно дослідити, є загальні збори (конференція) трудового колективу 

закладу вищої освіти й навчально-наукового інституту (факультету). 
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Незважаючи на законодавче визнання зазначеного суб’єкта органом 

громадського самоврядування, схиляємось до думки, що його діяльність 

спрямована на управління справами державних закладів вищої освіти й 

навчально-наукових інститутів (факультету), зокрема, шляхом контролю за 

дотриманням органами управління державного вищого навчального закладу 

законодавства про вищу освіту й освітніх стандартів і супроводжується 

реалізацією делегованих владних повноважень в інтересах держави як 

власника вищого навчального закладу. 

Установлено, що загальні збори (конференція) трудового колективу як 

вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу вищої 

освіти здійснює контроль за його діяльністю через: 

а) погодження статуту вищого навчального закладу чи зміни 

(доповнення) до нього за поданням ученої ради вищого навчального закладу 

(п. 1 ч. 5 ст. 39 Закону про вищу освіту); 

б) оцінювання діяльності керівника вищого навчального закладу після 

заслуховування його щорічного звіту (п. 2 ч. 5 ст. 39 Закону про вищу 

освіту); 

в) дострокове припинення повноважень керівника вищого 

навчального закладу за обґрунтованим поданням наглядової або вченої ради 

вищого навчального закладу (п. 4 ч. 5 ст. 39 Закону про вищу освіту) [69]. 

Предмет і способи контролю зборів (конференції) учасників освітнього 

процесу навчально-наукового інституту (факультету) є схожими на ті, що 

притаманні контролю загальних зборів (конференції) трудового колективу. 

За змістом ч. 10 ст. 39 Закону про вищу освіту, контрольними 

функціями органу громадського самоврядування навчально-наукового 

інституту (факультету) є: 

а) оцінювання діяльності керівника навчально-наукового інституту 

(факультету); 

б) затвердження річного звіту про діяльність навчально-наукового 

інституту (факультету); 
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в) подання керівнику вищого навчального закладу пропозиції щодо 

відкликання з посади керівника навчально-наукового інституту (факультету) 

з підстав, передбачених законодавством України, статутом вищого 

навчального закладу, укладеним із ним контрактом [69]. 

Крім вищезазначеного, здійснення атестаційних проваджень щодо 

певних учасників освітнього процесу насамперед у державних вищих 

навчальних закладах ґрунтується на діяльності тимчасових або постійно 

діючих суб’єктів із яскраво вираженими контрольними функціями. 

Зокрема, атестація випускників державних вищих навчальних закладів 

здійснюється державною екзаменаційною (кваліфікаційною) комісією (п. 17 

Вимог до державних стандартів освіти, затверджених Постановою Кабінету 

Міністрів України від 7 серпня 1998 року № 1247) [298]. 

Іншим прикладом є постійно діюча спеціалізована вчена рада та 

спеціалізована вчена рада, утворена для проведення разового захисту, 

призначенням яких є атестація здобувачів освітньо-наукового й наукового 

рівня вищої освіти. 

У цьому зв’язку законодавством визначено, що атестація здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійно діючою або 

спеціалізованою вченою радою, утвореною для проведення разового захисту, 

на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. 

Атестація докторанта здійснюється постійно діючою спеціалізованою 

вченою радою з відповідної спеціальності (п. п. 30, 43 Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261) [299]. Серед 

іншого, на спеціалізовані вчені ради покладається виявлення в поданій до 

захисту дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату (ч. 6 ст. 6 

Закону про вищу освіту) [69]. 

Крім того, атестація здобувачів учених звань професора й доцента, які 

ведуть навчально-методичну роботу у вищих навчальних закладах, у тому 
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числі закладах післядипломної освіти, відбувається за участю кафедри, на 

якій працює здобувач. 

З’ясовано, що за результатами розгляду атестаційних матеріалів 

кафедра за відповідних обставин готує висновок, яким підтверджуються 

високий науково-методичний рівень викладання навчальних дисциплін і 

відповідність здобувача заявленому вченому званню, і передає атестаційні 

матеріали секретарю вченої ради вищого навчального закладу (п. 5 

розділу ІІІ Порядку присвоєння вчених звань) [284]. 

Перед тим, як підбити підсумки дослідження суб’єктів державного 

контролю у сфері вищої освіти, варто навести обґрунтування того, що органи 

студентського самоврядування, наукове товариство студентів (курсантів, 

слухачів), аспірантів, докторантів і молодих учених державних вищих 

навчальних закладів не належать до суб’єктів державного контролю. 

Загальновідомим є те, що органам студентського самоврядування 

надана можливість чинити вирішальний контролюючий вплив шляхом їх 

погодження або непогодження на декілька різновидів управлінських рішень 

керівництва вищого навчального закладу (здебільшого тих, що зачіпають 

права й обов’язки здобувачів освіти), перевіряючи їх законність та 

обґрунтованість перед їх прийняттям. Так само контрольна діяльність 

наукового товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів 

і молодих учених спрямована на запобігання зловживанням під час 

відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, з вищого 

навчального закладу та їх поновлення на навчання. Однак їхня діяльність 

орієнтована на задоволення громадських інтересів, і підстав уважати їх 

суб’єктами владних повноважень немає. 

Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо за необхідне визначити склад 

контрольних функцій кожного із суб’єктів контролю у сфері вищої освіти: 

1. Міністерство освіти і науки України безпосередньо здійснює 

контроль у сфері вищої освіти: 1) видаючи ліцензії на освітню діяльність на 

підставі позитивного експертного висновку Національного агентства із 



246 

 

забезпечення якості вищої освіти; 2) реалізуючи права й обов’язки 

уповноваженого органу стосовно заснованих державою вищих навчальних 

закладів щодо здійснення заходів контролю; 3) проводячи попередню 

експертизу акредитаційних матеріалів, готує висновок про можливість 

акредитації закладу вищої освіти й подає його до Акредитаційної комісії; 

4) затверджуючи рішення вчених рад про присвоєння вчених звань, 

затверджує рішення вченої ради про позбавлення (позбавляє) вченого звання; 

5) контролюючи науковий рівень дисертацій за участі експертних рад з 

питань проведення експертизи дисертацій здійснює повторний розгляд 

дисертації та атестаційної справи (за рішенням суду), затверджує рішення 

спеціалізованої вченої ради й видає відповідний диплом на підставі рішення 

атестаційної колегії. 

Акредитаційна комісія, будучи значною мірою залежною від 

Міністерства освіти і науки України, вирішує питання про акредитацію 

вищих закладів освіти, яке затверджується Міністерством освіти і науки 

України. 

2. Державна інспекція навчальних закладів України є органом 

державного нагляду (контролю), зокрема, у сфері вищої освіти, діяльність 

якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через 

Міністра освіти і науки. Особливістю компетенції інспекції у сфері контролю 

вищої освіти є її універсальність, оскільки інспекція уповноважена на 

здійснення контролю всіх складників освітнього процесу у вищих закладах 

освіти (організації навчально-виховної й науково-методичної роботи, 

використання педагогічного, науково-педагогічного потенціалу та 

матеріальних ресурсів, розвитку матеріально-технічної бази й соціальної 

сфери у визначених законом формах, якості підготовки здобувачів вищої 

освіти), зокрема, шляхом інспектування та проведення інших заходів 

державного контролю, спрямованих на виявлення порушень у будь-яких 

аспектах діяльності вищих закладів освіти. Крім того, інспекція контролює 

проведення атестаційної експертизи. 
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3. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти є постійно 

діючим колегіальним органом влади, призначення та звільнення членів якого 

здійснює Кабінет Міністрів України, а його діяльність фінансується за 

рахунок державного бюджету. Персональний склад агентства формується на 

конкурсній основі із залученням до добору представників авторитетних 

профільних міжнародних організацій, а також із забезпеченням 

пропорційного представництва галузей знань, закладів вищої освіти всіх 

форм власності та здобувачів вищої освіти. Предмет його контролю у сфері 

вищої освіти включає відповідність вимогам законодавства: 1) захищених 

дисертацій і наукових доповідей; 2) стандартів освітньої діяльності та 

стандартів вищої освіти за кожною спеціальністю; 3) системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти закладу вищої освіти; 4) освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти; 5) діяльності 

спеціалізованих учених рад (спеціалізованих рад з присвоєння ступеня 

доктора мистецтва); 6) діяльності національного вищого навчального закладу 

як такого; 7) діяльності дослідницького вищого навчального закладу як 

такого; 8) порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних 

закладах ступенів вищої освіти й наукових ступенів. 

4. Рахункова палата у сфері державного контролю у сфері вищої освіти 

здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності щодо всіх операцій, 

пов’язаних із надходженням коштів до державного бюджету і їх 

використанням, здійснених вищими навчальними закладами, що є 

розпорядниками й одержувачами коштів державного бюджету. 

5. Державна аудиторська служба України є органом урядового 

фінансового контролю за дотриманням цільового призначення, 

ефективністю, законністю, результативністю використання та збереженням 

вищими навчальними закладами державних фінансових ресурсів, 

необоротних та інших активів, а також досягненням економії ними 

бюджетних коштів. 
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6. Підрозділи внутрішнього аудиту центральних органів виконавчої 

влади, до сфери управління яких входять заклади вищої освіти, є суб’єктами 

внутрішнього державного фінансового контролю щодо цих закладів вищої 

освіти. 

7. Засновник закладу вищої освіти здійснює контроль за його 

фінансово-господарською діяльністю, за дотриманням його статуту й за 

створенням у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного пристосування. За підсумками 

контрольних заходів у випадку виявлення порушення керівником закладу 

вищої освіти статуту закладу вищої освіти й умов контракту засновник 

закладу вищої освіти може розірвати контракт із керівником закладу вищої 

освіти. 

8. Повноваження керівника закладу вищої освіти щодо контролю за 

його діяльністю включають насамперед: 1) контроль за виконанням 

навчальних планів і програм навчальних дисциплін; 2) моніторинг освітніх 

програм; 3) контроль за дотриманням усіма підрозділами штатно-фінансової 

дисципліни; 4) контроль за якістю роботи педагогічних, науково-

педагогічних, наукових та інших працівників; 5) забезпечення створення 

умов для здійснення дієвого й відкритого громадського контролю за 

діяльністю закладу вищої освіти. 

9. Учена рада закладу вищої освіти уповноважена вживати 

контрольних заходів безпосередньо, здійснюючи оцінювання науково-

педагогічної діяльності структурних підрозділів, розглядаючи питання та 

приймаючи рішення про присвоєння й позбавлення вчених звань, а також 

може вносити подання про відкликання керівника закладу вищої освіти з 

підстав, передбачених законодавством, статутом закладу вищої освіти, 

контрактом. 

10. Основним призначенням наглядової ради є нагляд за управлінням 

майном вищого навчального закладу, додержанням мети його створення 

шляхом контролю за використанням фінансових ресурсів, залучених для 
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забезпечення діяльності закладу вищої освіти з основних напрямів розвитку, 

а також шляхом здійснення загального громадського контролю за його 

діяльністю. Як захід реагування наглядова рада має право вносити вищому 

колегіальному органу громадського самоврядування вищого навчального 

закладу подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з 

підстав, передбачених законодавством, статутом вищого навчального 

закладу, контрактом. 

11. Загальні збори (конференція) трудового колективу як вищий 

колегіальний орган громадського самоврядування закладу вищої освіти 

контролюють дотриманням ним положень законодавства й освітніх 

стандартів через: 1) погодження статуту вищого навчального закладу чи 

зміни (доповнення) до нього; 2) оцінювання діяльності керівника вищого 

навчального закладу після заслуховування його щорічного звіту. За 

обґрунтованим поданням наглядової або вченої ради вищого навчального 

закладу загальні збори (конференція) його трудового колективу припиняють 

повноваження його керівника. Збори (конференція) учасників освітнього 

процесу навчально-наукового інституту (факультету) оцінюють діяльність 

керівника навчально-наукового інституту (факультету) і можуть подати 

керівнику вищого навчального закладу пропозицію щодо відкликання з 

посади керівника навчально-наукового інституту (факультету). 

 

 

3.4. Форми та методи державного контролю у сфері вищої освіти 

 

Ефективне і стабільне функціонування системи державного контролю 

у сфері вищої освіти є можливим виключно за умови належного правового та 

організаційного забезпечення форм і методів у цій сфері з достатнім 

потенціалом щодо реалізації своїх завдань. Зважаючи на це, вироблення 

науково обґрунтованих та орієнтованих на застосування для виконання 

практичних завдань рекомендацій щодо вдосконалення системи державного 
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контролю у сфері вищої освіти вимагає належного дослідження форм і 

методів державного контролю у сфері вищої освіти. 

Передусім необхідно визначитись із розумінням понять «форма 

державного контролю у сфері вищої освіти» й «метод державного контролю 

у сфері вищої освіти», що викликає необхідність звернутись до напрацювань 

доктрини адміністративного права у відповідній частині. 

Провівши аналіз міркувань представників науки адміністративного 

права, маємо можливість констатувати, що їхні уявлення про зміст і 

співвідношення зазначених понять не збігаються. 

Так, В.М. Гаращук зазначає, що всякий метод повинен ззовні 

виявлятися в якійсь формі, а форма, у свою чергу, може існувати лише тоді, 

коли наповнена відповідними методами. Тобто форма, на переконання 

вченого, – це зовнішній вияв (результат) конкретних контрольних дій, а 

метод – це сукупність конкретних дій, які передують формальному 

закріпленню результатів. Контроль в основному здійснюється у формі 

перевірок, ревізій, проведення рейдів, оглядів, затребування звітів 

тощо [300, c. 18]. 

На думку А.В. Мартинова, форми й методи залежать від компетенції, 

повноважень контролюючих органів, горизонтальних і вертикальних зв’язків 

між контрольним органом і контрольованим об’єктом. Учений зауважив, що 

застосування методів контрольної діяльності має різноманітний характер. 

Прикладами таких методів учений уважає спостереження (моніторинг), 

перевірку, ревізію, облік, ліцензування, сертифікацію, реєстрацію, 

акредитацію тощо, результатом яких має стати визначення юридичного 

факту відповідності підконтрольного об’єкта заданим параметрам (закону, 

правилам, процедурам, стандартам тощо) [301, с. 75]. 

Міркуючи про форми оцінювання якості освіти, Ю.А. Щербяк 

зазначив, що формами оцінювання якості освіти є ліцензування, акредитація, 

інспектування, рейтингування [302, с. 160] Згідно з позицією 

Є.В. Охотського, контроль здійснюється у формі інспектування, оперативних 
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і планових ревізій, комісійного вивчення стану справ на місцях тощо 

[303, с. 132–133]. О.А. Смоляр формами виявлення контролю вважає 

обстеження, огляд, вивчення, перевірку, експертизу, пошук, ревізію, розшук, 

розвідку [304, с. 42]. 

Дослідивши питання поняття методів контролю, В.О. Прівезенцев 

висловив думку, що окрему контрольну дію прийнято називати методом 

контролю. За способом організації вчений виділяє такі методи контролю, як 

обстеження, аналіз, експертиза, спостереження (моніторинг), нагляд, ревізія, 

перевірка (тематична та комплексна, документальна й фактична, вибіркова та 

суцільна, наскрізна й зустрічна) [305]. 

Визначення методів контролю як сукупності прийомів, способів, дій, за 

допомогою яких установлюється відповідність діяльності певного органу 

(особи) вимогам чинного законодавства, підтримує О.А. Смоляр. При цьому 

вчений пропонує серед різновидів методів контролю виділяти моніторинг, 

облік, ревізію, дозвіл, тематичні перевірки, аудит, аналіз тощо, водночас 

зарахувати до форм контролю моніторинг, перевірку, ревізію, облік, 

обстеження, заслуховування послань, затвердження програм дій, звіти, 

експертизу, огляд, аудиторську перевірку тощо [304, с. 21]. 

Поряд із зазначеним авторський колектив підручника «Державне 

будівництво і місцеве самоврядування в Україні» (за ред. С.Г. Серьогіної) 

дотримується точки зору, згідно з якою метод контролю полягає в сукупності 

способів і прийомів перевірки виконання рішень, завдань, доручень, 

виявлення допущених відхилень і визначення шляхів усунення наявних 

недоліків. На відміну від однойменної функції, вважається, що метод 

контролю характеризує не змістово-цільове призначення діяльності органу 

публічної влади, а лише спосіб забезпечення належного виконання 

прийнятих рішень [306, с. 68].  

Ми схиляємось до думки, що найбільш виваженою та переконливою є 

позиція щодо змісту і співвідношення понять «форма контролю» й «метод 

контролю», висловлена Т.О. Коломоєць. 
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Не заперечуючи проти певного взаємозв’язку між формами й методами 

контролю, вчена вказала на те, що вони є самостійними елементами 

організаційно-правового механізму контролю, де форма – це зовнішній 

безпосередній вияв контрольної діяльності суб’єктів у сфері публічного 

управління, а метод – сукупність прийомів, способів здійснення відповідного 

контролю. Інакше кажучи, пояснює вчена, форма – зовнішнє вираження 

контролю, а методи – його змістове наповнення [307]. 

Із зазначеного випливає, що поняття «форма державного контролю 

у сфері вищої освіти» доцільно розуміти як зовнішнє вираження відповідних 

контрольних заходів, що здійснюються у сфері вищої освіти компетентними 

органами та посадовими особами за встановленими законодавством 

процедурами. Натомість метод державного контролю у сфері вищої освіти є 

внутрішнім, змістовим наповненням контрольних заходів, що являє собою 

сукупність прийомів і способів досягнення результатів контролю, які 

застосовуються у сфері вищої освіти компетентними органами та посадовими 

особами за встановленими законодавством процедурами. 

З’ясувавши змістове наповнення і співвідношення теоретичних понять 

«форма» й «метод» державного контролю у сфері вищої освіти, маємо 

можливість належним чином оперувати ними та правильно ідентифікувати 

відповідні правові явища в межах правового регулювання питань державного 

контролю у сфері вищої освіти. 

Відображення найбільш істотних аспектів заходів і процедур 

державного контролю у сфері вищої освіти, а також визначення їх форм і 

методів уважаємо за доцільне розпочати з ліцензування та перевірки 

дотримання вищим навчальним закладом ліцензійних умов через їх критичне 

значення для відповідних юридичних осіб, що прагнуть займатись освітньою 

діяльністю у сфері вищої освіти, і вищих навчальних закладів. 

Спочатку висвітлимо процедури ліцензування освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти, правовою основою яких є переважно Закон про вищу 

освіту. 
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Зокрема, за змістом ч. 1 ст. 24 Закону про вищу освіту, на видання 

відповідних ліцензій уповноважене МОН України [69]. Водночас можливість 

видачі встановлюється на підставі експертного висновку про це, виданого 

НАЗЯВО. Законом визначено, що для отримання експертного висновку про 

можливість видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності заявник 

подає НАЗЯВО письмову заяву та документи, що підтверджують 

відповідність заявника стандарту освітньої діяльності за відповідною 

спеціальністю. Після того НАЗЯВО у 2-місячний строк із дня надходження 

заяви й документів проводить ліцензійну експертизу та видає заявникові 

експертний висновок (ч. 2 ст. 24 Закону про вищу освіту) [69]. 

Надалі, отримавши експертний висновок Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, заявник його разом із заявою подає до 

МОН України. На підставі отриманих документів МОН України протягом 10 

робочих днів видає відповідному вищому навчальному закладу ліцензію на 

провадження освітньої діяльності або відмовляє в її видачі. Рішення про 

відмову у видачі ліцензії має бути обґрунтованим і містити посилання на 

конкретні положення стандарту освітньої діяльності, яким не відповідає 

заявник (ч. 3 ст. 24 Закону про вищу освіту) [69]. 

Вищенаведене дає змогу стверджувати, що неодмінною частиною 

ліцензування є дві форми державного контролю у сфері вищої освіти, якими 

є ліцензійна експертиза Національного агентства із забезпечення якості 

освіти й видання ліцензії Міністерством освіти і науки України. 

Іншою формою державного контролю у сфері вищої освіти, пов’язаною 

з ліцензуванням освітньої діяльності у сфері вищої освіти, є перевірка 

додержання вищими навчальними закладами ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти. 

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 

(далі – Закон про ліцензування) закріплює загальні правила перевірки 

додержання ліцензійних умов, які через відсутність спеціальних правил 

застосовуються до процедур перевірки додержання вищими навчальними 
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закладами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти. 

Так, відповідно до ст. 19 Закону про ліцензування, контроль за 

додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюють у межах 

своїх повноважень органи ліцензування шляхом проведення планових і 

позапланових перевірок відповідно до Закону про державний нагляд 

(контроль) з урахуванням особливостей, визначених ним стосовно 

ліцензування [308]. 

Із зазначеного випливає, що методи контролю за додержанням 

ліцензіатами вимог ліцензійних умов є спільними з тими, якими 

користуються органи державного нагляду (контролю) відповідно до 

положень Закону про державний нагляд (контроль), а саме: призначення 

експертизи, одержання довідок, документів, матеріалів, відомостей із питань, 

що виникають під час державного нагляду (контролю), у випадках і порядку, 

визначених законом (п. 3 ч. 1 ст. 8 Закону про державний нагляд (контроль)); 

фіксація процесу здійснення планового або позапланового заходу чи кожної 

окремої дії засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню 

такого заходу (ч. 8 ст. 4 Закону про державний нагляд (контроль)); огляд 

територій або приміщень, які використовуються для провадження 

господарської діяльності, а також будь-яких документів чи предметів, якщо 

це передбачено законом, без вилучення оригіналів їхніх фінансово-

господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів, їх 

частин (ч. 10 ст. 3 Закону про державний нагляд (контроль)). 

На противагу тому, окремі аспекти процедури контролю за 

додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов є специфічними, а саме 

такі: 1) особливі підстави для позапланових перевірок додержання 

ліцензіатами вимог ліцензійних умов; 2) складання акта перевірки 

додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов в останній день проведення 

перевірки за її підсумками; 3) можливість органом ліцензування видання за 
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відповідних обставин розпорядження про усунення порушень ліцензійних 

умов (ст. 19 Закону про ліцензування) [308]. 

Отже, перевірка додержання вищими навчальними закладами вимог 

ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти є формою 

державного контролю у сфері вищої освіти, яка передбачає використання 

таких методів: призначення експертизи, одержання довідок, документів, 

матеріалів, відомостей із питань, що виникають під час державного нагляду 

(контролю); фіксація процесу здійснення планового або позапланового 

заходу чи кожної окремої дії засобами аудіо- та відеотехніки, не 

перешкоджаючи здійсненню такого заходу; огляд територій або приміщень, 

які використовуються для провадження господарської діяльності, а також 

будь-яких документів чи предметів, якщо це передбачено законом, без 

вилучення оригіналів їхніх фінансово-господарських, бухгалтерських та 

інших документів, а також комп’ютерів, їх частин. 

Виявлення порушень вищими навчальними закладами вимог 

законодавства про вищу освіту і стандартів освіти й запобігання їм, а також 

забезпечення таким чином інтересів учасників освітнього процесу 

покладається на ДІНЗ України, є предметом інспектування ним навчальних 

закладів. 

Правові й організаційні засади, основні принципи та порядок 

здійснення ДІНЗ інспектування навчальних закладів відображено в Законі 

про державний нагляд (контроль) і Порядку державного інспектування 

навчальних закладів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 3 травня 2012 року № 353 (далі – Порядок інспектування навчальних 

закладів). 

Розглядаючи державне інспектування навчальних закладів як форму 

державного контролю у сфері освіти передусім висвітлимо його найбільш 

істотні аспекти, після чого визначимо методи, які використовуються в ході 

інспектування. Інспектування здійснюється ДІНЗ шляхом проведення 
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комплексної або вибіркової перевірки, що може бути плановою або 

позаплановою, виїзною або невиїзною. 

Так, Порядок інспектування навчальних закладів установив, що 

інспектування здійснюється шляхом проведення комплексної або вибіркової 

перевірки, що може бути плановою або позаплановою, виїзною або 

невиїзною (абз. 1 п. 2) [72]. 

При цьому періодичність проведення планових перевірок визначається 

залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності з 

надання освітніх послуг (п. 3 Порядку інспектування навчальних закладів) 

[72]. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти й 

визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду 

(контролю) ДІНЗ України, затверджені Постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 березня 2010 року № 238 [309]. 

Для проведення перевірки ДІНЗ України має видати наказ про це 

(з найменуванням відповідного навчального закладу, його 

місцезнаходженням, формою, напрямом і строком проведення перевірки, а 

також складом комісії), підготувати посвідчення (направлення) на 

проведення перевірки, направити повідомлення про проведення планової 

перевірки (якщо перевірка є плановою) і скласти програму її проведення, 

якою визначається перелік питань і документів, що будуть перевірятися. За 

підсумками інспектування навчальних закладів складається акт про 

проведення перевірки у 2 примірниках (п. п. 5, 12 Порядку інспектування 

навчальних закладів) [72]. 

Методами, за допомогою яких комісія ДІНЗ України забезпечує себе 

фактичною основою для її кваліфікації та покладення в основу акта про 

проведення перевірки, є безперешкодний доступ на територію навчального 

закладу, в навчальні приміщення й гуртожитки для вивчення питань, 

зазначених у направленні та програмі проведення перевірки (пп. 1 п. 9 

Порядку інспектування навчальних закладів); одержання необхідних 
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документів, пояснень та інформації з питань, що виникають під час 

проведення перевірки (пп. 2 п. 9 Порядку інспектування навчальних 

закладів); фіксація процесу здійснення планового або позапланового заходу 

чи кожної окремої дії засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи 

здійсненню такого заходу (ч. 8 ст. 4 Закону про державний нагляд 

(контроль)); огляд територій або приміщень, які використовуються для 

провадження господарської діяльності, а також будь-яких документів чи 

предметів, якщо це передбачено законом, без вилучення оригіналів їхніх 

фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також 

комп’ютерів, їх частин (ч. 10 ст. 3 Закону про державний нагляд (контроль)) 

[68]. 

Беручи до уваги положення чинного законодавства про державне 

інспектування навчальних закладів, яке разом із його різновидами – 

комплексною або вибірковою перевіркою – є формами державного контролю 

у сфері вищої освіти, зазначимо, що методами державного інспектування 

навчальних закладів є безперешкодний доступ на територію, в навчальні 

приміщення й гуртожитки навчального закладу; одержання необхідних 

документів, пояснень та інформації з питань, що виникають під час 

проведення перевірки; фіксація процесу здійснення планового або 

позапланового заходу чи кожної окремої дії засобами аудіо- та відеотехніки; 

огляд територій або приміщень, які використовуються для провадження 

господарської діяльності, а також будь-яких документів чи предметів. 

З’ясувавши правові й організаційні засади ліцензування та перевірки 

додержання вищими навчальними закладами ліцензійних умов та інших 

вимог законодавства про вищу освіту і стандартів вищої освіти, належить 

дослідити акредитацію як форму державного контролю у сфері вищої освіти, 

яка в окремих випадках є схожою на ліцензування за значенням. 

Аналіз положень вітчизняного законодавства, які регулюють питання 

акредитації, показав, що ця форма державного контролю у сфері вищої освіти 

має декілька різновидів: 
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 акредитація вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 

навчальних закладах; 

 акредитація освітньої програми; 

 інституційна акредитація; 

 акредитація спеціалізованої вченої ради. 

Переходячи до дослідження кожного із зазначених різновидів 

акредитації, варто мати на увазі, що найбільш значущою з огляду на її вплив 

на обсяг бюджетного фінансування вищого навчального закладу, його 

престиж і вагу документів про освіту, які він може видавати, є акредитація 

вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах. 

Зважаючи на це, доцільно розглянути її першою. 

Положення про акредитацію визначає акредитацію вищого 

навчального закладу як державне визнання його статусу (рівня акредитації), а 

акредитацію напряму підготовки, спеціальності – як державне визнання 

відповідності рівня підготовки (перепідготовки) фахівців державним 

вимогам до напряму підготовки, спеціальності й вищого навчального закладу 

(п. 2 Положення про акредитацію) [283]. 

Послідовність стадій у ході процедури акредитації навчальних закладів 

є такою. 

Вищий навчальний заклад акредитується позитивним рішенням 

Акредитаційної комісії із цього питання, прийнятим на основі результатів 

проведеної нею акредитаційної експертизи. Зазначене рішення 

затверджується МОН України (п. п. 4, 5 Положення про акредитацію) [283]. 

Спеціальності у вищих навчальних закладах акредитуються за іншою 

процедурою. 

Отримання МОН України від закладу вищої освіти повного пакета 

документів для акредитації спеціальності є підставою для проведення їх 

попередньої експертизи для встановлення відповідності поданих матеріалів 

нормативно-правовим актам МОН. Позитивне рішення щодо зазначеного 

питання дає МОН України змогу утворити експертну комісію, яка проводить 
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акредитаційну експертизу. За результатами проведеної акредитаційної 

експертизи експертна комісія протягом визначеного строку роботи готує 

мотивований висновок щодо можливості акредитації закладу. Після того 

МОН України передає висновок експертної комісії щодо акредитації напряму 

підготовки, спеціальності до Акредитаційної комісії. Акредитаційна комісія 

приймає рішення про акредитацію або відмову в акредитації, яке має бути 

затвердженим МОН України (п. п. 11, 13 Положення про акредитацію) [283]. 

Подібною до акредитації вищих навчальних закладів і спеціальностей у 

вищих навчальних закладах є інституційна акредитація закладів вищої 

освіти. 

Згідно з ч. 1 ст. 46, інституційна акредитація закладів вищої освіти є 

механізмом забезпечення якості формальної вищої освіти, який полягає в 

оцінюванні діяльності закладів вищої освіти на предмет відповідності 

стандартам освіти й освітньої діяльності, вимогам до системи забезпечення 

якості вищої освіти, спроможності закладу вищої освіти виконати вимоги 

цих стандартів і досягнути заявлених в освітніх програмах результатів 

навчання [69]. 

Інституційна акредитація є добровільною, здійснюється НАЗЯВО та 

надає закладу вищої освіти право на самоакредитацію освітніх програм 

(ст. 46 Закону про вищу освіту) [69]. Водночас, якщо вищий навчальний 

заклад не пройшов процедуру інституційної акредитації, кожна його 

навчальна програма акредитується окремо й за повною процедурою 

акредитації освітньої програми. 

Із цього приводу законодавством установлено, що вищий навчальний 

заклад, який бажає акредитувати освітню програму (підтвердити її 

відповідність стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю й рівнем 

вищої освіти для одержання можливості видавати дипломи державного 

зразка за цією спеціальністю), подає до НАЗЯВО письмову заяву та 

документальне підтвердження зазначених фактів. НАЗЯВО за результатами 

акредитаційної експертизи на основі експертного висновку відповідної 
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галузевої експертної ради приймає рішення про акредитацію чи відмову в 

акредитації відповідної освітньої програми (ст. 25 Закону про вищу освіту) 

[69]. 

Отже, основним методом акредитації, що забезпечує реалізацію 

завдань будь-якого з різновидів цієї форми державного контролю у сфері 

вищої освіти, є акредитаційна експертиза. 

Універсальною формою державного контролю за відповідністю 

компетентностей, а також освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних 

досягнень учасників освітнього процесу заданим освітнім стандартам і 

кваліфікаційним характеристикам є атестація. Огляд законодавства, яке являє 

собою правове підґрунтя для атестування учасників освітнього процесу, дає 

змогу стверджувати, що атестація здійснюється щодо здобувачів освітніх 

ступенів освіти (молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра), освітньо-

наукового (доктор філософії), освітньо-творчого (доктор мистецтва) та 

наукового (доктор наук) ступенів для засвідчення успішного виконання ними 

відповідної освітньої або наукової програми, що є підставою для 

присудження відповідного ступеня вищої освіти, а також щодо педагогічних 

працівників закладів вищої освіти й у декількох особливих випадках. 

Перш ніж розпочати розгляд різновидів атестації як форми державного 

контролю у сфері вищої освіти, видається доречним зазначити, що загальною 

вимогою до будь-яких, за поодинокими винятками, процедур атестації є 

відкритість і гласність. Ідеться про те, що закон дозволяє здобувачам вищої 

освіти й іншим особам, присутнім на атестації, у тому числі під час захисту 

дисертації, вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації 

(абз. 2 ч. 1 ст. 6 Закону про вищу освіту) [69]. 

З-поміж різновидів атестації першими вважаємо за необхідне 

охарактеризувати найбільш істотні особливості й методи атестації здобувачів 

освітніх ступенів освіти. Щодо цього варто констатувати, що законодавство 

про вищу освіту обмежується встановленням її загальних засад. 
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Зокрема, згідно з ч. 2 ст. 6 Закону про вищу освіту, атестація осіб, які 

здобувають ступінь молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра, 

здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть включатися 

представники роботодавців і їхніх об’єднань, відповідно до положення про 

екзаменаційну комісію, затвердженого вченою радою закладу вищої освіти 

(наукової установи). Також визначено, що заклад вищої освіти на підставі 

рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно виконала 

освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої 

освіти і присвоює відповідну кваліфікацію. При цьому закон залишає простір 

для запровадження інноваційних технологій, допускаючи атестацію осіб, які 

здобувають ступінь магістра, осіб, які здобувають ступінь магістра, у формі 

єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями та в 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (ч. 2 ст. 6 Закону про 

вищу освіту) [69]. 

На доповнення до цього декілька питань засобів діагностики, що 

задіюються для атестації здобувачів освітніх ступенів освіти, більш докладно 

розкривають Вимоги до державних стандартів освіти, затверджені 

Постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1998 року № 1247 

(далі – Вимоги до державних стандартів освіти). 

Зазначений документ установлює, що для атестації випускників вищих 

навчальних закладів використовуються (п. 17 Вимог до державних стандартів 

освіти): 

а) тестовий державний іспит – стандартизований засіб вимірювання 

досягнутого в результаті реалізації освітньо-професійної програми рівня 

знань, умінь і навичок випускника вищого навчального закладу, змістова 

частина якого затверджується МОН України та відповідними галузевими 

міністерствами; 

б) захист кваліфікаційної роботи – методика, орієнтована на 

суб’єктивну інтерпретацію показників якості вищої освіти; 



262 

 

в) психометричні тести – діагностичні методики, орієнтовані на 

виявлення якостей особи [298]. 

При цьому кожен засіб діагностики освітньо-професійної підготовки 

(рівня якості освітньо-професійної підготовки) має бути розроблений, 

погоджений і затверджений у порядку, визначеному МОН України (п. 17 

Вимог до державних стандартів освіти) [298]. 

Разом із тим використання зазначених засобів діагностики без 

урахування галузевих особливостей і того, якою мірою здобувач освіти 

здатний забезпечити безпосереднє практичне використання знань і навичок, 

засвоєних під час навчання, не сприяє об’єктивному вимірюванню рівня 

освітньо-професійної підготовки фахівців. Уважаємо, що зазначене може 

бути виправлене розробленням ретельно опрацьованих галузевих стандартів 

вищої освіти й методів перевірки здатності випускників вищих навчальних 

закладів автономно та відповідально застосовувати знання для виконання 

практичних завдань в умовах, максимально наближених до дійсних. 

Отже, атестація здобувачів освітніх ступенів освіти як форма 

державного контролю у сфері вищої освіти може передбачати використання 

таких методів, як тестовий державний іспит (зокрема єдиний державний 

кваліфікаційний іспит за спеціальностями), захист кваліфікаційної роботи і 

психометричний тест. 

Водночас не можна оминути увагою особливий порядок атестації, 

розроблений для процедурного забезпечення визнання кваліфікацій, 

результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих 

на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року. 

Механізм атестації для визнання кваліфікацій, результатів навчання та 

періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих за зазначених умов, 

відображає Порядок проходження атестації для визнання здобутих 

кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої 

освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 

2014 року, затверджений Наказом МОН України 19 травня 2016 року № 537. 
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Вищевказаний нормативний документ установлює те, що атестація для 

визнання кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі 

вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України, 

здійснюється вищими навчальними закладами (за участі створюваних ними 

атестаційних комісій (екзаменаційних комісій)) на підставі освітньої 

декларації заявника (п. 1 розділу ІІ) [310]. 

Методами, до яких атестаційна комісія вдається для виконання своїх 

завдань, за положеннями згаданого нормативно-правового акта, є такі: 

 співбесіда – для встановлення періодів навчання та визнання 

результатів навчання в системі вищої освіти, які не передбачені стандартом 

вищої освіти й не формуються обов’язковими для здобувачів вищої освіти 

навчальними компонентами (п. 6 розділу ІІ); 

 комплексний контрольний захід – для визнання результатів 

навчання, які передбачені стандартом вищої освіти й/або формуються 

обов’язковими для здобувачів вищої освіти навчальними компонентами, 

включаючи практичну підготовку та курсові роботи (п. 7 розділу ІІ); 

 атестація для визнання кваліфікації – проводиться екзаменаційною 

комісією вищого навчального закладу для визнання здобутої кваліфікації 

після успішного проходження всіх інших атестацій, включаючи ліцензійні 

інтегровані іспити для медичних спеціальностей [310]. 

Отже, атестація для визнання кваліфікацій, результатів навчання й 

періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій 

території України, як форма державного фінансового контролю у сфері 

вищої освіти передбачає застосування декількох методів, серед яких – 

співбесіда, комплексний контрольний захід та атестація для визнання 

кваліфікації. 

Наступною належить розглянути атестацію здобувачів вищої освіти 

освітньо-наукового, освітньо-творчого й наукового ступеня. Увага має бути 

приділена передусім атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук (далі – атестація здобувачів наукових ступенів), 
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оскільки ця форма державного контролю, порівняно з атестацією здобувачів 

ступеня доктора мистецтва, є усталеною практикою наукового середовища та 

спирається на широке законодавче регулювання. 

Із цього питання зауважимо, що загальновідомим є те, що атестація 

здобувачів наукових ступенів у вищих навчальних закладах слугує формою 

перевірки їхньої здатності до здійснення фундаментальних і прикладних 

наукових досліджень, а також одержаних ними науково-дослідницьких та 

інноваційних досягнень на відповідність вимогам Національної рамки 

кваліфікацій та інших правових документів до претендентів на здобуття 

відповідного наукового ступеня. 

Аналіз вітчизняного законодавства про атестацію здобувачів наукових 

ступенів показав, що до її проведення постадійно залучаються спеціалізована 

вчена рада вищого навчального закладу відповідних рівня та спеціальності й 

МОН України. Крім того, в окремих установлених законом випадках щодо 

здобувачів наукових ступенів можуть здійснюватись контрольні заходи 

НАЗЯВО. 

Визначаючи форми та методи державного контролю щодо здобувачів 

наукових ступенів, що застосовуються зазначеними суб’єктами, вважаємо за 

доцільне викласти міркування із цього питання, зважаючи на послідовність 

використання таких форм і методів у ході атестування здобувачів наукових 

ступенів. 

Передусім зауважимо, що початковою стадією атестаційного 

провадження щодо здобувачів наукових ступенів є публічний захист їхніх 

кваліфікаційних наукових праць перед спеціалізованою вченою радою 

вищого навчального закладу, правовою основою чого слугує Порядок 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 

(далі – Порядок підготовки здобувачів наукових ступенів). 
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Зокрема, Порядок підготовки здобувачів наукових ступенів установив, 

що атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

здійснюється постійно діючою спеціалізованою вченою радою з відповідної 

спеціальності, яка функціонує у вищому навчальному закладі, де 

здійснювалася підготовка аспіранта (ад’юнкта), або спеціалізованою вченою 

радою з відповідної спеціальності, утвореною для проведення разового 

захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі 

дисертації (п. 30 Порядку підготовки здобувачів наукових ступенів) [285]. 

При цьому за здобувачем ступеня доктора філософії закріплюється право 

вільного вибору спеціалізованої вченої ради (ч. 3 ст. 6 Закону про вищу 

освіту) [69]. 

Водночас атестація докторанта здійснюється постійно діючою 

спеціалізованою вченою радою з відповідної спеціальності, яка функціонує у 

вищому навчальному закладі (науковій установі), до якого зарахований 

докторант. Якщо у вищому навчальному закладі (науковій установі), до якого 

зарахований докторант, не функціонує спеціалізована вчена рада з 

відповідної спеціальності, атестацію докторанта може здійснювати постійно 

діюча спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності іншого вищого 

навчального закладу (наукової установи) за клопотанням вищого 

навчального закладу (наукової установи), що здійснював підготовку 

здобувача вищої освіти ступеня доктора наук, або за заявою докторанта 

(п. 43 Порядку підготовки здобувачів наукових ступенів). Разом із тим 

примітною особливістю атестації докторанта є те, що він може захистити 

результати своїх наукових досліджень не виключно у вигляді дисертації, а й 

на доповнення до того у вигляді опублікованої монографії або наукової 

доповіді за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних 

рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН (п. 37 

Порядку підготовки здобувачів наукових ступенів) [285]. 

Більш докладно питання процедури захисту дисертацій, так само як і 

організації, повноважень і порядку діяльності спеціалізованих учених рад 
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регулює Положення про спеціалізовану вчену раду, затверджене Наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 

2011 року № 1059 (далі – Положення про спеціалізовану вчену раду). 

За змістом Положення про спеціалізовану вчену раду, захист дисертації 

включає: 1) прийняття дисертації для попереднього розгляду та підготовку 

висновку про науковий рівень дисертації, відповідність її профілю ради, про 

кількість і обсяг публікацій і про повноту опублікованих матеріалів 

дисертації, а також пропозиції щодо призначення офіційних опонентів і щодо 

розсилання автореферату дисертації (п. 3.1); 2) прийняття дисертації до 

захисту із, зокрема, призначенням офіційних опонентів і дозволом на друк 

автореферату; якщо висновок є негативним – неприйняття дисертації до 

захисту з виданням здобувачеві витяг з протоколу засідання ради з 

мотивуванням відмови, якщо тільки здобувач не наполягає на прийнятті 

дисертації до захисту й вона відповідає профілю ради (п. п. 3.3, 3.4); 

3) попередній розгляд дисертації, подання офіційними опонентами відгуків 

про ступінь актуальності обраної теми, обґрунтованості наукових положень, 

висновків і рекомендацій дисертації, їх достовірності й новизни, повноту їх 

викладу в опублікованих працях; два негативні відгуки від офіційних 

опонентів унеможливлюють захист дисертації (п. п. 3.5, 3.8); 4) прилюдний 

захист дисертації відбувається на засіданні спеціалізованої вченої ради  

(п. п. 4.1–4.5); 5) прийняття позитивного або негативного рішення щодо 

присудження наукового ступеня і його оформлення висновком 

спеціалізованої вченої ради (п. 4.6); 6) факультативно – розгляд апеляції  

(п. п. 9.1–9.4) [311]. 

При цьому, крім дотримання внутрішніх процедур, на голів 

спеціалізованих учених рад покладається забезпечення виконання вимог про 

оприлюднення дисертацій і відгуків офіційних опонентів на офіційному веб-

сайті відповідного вищого навчального закладу в розділі, в якому міститься 

інформація про роботу ради (ч. 5 ст. 6 Закону про вищу освіту, Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 758) [69]. 
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Водночас варто мати на увазі, що поряд із атестацією здобувачів 

наукових ступенів законодавство передбачає можливість здобуття освітньо-

творчого ступеня доктора мистецтва. 

Однак правове регулювання підстав і процедур присудження ступеня 

доктора мистецтва обмежується положенням абз. 6 ч. 6 ст. 5 Закону про вищу 

освіту, що вказує на те, що ступінь доктора мистецтва присуджується 

спеціалізованою радою з присудження ступеня доктора мистецтва закладу 

вищої освіти мистецького спрямування за результатом успішного виконання 

здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-творчої програми та 

публічного захисту творчого мистецького проекту в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України [69]. 

Наступною стадією атестаційного провадження щодо здобувачів 

наукових ступенів є контроль наукового рівня їхніх дисертацій МОН України 

за участю експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій. Цей 

контрольний захід регламентований переважно Порядком присудження 

наукових ступенів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 року № 567 (далі – Порядок присудження наукових 

ступенів). 

Розкриваючи правовий статус експертних рад з питань проведення 

експертизи дисертацій, зазначений нормативний документ визначив, що вони 

розглядають питання, які належать до їхньої компетенції, готують експертні 

висновки про відповідність установленим вимогам і відповідають за якість та 

об’єктивність підготовлених ними висновків. При цьому порядок утворення, 

функціонування та діяльності експертних рад з питань проведення 

експертизи дисертацій має бути встановлений положенням про експертну 

раду, яке затверджує МОН України (п. 27 Порядку присудження наукових 

ступенів) [285]. 

Також законодавство визначає строк проведення експертизи дисертації, 

дозволяючи його подовження за особливих обставин. Крім того, 

передбачається можливість повторного розгляду дисертації та атестаційної 
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справи в МОН України за рішенням суду (п. п. 28–29 Порядку присудження 

наукових ступенів) [285]. 

За підсумками експертизи дисертацій Атестаційна колегія 

МОН України, розглянувши висновки експертних рад з питань проведення 

експертизи дисертацій, приймає рішення про затвердження рішення 

спеціалізованої вченої ради або його скасування (п. 3 Положення про 

атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 

затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 14 вересня 2011 року № 1059), після чого на основі відповідного 

рішення МОН України видає наказ про затвердження рішення 

спеціалізованої вченої ради та видачу відповідного диплома або про 

скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження здобувачу 

наукового ступеня (п. 30 Порядку присудження наукових ступенів) [285]. 

На доповнення до цього можливим є повернення висновку 

спеціалізованої вченої ради для доопрацювання або направлення його на 

додатковий розгляд до іншої ради, якщо такий висновок буде визнаний 

недостатньо аргументованим (п. 4.10 Положення про спеціалізовану вчену 

раду) [311]. 

Водночас значний інтерес із погляду якості нормативно-правового 

оформлення, на наше переконання, становлять підстави та наслідки 

скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового 

ступеня й видачу відповідного диплома. 

Насамперед маємо констатувати, що підстави для скасування рішення 

спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня та видачу 

відповідного диплома вищезгадане Положення про атестаційну колегію, а 

також Порядок присудження наукових ступенів не встановлюють. 

Натомість у цьому контексті варто навести положення ч. 6 ст. 6 Закону 

про вищу освіту, за яким підставою для скасування рішення спеціалізованої 

вченої ради про присудження наукового ступеня та видачу відповідного 

диплома є виявлення академічного плагіату в захищеній дисертації (науковій 
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доповіді). Скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження 

наукового ступеня в разі виявлення академічного плагіату здійснюється 

НАЗЯВО за поданням Комітету з питань етики [69]. 

Зазначене положення також передбачає позбавлення голови відповідної 

спеціалізованої вченої ради, наукового керівника (консультанта), офіційних 

опонентів із позитивними висновками про наукову роботу права брати участь 

у роботі спеціалізованих вчених рад строком на 2 роки, а також позбавлення 

закладу вищої освіти права створювати разові спеціалізовані вчені ради 

строком на 1 рік та акредитації відповідної постійно діючої спеціалізованої 

вченої ради (якщо захист відбувся в ній) [69]. 

Отже, основоположним методом атестування здобувача наукового 

ступеня доктора філософії є винесення його дисертації на публічний захист у 

спеціалізованій вченій раді, здобувача освітньо-творчого ступеня доктора 

мистецтва – винесення його творчого мистецького проекту на публічний 

захист, тоді як методом атестування здобувача наукового ступеня доктора 

наук є винесення його дисертації, або опублікованої монографії, або наукової 

доповіді за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних 

рецензованих фахових виданнях, на захист у спеціалізованій вченій раді. 

Також неодмінною є експертиза дисертацій експертними радами 

МОН України з питань проведення експертизи дисертацій. 

Розглянувши методи та процедури атестації здобувачів освіти, 

продовжимо дослідження атестації як форми державного контролю у сфері 

вищої освіти, висвітлюючи механізми атестації працівників державних 

вищих навчальних закладів. 

Ознайомившись із положеннями вітчизняного законодавства про 

атестацію наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, ми 

з’ясували, що немає уніфікованих правил атестації для працівників усіх 

зазначених категорій і всіх спеціалізацій. Наприклад, Типове положення про 

атестацію педагогічних працівників, затверджене Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, установлює порядок 
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проведення атестації педагогічних працівників [312]. Особливості 

проведення атестації науково-педагогічних працівників вищих навчальних 

закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, 

також визначаються відповідним положенням [313]. 

Разом із тим, беручи до уваги те, що більшість посад працівників 

вищого навчального закладу є посадами науково-педагогічних працівників 

(ст. 55 Закону про вищу освіту), найбільше значення для функціонування 

системи вищої освіти мають вищі навчальні заклади III–IV рівнів 

акредитації, вважаємо за доцільне виділити методи та висвітлити найбільш 

істотні аспекти атестації саме науково-педагогічних працівників. 

Так, правовим підґрунтям для атестації науково-педагогічних 

працівників слугує Положення про атестацію наукових працівників, 

затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 

1999 року № 1475 (далі – Положення про атестацію). 

Атестації підлягають наукові працівники, посади яких включено до 

переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, 

установ, організацій, вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, 

перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової 

допомоги в разі виходу на пенсію (п. 4 Положення про атестацію) [312]. 

Головною метою атестації визнано визначення відповідності 

кваліфікації наукового працівника займаній посаді. Крім того, під час 

атестації оцінюються рівень професійної підготовки наукового працівника, 

результативність його роботи, ефективність праці з урахуванням конкретних 

вимог до цієї категорії працівників, виявляються перспективи використання 

здібностей наукового працівника, визначаються заходи щодо стимулювання 

підвищення його професійного рівня, потреба в підвищенні кваліфікації та 

професійної підготовки (п. 2 Положення про атестацію) [312]. 

Подальше дослідження атестації науково-педагогічних працівників як 

форми державного контролю у сфері вищої освіти має бути спрямоване на 

визначення її методів. 
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Зміст Положення про атестацію дає змогу констатувати, що 

зазначеними методами є складання характеристики на науково-педагогічного 

працівника, заслуховування його звіту про його роботу й розгляд відповідних 

матеріалів і повідомлень. 

Так, згідно з п. 10 Положення про атестацію, для організації та 

проведення атестації наукових працівників наказом керівника наукової 

установи утворюється одна або кілька атестаційних комісій у складі голови, 

секретаря і членів комісії [312]. 

Для виконання свого призначення атестаційна комісія вживає або 

забезпечує вжиття таких заходів.  

По-перше, на наукового працівника, що підлягає атестації, складається 

характеристика, яка підписується його безпосереднім керівником. На 

керівників структурних підрозділів характеристика складається й 

підписується керівником наукової установи (п. 11 Положення про атестацію) 

[312]. 

По-друге, атестаційна комісія в присутності керівника структурного 

підрозділу та науково-педагогічного працівника, що підлягає атестації, 

заслуховує звіт науково-педагогічного працівника про його роботу й 

розглядає необхідні матеріали (п. 13 Положення про атестацію) [312]. 

За підсумками роботи атестаційної комісії вона приймає щодо науково-

педагогічного працівника одне з таких рішень: відповідає займаній посаді, не 

відповідає займаній посаді. Атестаційна комісія також може ухвалити 

рекомендації про заохочення науково-педагогічного працівника, зміну 

посади, розміру посадового окладу, призначення позачергової атестації тощо. 

Ці рекомендації можуть бути розглянуті керівником установи протягом 

одного року з дня проведення атестації. Рішення атестаційної комісії підлягає 

затвердженню вченою радою вищого навчального закладу протягом 1 місяця 

з дня його подання (п. п. 16, 17, 20 Положення про атестацію) [312]. 

Отже, атестація науково-педагогічних працівників є формою 

державного контролю у сфері вищої освіти, а її методами є складання 
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безпосереднім керівником характеристики на науково-педагогічного 

працівника, заслуховування його звіту про його роботу, а також розгляд 

відповідних матеріалів і повідомлень. 

Крім вищевикладеного, для повноти дослідження атестації як форми 

державного контролю у сфері вищої освіти необхідно охарактеризувати 

атестацію здобувачів учених звань професора й доцента, яка покликана 

засвідчувати рівень професійної кваліфікації науково-педагогічного 

працівника під час вирішення питань зайняття ним відповідної посади та 

оплати його праці. Для цього варто звернутись до відповідних положень 

Порядку присвоєння вчених звань. 

Зокрема, зазначений нормативний документ передбачив, що атестація 

здобувачів учених звань професора й доцента, які ведуть навчально-

методичну роботу у вищих навчальних закладах, у тому числі закладах 

післядипломної освіти, здійснюється на кафедрі, де вони працюють (п. 1 

розділу ІІІ). При цьому розгляду атестаційних матеріалів на кафедрі вищого 

навчального закладу має передувати проведення відкритої лекції для 

студентів відповідного напряму підготовки (спеціальності) за умови 

присутності на ній не менше ні 3 викладачів кафедри (п. 4 розділу ІІІ) [285]. 

Після проведення здобувачем відкритої лекції на засіданні кафедри в 

присутності не менше ніж двох третин членів кафедри заслуховується звіт 

про науково-педагогічну діяльність здобувача та результати проведення 

відкритої лекції (п. 5 розділу ІІІ) [285]. 

Подальшими стадіями є: 1) рекомендування кафедрою доопрацювати 

атестаційні матеріали або підготовка нею висновку, яким підтверджуються 

високий науково-методичний рівень викладання навчальних дисциплін і 

відповідність здобувача заявленому вченому званню, і передання 

атестаційних матеріалів секретарю вченої ради вищого навчального закладу 

(п. 5 розділу ІІІ); 2) прийняття вченою радою вищого навчального закладу 

здобувача рішення про присвоєння/відмову в присвоєнні йому вченого 

звання (п. 10 розділу ІІІ); 3) додаткова експертиза атестаційних матеріалів 
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здобувача та затвердження атестаційною колегією МОН України рішення 

вченої ради про присвоєння вченого звання (п. 1 розділу V); 4) виписування й 

видання МОН України атестату відповідного вченого звання (п. 1 розділу V) 

[285]. 

Зважаючи на зазначене, у ході атестації здобувачів учених звань 

професора й доцента використовуються методи проведення відкритої лекції 

для студентів відповідного напряму підготовки (спеціальності) за 

присутності на ній викладачів кафедри, заслуховування звіту про науково-

педагогічну діяльність здобувача та результати проведення відкритої лекції, а 

також експертиза атестаційних матеріалів. 

Завершальною частиною дослідження форм і методів державного 

контролю у сфері вищої освіти є визначення та характеристика форми й 

методів державного фінансового контролю у сфері вищої освіти. Схиляємось 

до думки, що їх доцільно розглядати у взаємозв’язку з органом (підрозділом), 

уповноваженим на здійснення державного фінансового контролю, шляхом їх 

застосування за відповідних обставин. 

Насамперед необхідно з’ясувати форми та методи державного 

фінансового контролю, які лежать в основі фінансового аудиту й аудиту 

ефективності, що проводиться Рахунковою палатою. 

Так, форми діяльності Рахункової палати під час здійснення 

державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) визначені в ч. 2 

ст. 4 Закону про Рахункову палату. За змістом її положень державний 

зовнішній фінансовий контроль (аудит) забезпечується Рахунковою палатою 

шляхом здійснення фінансового аудиту, аудиту ефективності, експертизи, 

аналізу та інших контрольних заходів [293]. 

Зауважимо, що, відповідно до розуміння форм і методів державного 

фінансового контролю, висловленого раніше й прийнятого в межах 

дослідження, фінансовий аудит та аудит ефективності варто вважати 

формами здійснення державного фінансового контролю, а експертизу й 

аналіз – методами фінансового контролю. 
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При цьому варто звернути увагу на певні їх особливості. Так, 

відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону про Рахункову палату, фінансовий аудит 

полягає в перевірці, аналізі та оцінюванні правильності ведення, повноти 

обліку й достовірності звітності щодо надходжень і витрат бюджету, 

встановлення фактичного стану справ щодо цільового використання 

бюджетних коштів, дотримання законодавства під час здійснення операцій із 

бюджетними коштами [293]. 

Тобто основним призначенням фінансового аудиту є контроль за 

дотриманням законності надходжень і використання бюджетних коштів. 

На противагу тому, згідно з ч. 4 ст. 4 Закону про Рахункову палату, 

аудит ефективності передбачає встановлення фактичного стану справ і 

надання оцінки щодо своєчасності й повноти бюджетних надходжень, 

продуктивності, результативності, економності використання бюджетних 

коштів їх розпорядниками та одержувачами, законності, своєчасності й 

повноти прийняття управлінських рішень учасниками бюджетного процесу, 

стану внутрішнього контролю розпорядників бюджетних коштів [293]. 

Тобто аудит ефективності охоплює процедури визначення 

співвідношення найбільших можливих доходів із мінімально можливою 

швидкістю їх одержання, а також найменших можливих витрат із тими, що 

мають місце, встановлюючи вплив на результат управлінських рішень, 

зокрема тих, що стосуються організаційного, кадрового, системотехнічного 

забезпечення внутрішнього фінансового контролю. 

Водночас маємо констатувати, що аудит ефективності не може бути 

відособлений від фінансового аудиту, оскільки, перш ніж визначити 

ефективність використання коштів, потрібно з’ясувати відсутність 

нецільового використання державних фінансів і формального дотримання 

інших правил учинення господарських операцій із ними. 

Визначаючи методи здійснення зазначених вище форм фінансового 

контролю, варто звернути увагу на зазначені в ч. 1 ст. 32 Закону про 
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Рахункову палату права осіб, які входять до складу контрольної групи 

Рахункової палати, а саме: 

 безперешкодно входити до будь-яких приміщень і сховищ об’єкта 

контролю; 

 запитувати й вивчати оригінали документів та інші матеріали, дані 

на електронних носіях, одержувати у визначений керівником контрольної 

групи термін копії, витяги з документів (у тому числі електронних); 

 ознайомлюватися в установленому законом порядку з документами 

та матеріалами, що містять інформацію з обмеженим доступом; 

 вимагати від посадових осіб об’єкта контролю невідкладного 

усунення виявлених порушень і надання у визначений строк письмової 

інформації про це; 

 отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб об’єкта 

контролю; 

 за рішенням суду опечатувати каси й касові приміщення, склади, 

комори, архіви та інші приміщення об’єкта контролю, вилучати документи зі 

складанням відповідного акта й опису вилучених документів [293]. 

При цьому вибір членами та іншими працівниками Рахункової палати 

конкретних методів для здійснення державного фінансового контролю щодо 

тих чи інших підконтрольних установ, у тому числі закладів вищої освіти, 

залежить від доцільності їх застосування з урахуванням індивідуальних 

обставин. 

Наступним органом державного фінансового контролю, форми й 

методи діяльності якого мають значення для формування правильного 

явлення про державний фінансовий контроль у сфері вищої освіти, є 

Держаудитслужба. 

Розглядаючи питання про форми й методи діяльності 

Держаудитслужби, варто передусім узяти до уваги те, що профільний закон 

установив, що державний фінансовий контроль забезпечується органом 
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державного фінансового контролю через проведення державного 

фінансового аудиту, перевірки державних закупівель та інспектування (ч. 2 

ст. 2 Закону про державний фінансового контролю) [294]. 

Зазначені види фінансового контролю також можна вважати його 

формами, оскільки кожна з них вирізняється окремим порядком дій 

Держаудитслужби. Уважаємо за необхідне дослідити їх почергово, 

розпочавши з державного фінансового аудиту. 

Під державним фінансовим аудитом, відповідно до ст. 3 Закону про 

державний фінансовий контроль, варто розуміти перевірку й аналіз органом 

державного фінансового контролю фактичного стану справ щодо законного 

та ефективного використання держаних чи комунальних коштів і майна, 

інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку й 

достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього 

контролю [294].  

Тобто державний фінансовий аудит як форма фінансового контролю 

передбачає декілька окремих напрямів здійснення контрольних заходів, 

кожен із яких потребує окремого, своєрідного методу. Так, під час 

здійснення фінансового аудиту здійснюються: 

а) перевірка законності й ефективності використання державних чи 

комунальних коштів і майна, інших активів держави; 

б) перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку й 

достовірності фінансової звітності; 

в) перевірка функціонування системи внутрішнього контролю. 

Отже, фінансовий аудит спрямований на повну перевірку діяльності 

підконтрольного суб’єкта та функціонування його систем бухгалтерського 

обліку, фінансової звітності й внутрішнього контролю. 

Іншою формою здійснення фінансового контролю Закон про 

державний фінансовий контроль визначає інспектування, яке здійснюється у 

формі ревізії й під яким належить розуміти документальну та фактичну 

перевірку певного комплексу або окремих питань фінансового-господарської 
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діяльності підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення 

наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх 

допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб (ч. 1 ст. 4 Закону про 

державний фінансовий контроль) [294]. 

Інакше кажучи, особливостями інспектування як форми державного 

фінансового контролю є: 

 здійснення контрольних заходів як шляхом дослідження 

документів, так і шляхом фактичної перевірки; 

 предметом інспектування є певний комплекс або окремі питання 

фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи (тобто, на 

відміну від державного фінансового аудиту, під час інспектування не 

здійснюється перевірка якості функціонування систем бухгалтерського 

обліку й фінансової звітності, а також системи внутрішнього контролю); 

 метою інспектування є не лише виявлення порушень, а й 

установлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних 

осіб. 

Отже, інспектування є більш конкретною формою фінансового 

контрою, порівняно з державним фінансовим аудитом. Підтвердженням 

зазначеної тези є той факт, що на підконтрольних установах, на яких був 

здійснений державний фінансовий аудит, інспектування за ініціативою 

контролюючого органу не проводиться відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону про 

державний фінансовий контроль [294]. 

Наступною формою державного фінансового контрою, що знайшла 

своє правове оформлення в Законі про державний фінансовий контроль, є 

перевірка державних закупівель. 

Насамперед у цьому контексті варто вказати на те, що зазначена форма 

контролю може бути як самостійною, так і здійснюватися під час державного 

фінансового аудиту або інспектування.  

Повертаючись до розкриття сутності перевірки державних закупівель 

як форми державного фінансового контролю, зазначимо, що, згідно з ч. 1 
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ст. 5 Закону про державний фінансовий контроль, перевірка державних 

закупівель полягає в документальному та фактичному аналізі дотримання 

підконтрольними установами законодавства про державні закупівлі й 

проводиться органом державного фінансового контролю на всіх стадіях 

державних закупівель [294]. 

Зазначене визначення має кілька ознак, які є визначальними під час 

виокремлення досліджуваної форми державного фінансового контролю: 

 контроль здійснюється як документальний, так і шляхом перевірки 

фактичних відомостей; 

 предмет контролю є специфічним – виключно державні закупівлі; 

 контроль може здійснюватися щодо державних закупівель на будь-

якій стадії. 

Дослідивши зазначені вище ознаки, варто звернути увагу на їх 

подібність із ознаками такої форми здійснення державного фінансового 

контролю, як інспектування, у зв’язку з чим можливим є розгляд перевірки 

державного контролю як специфічного (за ознакою предмета) виду 

інспектування. 

Отже, серед форм фінансового контролю доцільно виділити дві основні 

форми (державній фінансовий аудит та інспектування) й одну додаткову 

форму (перевірка державних закупівель). 

Наступним кроком є визначення змістового наповнення форм 

державного фінансового контролю шляхом з’ясування методів його 

здійснення, яким, у свою чергу, кореспондують права органу державного 

фінансового контролю. Так, у ч. 1 ст. 10 Закону про державний фінансовий 

контроль установлені такі методи здійснення державного фінансового 

контролю: 

1) перевірка грошових і бухгалтерських документів, звітів, 

кошторисів та інших документів, що підтверджують надходження і 

втрачання коштів і матеріальних цінностей, документів щодо проведення 

процедур державних закупівель; 
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2) проведення фактичної перевірки наявності цінностей (коштів, 

цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо); 

3) залучення на договірних засадах кваліфікованих фахівців 

відповідних органів виконавчої влади, державних фондів, підприємств, 

установ та організацій для проведення контрольних обмірів будівельних, 

монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини й 

матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів і 

готової продукції, інших перевірок; 

4) звернення до керівників підконтрольних установ із вимогою про 

проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних 

цінностей, коштів і розрахунків; 

5) під час проведення ревізії вилучення в підприємств, установ та 

організацій копій фінансово-господарських і бухгалтерських документів, які 

свідчать про порушення, а на підставі рішення суду – вилучення до 

закінчення ревізії оригіналів первинних фінансово-господарських і 

бухгалтерських документів; 

6) одержання від Національного банку України та його установ, 

банків та інших кредитних установ необхідних відомостей, копій документів, 

довідок про банківські операції й залишки коштів на рахунках об’єктів, що 

контролюються, а від інших підприємств та організацій, у тому числі 

недержавної форми власності, що мали правові відносини із зазначеними 

об’єктами, – довідки й копії документів про операції та розрахунки з 

підприємствами, установами, організаціями; 

7) одержання від службових і матеріально відповідальних осіб 

об’єктів, що контролюються, письмових пояснень із питань, які виникають у 

ході здійснення державного фінансового контролю; 

8) одержання від державних органів та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності,  

інших юридичних осіб і їхніх посадових осіб, фізичних осіб-підприємців 

інформації, документів і матеріалів, необхідних для виконання завдань; 
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9) проведення на підприємствах, установах та організаціях 

зустрічних звірки з метою документального та фактичного підтвердження 

виду, обсягу і якості операцій і розрахунків для з’ясування їх реальності й 

повноти відображення в обліку підприємства, установи та організації, що 

контролюється; 

10) визначення в установленому законом порядку розміру збитків, 

завданих державі чи підприємству, установі, організації, що контролюється 

[294]. 

Варто також зауважити, що ревізія – є узагальненим поняттям для всіх 

форм державного контролю у випадку їх здійснення з втручанням у 

господарську діяльність підконтрольного об’єкта й не має самостійного 

предмета як окрема форма державного фінансового контролю. 

Крім того, зазначені методи варто вважати універсальними й такими, 

що можуть застосовуватись під час будь-якої форми здійснення державного 

фінансового контролю, оскільки законодавство не встановлює жодних 

винятків чи інших особливих правил їх застосування. Разом із тим 

доцільність використання того чи іншого методу під час здійснення певного 

виду державного фінансового контролю має бути визначена індивідуально в 

кожному випадку. 

Варто також звернути на деякі особливості досліджуваних форм 

державного фінансового контролю, викладені в підзаконних нормативно-

правових актах. 

Так, Постановою Кабінету Міністрів України «Про окремі заходи щодо 

забезпечення фінансового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання 

державного сектору економіки» від 25 червня 2014 року № 214 затверджено 

Порядок проведення Державною аудиторською службою, її 

міжрегіональними територіальними органами державного фінансового 

аудиту окремих господарських операцій [317]. 

У зазначеному порядку, крім указаних вище методів здійснення 

державного фінансового контролю, також зазначені й інші дії, право на 
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вчинення яких має державний аудитор під час здійснення державного 

фінансового аудиту. 

Зокрема, Порядком визначено, що під час здійснення операційного 

аудиту застосовуються такі методи: 

1) проведення моніторингу господарських операцій суб’єктів 

господарювання, пов’язаних із придбанням товарів (послуг), вартість яких 

дорівнює або перевищує 100 тис. гривень, а також робіт, вартість яких 

дорівнює або перевищує 1 млн. гривень; 

2) розроблення програми, яка затверджується керівником 

контролюючого органу та подається для ознайомлення керівникові суб’єкта 

господарювання; 

3) проведення перевірки ризикових операцій у частині законності й 

ефективності використання державних чи комунальних коштів і/або майна, 

інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку, 

складення й подання фінансової звітності; 

4) підготовка для подання керівникові суб’єкта господарювання, 

органу управління та в разі потреби Фонду державного майна пропозицій 

щодо ефективного використання державних чи комунальних коштів і/або 

майна, усунення недоліків і порушень, виявлених за результатами 

моніторингу господарських операцій і/або перевірки; 

5) проведення аналізу річної фінансової звітності суб’єкта 

господарювання [317].  

Варто мати на увазі, що зазначені методи є специфічними й можуть 

бути застосовані виключно під час здійснення державного фінансового 

аудиту. 

Крім того, Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 

2013 року № 631 затверджено Порядок проведення перевірок державних 

закупівель Державною фінансовою інспекцією та її територіальними 

органами [317]. Дослідження зазначеного нормативно-правового акта 

показало, що зазначений порядок, на відміну від порядку проведення 
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Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними 

органами державного фінансового аудиту окремих господарських операцій, 

не встановлює додаткових методів здійснення державного фінансового 

контролю, а лише визначає порядок застосування загальних методів. 

Такий самий висновок можна зробити, дослідивши Порядок 

проведення інспектування Державною аудиторською службою, її 

міжрегіональними територіальними органами, затверджений Постановою 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення 

інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними 

територіальними органами» від 20 квітня 2006 року № 550 [317]. 

Підсумовуючи наведене, варто вказати, що державний фінансовий 

контроль загалом і щодо вищих навчальних закладів здійснюється 

Державною аудиторською службою України в таких формах: 

1) державний фінансовий аудит, якому властиві як загальні, так і 

особливі методи здійснення державного фінансового контролю; 

2) інспектування та особлива його форма – перевірка державних 

закупівель, яким властиві загальні методи здійснення фінансового контролю. 

Так само, як і з обранням конкретних методів здійснення фінансового 

контролю Рахунковою палатою, доцільність застосування того чи іншого 

методу здійснення фінансового контролю під час реалізації однієї з його 

форм має бути визначена з урахуванням індивідуальних обставин, 

пов’язаних із підконтрольною установою. 

Щодо підрозділів внутрішнього аудиту МОН України та інших 

центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких входять 

заклади вищої освіти, варто вказати на те, що через їх особливий статус 

внутрішнього структурного підрозділу підконтрольного об’єкта, пряму 

підпорядкованість його керівнику їх форми та методи не мають жорстких 

правових обмежень. 

Зокрема, п. п. 5.1 і 5.2 Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених 

Наказом Міністерства фінансів України від 4 жовтня 2011 року № 1247, 
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визначено таке: 1) проведення внутрішнього аудиту передбачає збирання 

аудиторських доказів працівниками підрозділу внутрішнього аудиту із 

застосуванням методів, методичних прийомів і процедур, що забезпечують 

обґрунтованість висновків за його результатами; 2) працівники підрозділу 

внутрішнього аудиту самостійно визначають методи, методичні прийоми та 

процедури, які застосовуються під час внутрішнього аудиту, залежно від 

його об’єкта й відповідно до вимог внутрішніх документів із питань 

проведення внутрішнього аудиту [318].  

Отже, підрозділи внутрішнього аудиту мають найбільш гнучкі методи 

здійснення своєї діяльності, є вільними в їх виборі в межах, визначених 

внутрішніми документами. 

Підсумовуючи вищевикладені міркування, положення та висновки 

щодо форм і методів державного контролю у сфері вищої освіти, доходимо 

таких висновків. 

1. Формою державного контролю у сфері освіти доцільно вважати 

зовнішнє вираження відповідних контрольних заходів, що здійснюються у 

сфері вищої освіти компетентними органами та посадовими особами за 

встановленими законодавством процедурами. 

Методом державного контролю у сфері освіти є внутрішнє, змістове 

наповнення контрольних заходів, що являє собою сукупність прийомів і 

способів досягнення результатів контролю, які застосовуються у сфері вищої 

освіти компетентними органами та посадовими особами за встановленими 

законодавством процедурами. 

2. Під час здійснення процедур ліцензування мають місце дві форми 

державного контролю у сфері вищої освіти, якими є ліцензійна експертиза 

Національного агентства із забезпечення кості освіти й видання ліцензії 

Міністерством освіти і науки України. 

3. Перевірка додержання вищими навчальними закладами вимог 

ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти є формою 

державного контролю у сфері вищої освіти, яка передбачає використання 
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таких методів: призначення експертизи, одержання довідок, документів, 

матеріалів, відомостей із питань, що виникають під час державного нагляду 

(контролю); фіксація процесу здійснення планового або позапланового 

заходу чи кожної окремої дії засобами аудіо- та відеотехніки, 

не перешкоджаючи здійсненню такого заходу; огляд територій або 

приміщень, які використовуються для провадження господарської діяльності, 

а також будь-яких документів чи предметів, якщо це передбачено законом, 

без вилучення оригіналів їх фінансово-господарських, бухгалтерських та 

інших документів, а також комп’ютерів, їх частин. 

4. Щодо державного інспектування навчальних закладів, яке разом із 

його різновидами – комплексною або вибірковою перевіркою – є формами 

державного контролю у сфері вищої освіти, зазначимо, що методами 

державного інспектування навчальних закладів є безперешкодний доступ на 

територію, в навчальні приміщення й гуртожитки навчального закладу; 

одержання необхідних документів, пояснень та інформації з питань, що 

виникають під час проведення перевірки; фіксація процесу здійснення 

планового або позапланового заходу чи кожної окремої дії засобами аудіо- та 

відеотехніки; огляд територій або приміщень, які використовуються для 

провадження господарської діяльності, а також будь-яких документів чи 

предметів. 

5. Акредитація як форма державного контролю у сфері вищої освіти 

має декілька різновидів, серед яких – акредитація вищих навчальних закладів 

і спеціальностей у вищих навчальних закладах; акредитація освітньої 

програми; інституційна акредитація; акредитація спеціалізованої вченої ради. 

Головним методом акредитації, що забезпечує реалізацію завдань будь-якого 

з різновидів цієї форми державного контролю у сфері вищої освіти є 

акредитаційна експертиза. 

6. Основною формою державного контролю у сфері освіти щодо 

учасників освітнього процесу є атестація. Різновидами атестації є атестація 

здобувачів освітніх ступенів освіти; атестація здобувачів освітньо-наукових, 
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освітньо-творчих і наукових ступенів; атестація для визнання кваліфікацій, 

результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих 

на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року; 

атестація здобувачів учених звань професора й доцента. 

Атестація здобувачів освітніх ступенів освіти як форма державного 

контролю у сфері вищої освіти може передбачати використання таких 

методів, як тестовий державний іспит (зокрема єдиний державний 

кваліфікаційний іспит за спеціальностями), захист кваліфікаційної роботи і 

психометричний тест. 

Атестація для визнання кваліфікацій, результатів навчання та періодів 

навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території 

України, як форма державного фінансового контролю у сфері вищої освіти 

передбачає застосування декількох методів, серед яких – співбесіда, 

комплексний контрольний захід та атестація для визнання кваліфікації. 

Основоположним методом атестації здобувача наукового ступеня 

доктора філософії є винесення його дисертації на публічний захист у 

спеціалізованій ученій раді, здобувача освітньо-творчого ступеня доктора 

мистецтва – винесення його творчого мистецького проекту на публічний 

захист, тоді як методом атестування здобувача наукового ступеня доктора 

наук є винесення його дисертації, або опублікованої монографії, або наукової 

доповіді за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних 

рецензованих фахових виданнях, на захист у спеціалізованій ученій раді. 

Також неодмінною є експертиза дисертацій експертними радами 

МОН України з питань проведення експертизи дисертацій. 

Методами атестації науково-педагогічних працівників є складання 

безпосереднім керівником характеристики на науково-педагогічного 

працівника, заслуховування звіту науково-педагогічного працівника про його 

роботу, а також розгляд відповідних матеріалів і повідомлень. 

У ході атестації здобувачів учених звань професора й доцента 

використовуються методи проведення відкритої лекції для студентів 
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відповідного напряму підготовки (спеціальності) за присутності на ній 

викладачів кафедри, заслуховування звіту про науково-педагогічну 

діяльність здобувача й результати проведення відкритої лекції, а також 

експертиза атестаційних матеріалів. 

7. Формами державного фінансового контролю Рахункової палати 

щодо вищих навчальних закладів можуть бути фінансовий аудит та аудит 

ефективності. 

Методами державного фінансового контролю Рахункової палати, що 

можуть застосовуватись під час здійснення державного контролю у сфері 

вищої освіти, є перевірка; експертиза; аналіз; запитування й вивчення 

оригіналів документів та інших матеріалів, даних на електронних носіях; 

отримання усних і письмових пояснень від посадових осіб об’єкта контролю; 

опечатування кас і касових приміщень, складів, комор, архівів та інших 

приміщень об’єкта контролю; вилучення документів зі складанням 

відповідного акта й опису вилучених документів. 

Формами державного фінансового контролю Державної аудиторської 

служби України, що можуть застосовуватись під час здійснення державного 

контролю у сфері вищої освіти, є державний фінансовий аудит, 

інспектування та перевірка державних закупівель як його особливий 

різновид. 

Методами державного фінансового контролю Держаудитслужби, що 

можуть застосовуватись під час здійснення державного контролю у сфері 

вищої освіти, є: 1) загальні: перевірка документів, що підтверджують 

надходження і витрачання коштів і матеріальних цінностей; фактична 

перевірка наявності цінностей; контрольні обміри будівельних, монтажних, 

ремонтних та інших робіт; інвентаризація основних фондів, товарно-

матеріальних цінностей, коштів і розрахунків; вилучення копій документів, 

які свідчать про порушення, та вилучення до закінчення ревізії їх оригіналів 

(на підставі рішення суду); одержання необхідних відомостей, копій 

документів, довідок про банківські операції та залишки коштів на рахунках; 



287 

 

одержання від інших організацій, що мали правові відносини з 

підконтрольними об’єктами, довідок і копій документів про операції та 

розрахунки; одержання від службових і матеріально відповідальних осіб 

об’єктів, що контролюються, письмових пояснень із питань, які виникають у 

ході здійснення державного фінансового контролю; зустрічні звірки; 

2) спеціальні (державного фінансового аудиту): моніторинг господарських 

операцій, пов’язаних із придбанням товарів (послуг), вартість яких дорівнює 

або перевищує 100 тис. гривень, а також робіт, вартість яких дорівнює або 

перевищує 1 млн. гривень; перевірка ризикових операцій у частині 

законності й ефективності використання державних чи комунальних коштів 

і/або майна, інших активів держави; правильності ведення бухгалтерського 

обліку, складення й подання фінансової звітності; аналіз річної фінансової 

звітності суб’єкта господарювання; 

Працівники підрозділів внутрішнього аудиту Міністерства освіти і 

науки України та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери 

управління яких належать державні заклади вищої освіти, збирають 

аудиторські докази, самостійно визначають методи, методичні прийоми і 

процедури, які застосовуються під час внутрішнього аудиту, залежно від 

його об’єкта, їхньої можливості забезпечити обґрунтованість висновків за 

його результатами й відповідно до вимог внутрішніх документів із питань 

проведення внутрішнього аудиту. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Удосконалено наукові положення про принципи державного контролю 

у сфері вищої освіти, зокрема автором окреслено їх систему та 

сформульовано дефініцію (вихідні, керівні, основоположні ідеї, що 

концентрують у собі досягнення науки і практики, виражають соціальні 

інтереси, виконують функцію загальноправового орієнтиру здійснення 
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контрольної діяльності компетентних органів державної влади та їх 

посадових осіб у сфері вищої освіти, спрямовані на вдосконалення й 

ефективність такої діяльності). 

Спираючись на вищенаведені теоретичні конструкції щодо мети 

контрольної діяльності й відповідні законодавчі положення, а також 

ураховуючи специфіку державного контролю саме у сфері вищої освіти, 

визначено мету такого контролю як суспільно важливий результат, на 

досягнення якого спрямовано контрольну функцію держави – реалізація 

державної політики у сфері вищої освіти, яка в тому числі полягає в 

забезпеченні підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для 

високотехнологічного та інноваційного розвитку держави, самореалізації 

особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці й держави у 

кваліфікованих фахівцях. 

Установлено, що завдання державного контролю у сфері вищої освіти – 

це основні орієнтири контрольної діяльності, які в конкретних умовах 

уважаються етапами досягнення поставленої мети державного контролю в 

цій сфері, до яких можна зарахувати:  

– налагодження гармонійної взаємодії національних систем освіти, 

науки, бізнесу та держави; 

– забезпечення належної якості вищої освіти й освітнього процесу, 

систематичне її підвищення; 

– створення та забезпечення рівних умов доступу до вищої освіти, у 

тому числі забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальним 

навчально-реабілітаційним супроводом і створення для них вільного доступу 

до інфраструктури вищого навчального закладу з урахуванням обмежень 

життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я; 

– розвиток автономії вищих навчальних закладів; 

– забезпечення реалізації прав учасників освітнього процесу щодо 

їхньої академічної свободи; 
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– належну державну підтримку підготовки фахівців серед осіб з 

особливими освітніми потребами на основі створення для них вільного 

доступу до освітнього процесу та забезпечення спеціального навчально-

реабілітаційного супроводу; 

– забезпечення дотримання фінансового й податкового 

законодавства, правильності розрахунку податкових зобов’язань, повноти і 

своєчасності сплати податків до бюджету вищими навчальними закладами; 

– виконання вищими навчальними закладами вимог трудового 

законодавства, додержання гарантій захисту соціально-економічних прав 

усіх учасників освітнього процесу, встановлених вимог і нормативів у сфері 

охорони праці; 

– виконання вищими навчальними закладами вимог господарського й 

цивільного законодавства в частині забезпечення повноти та якості надання 

освітніх послуг. 

Доведено, що функції державного контролю у сфері вищої освіти – це 

зумовлені досягненням мети й підпорядковані вирішенню конкретних 

завдань основні напрями зовнішнього вияву діяльності суб’єктів державного 

контролю, пов’язані з їх контролюючим впливом на вказану сферу загалом і 

діяльність вищих навчальних закладів та інших підконтрольних об’єктів 

зокрема. 

Серед функцій державного контролю у сфері вищої освіти окреслено 

такі: 

– виявлення фактичного стану справ у сфері вищої освіти й надання 

об’єктивної інформації про стан суспільних відносин у вказаній галузі; 

– інформування громадськості про стан справ у сфері вищої освіти, 

проблеми та перспективи її розвитку; 

– наповнення державного й місцевих бюджетів, отримання коштів 

для забезпечення в тому числі фінансування сектору освіти і науки загалом; 
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– недопущення відхилень підконтрольними об’єктами від виконання 

поставлених перед ними завдань, а в разі появи цих відхилень усунення їх 

негативних наслідків; 

– запобігання вчиненню правопорушень у сфері вищої освіти й під 

час надання освітніх послуг; 

– виявлення причин та умов, що сприяли порушенням законодавства, 

застосування заходів щодо запобігання та усунення вказаних порушень; 

– забезпечення притягнення до відповідальності осіб, винних у 

порушенні норм права; 

– надання допомоги підконтрольній структурі в поновленні 

законності й дисципліни тощо. 

З’ясовано, що Міністерство освіти і науки України безпосередньо 

здійснює контроль у сфері вищої освіти: 1) видаючи ліцензії на освітню 

діяльність на підставі позитивного експертного висновку Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти; 2) реалізуючи права й 

обов’язки уповноваженого органу стосовно заснованих державою вищих 

навчальних закладів щодо здійснення заходів контролю; 3) проводячи 

попередню експертизу акредитаційних матеріалів, готує висновок про 

можливість акредитації закладу вищої освіти й подає його до Акредитаційної 

комісії; 4) затверджуючи рішення вчених рад про присвоєння вчених звань, 

затверджує рішення вченої ради про позбавлення (позбавляє) вченого звання; 

5) контролюючи науковий рівень дисертацій за участі експертних рад з 

питань проведення експертизи дисертацій, здійснює повторний розгляд 

дисертації та атестаційної справи (за рішенням суду), затверджує рішення 

спеціалізованої вченої ради й видає відповідний диплом на підставі рішення 

атестаційної колегії. 

Акредитаційна комісія, будучи значною мірою залежною від 

Міністерства освіти і науки України, вирішує питання про акредитацію 

вищих закладів освіти, яке затверджується Міністерством освіти і науки 

України. 



291 

 

Виявлено, що особливістю компетенції Державної інспекції 

навчальних закладів України у сфері контролю вищої освіти є її 

універсальність, оскільки інспекція уповноважена на здійснення контролю 

всіх складників освітнього процесу у вищих закладах освіти (організації 

навчально-виховної й науково-методичної роботи, використання 

педагогічного, науково-педагогічного потенціалу та матеріальних ресурсів, 

розвитку матеріально-технічної бази й соціальної сфери у визначених 

законом формах, якості підготовки здобувачів вищої освіти), зокрема, 

шляхом інспектування та проведення інших заходів державного контролю, 

спрямованих на виявлення порушень у будь-яких аспектах діяльності вищих 

закладів освіти. Крім того, інспекція контролює проведення атестаційної 

експертизи. 

Установлено, що предмет контролю Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти включає відповідність вимогам 

законодавства: 1) захищених дисертацій і наукових доповідей; 2) стандартів 

освітньої діяльності і стандартів вищої освіти за кожною спеціальністю; 

3) системи внутрішнього забезпечення якості освіти закладу вищої освіти; 

4) освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти; 5) діяльності спеціалізованих вчених рад (спеціалізованих рад з 

присвоєння ступеня доктора мистецтва); 6) діяльності національного вищого 

навчального закладу як такого; 7) діяльності дослідницького вищого 

навчального закладу як такого; 8) порядку визнання здобутих в іноземних 

вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти й наукових ступенів. 

Виявлено, що Рахункова палата у сфері державного контролю у сфері 

вищої освіти здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності щодо всіх 

операцій, пов’язаних із надходженням коштів до державного бюджету та їх 

використанням, здійснених вищими навчальними закладами, що є 

розпорядниками й одержувачами коштів державного бюджету. 

Державна аудиторська служба України є органом урядового 

фінансового контролю за дотриманням цільового призначення, 
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ефективністю, законністю, результативністю використання та збереженням 

вищими навчальними закладами державних фінансових ресурсів, 

необоротних та інших активів, а також на досягнення економії ними 

бюджетних коштів. Підрозділи внутрішнього аудиту центральних органів 

виконавчої влади, до сфери управління яких входять заклади вищої освіти, є 

суб’єктами внутрішнього державного фінансового контролю щодо цих 

закладів вищої освіти. 

Засновник закладу вищої освіти здійснює контроль за його фінансово-

господарською діяльністю, за дотриманням його статуту й за створенням у 

закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну 

та розумного пристосування. За підсумками контрольних заходів у випадку 

виявлення порушення керівником закладу вищої освіти статуту закладу 

вищої освіти й умов контракту засновник закладу вищої освіти може 

розірвати контракт із керівником закладу вищої освіти. 

Повноваження керівника закладу вищої освіти щодо контролю за його 

діяльністю включають насамперед таке: 1) контроль за виконанням 

навчальних планів і програм навчальних дисциплін; 2) моніторинг освітніх 

програм; 3) контроль за дотриманням усіма підрозділами штатно-фінансової 

дисципліни; 4) контроль за якістю роботи педагогічних, науково-

педагогічних, наукових та інших працівників; 5) забезпечення створення 

умов для здійснення дієвого й відкритого громадського контролю за 

діяльністю закладу вищої освіти. 

Учена рада закладу вищої освіти уповноважена вживати контрольних 

заходів безпосередньо, здійснюючи оцінювання науково-педагогічної 

діяльності структурних підрозділів, розглядаючи питання та приймаючи 

рішення про присвоєння й позбавлення вчених звань, а також може вносити 

подання про відкликання керівника закладу вищої освіти з підстав, 

передбачених законодавством, статутом закладу вищої освіти, контрактом. 

Основним призначенням наглядової ради є нагляд за управлінням 

майном вищого навчального закладу, додержанням мети його створення 



293 

 

шляхом контролю за використанням фінансових ресурсів, залучених для 

забезпечення діяльності закладу вищої освіти з основних напрямів розвитку, 

а також шляхом здійснення загального громадського контролю за його 

діяльністю. Як захід реагування наглядова рада має право вносити вищому 

колегіальному органу громадського самоврядування вищого навчального 

закладу подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з 

підстав, передбачених законодавством, статутом вищого навчального 

закладу, контрактом. 

Загальні збори (конференція) трудового колективу як вищий 

колегіальний орган громадського самоврядування закладу вищої освіти 

контролюють дотриманням ним положень законодавства й освітніх 

стандартів через: 1) погодження статуту вищого навчального закладу чи 

зміни (доповнення) до нього; 2) оцінювання діяльності керівника вищого 

навчального закладу після заслуховування його щорічного звіту. За 

обґрунтованим поданням наглядової або вченої ради вищого навчального 

закладу загальні збори (конференція) його трудового колективу припиняють 

повноваження його керівника. Збори (конференція) учасників освітнього 

процесу навчально-наукового інституту (факультету) оцінюють діяльність 

керівника навчально-наукового інституту (факультету) й можуть подати 

керівнику вищого навчального закладу пропозицію щодо відкликання з 

посади керівника навчально-наукового інституту (факультету). 

Доведено, що формою державного контролю у сфері вищої освіти 

доцільно вважати зовнішнє вираження відповідних контрольних заходів, що 

здійснюються компетентними органами та посадовими особами за 

встановленими законодавством адміністративними процедурами. Методом 

державного контролю у сфері освіти є внутрішнє, змістове наповнення 

контрольних заходів, що являє собою сукупність прийомів і способів 

досягнення результатів контролю, які застосовуються у сфері вищої освіти 

компетентними органами та посадовими особами за встановленими 

законодавством адміністративними процедурами. 
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Під час здійснення процедур ліцензування мають місце дві форми 

державного контролю у сфері вищої освіти, якими є ліцензійна експертиза 

Національного агентства із забезпечення кості освіти й видання ліцензії 

Міністерством освіти і науки України. 

Перевірка додержання вищими навчальними закладами вимог 

ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти є формою 

державного контролю у сфері вищої освіти, яка передбачає використання 

таких методів: призначення експертизи, одержання довідок, документів, 

матеріалів, відомостей із питань, що виникають під час державного нагляду 

(контролю); фіксація процесу здійснення планового або позапланового 

заходу чи кожної окремої дії засобами аудіо- та відеотехніки, 

не перешкоджаючи здійсненню такого заходу; огляд територій або 

приміщень, які використовуються для провадження господарської діяльності, 

а також будь-яких документів чи предметів, якщо це передбачено законом, 

без вилучення оригіналів їх фінансово-господарських, бухгалтерських та 

інших документів, а також комп’ютерів, їх частин. 

Щодо державного інспектування навчальних закладів, яке разом із його 

різновидами – комплексною або вибірковою перевіркою – є формами 

державного контролю у сфері вищої освіти, зазначимо, що методами 

державного інспектування навчальних закладів є безперешкодний доступ на 

територію, в навчальні приміщення й гуртожитки навчального закладу; 

одержання необхідних документів, пояснень та інформації з питань, що 

виникають під час проведення перевірки; фіксація процесу здійснення 

планового або позапланового заходу чи кожної окремої дії засобами аудіо- та 

відеотехніки; огляд територій або приміщень, які використовуються для 

провадження господарської діяльності, а також будь-яких документів чи 

предметів. 

Акредитація як форма державного контролю у сфері вищої освіти має 

декілька різновидів, серед яких – акредитація вищих навчальних закладів і 

спеціальностей у вищих навчальних закладах; акредитація освітньої 
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програми; інституційна акредитація; акредитація спеціалізованої вченої ради. 

Головним методом акредитації, що забезпечує реалізацію завдань будь-якого 

з різновидів цієї форми державного контролю у сфері вищої освіти, є 

акредитаційна експертиза. 

Основною формою державного контролю у сфері освіти щодо 

учасників освітнього процесу є атестація. Різновидами атестації є атестація 

здобувачів освітніх ступенів освіти; атестація здобувачів освітньо-наукових, 

освітньо-творчих і наукових ступенів; атестація для визнання кваліфікацій, 

результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих 

на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року; 

атестація здобувачів учених звань професора й доцента. 

Атестація здобувачів освітніх ступенів освіти як форма державного 

контролю у сфері вищої освіти може передбачати використання таких 

методів, як тестовий державний іспит (зокрема єдиний державний 

кваліфікаційний іспит за спеціальностями), захист кваліфікаційної роботи і 

психометричний тест. 

Атестація для визнання кваліфікацій, результатів навчання та періодів 

навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території 

України, як форма державного фінансового контролю у сфері вищої освіти 

передбачає застосування декількох методів, серед яких – співбесіда, 

комплексний контрольний захід та атестація для визнання кваліфікації. 

Основоположним методом атестації здобувача наукового ступеня 

доктора філософії є винесення його дисертації на публічний захист у 

спеціалізованій ученій раді, здобувача освітньо-творчого ступеня доктора 

мистецтва – винесення його творчого мистецького проекту на публічний 

захист, тоді як методом атестування здобувача наукового ступеня доктора 

наук є винесення його дисертації, або опублікованої монографії, або наукової 

доповіді за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних 

рецензованих фахових виданнях, на захист у спеціалізованій ученій раді. 
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Також неодмінною є експертиза дисертацій експертними радами 

МОН України з питань проведення експертизи дисертацій. 

Методами атестації науково-педагогічних працівників є складання 

безпосереднім керівником характеристики на науково-педагогічного 

працівника, заслуховування звіту науково-педагогічного працівника про його 

роботу, а також розгляд відповідних матеріалів і повідомлень. 

У ході атестації здобувачів учених звань професора й доцента 

використовуються методи проведення відкритої лекції для студентів 

відповідного напряму підготовки (спеціальності) за присутності на ній 

викладачів кафедри, заслуховування звіту про науково-педагогічну 

діяльність здобувача та результати проведення відкритої лекції, а також 

експертиза атестаційних матеріалів. 

Формами державного фінансового контролю Рахункової палати щодо 

вищих навчальних закладів можуть бути фінансовий аудит та аудит 

ефективності. Методами державного фінансового контролю Рахункової 

палати, що можуть застосовуватись під час здійснення державного контролю 

у сфері вищої освіти, є перевірка; експертиза; аналіз; запитування й вивчення 

оригіналів документів та інших матеріалів, даних на електронних носіях; 

отримання усних і письмових пояснень від посадових осіб об’єкта контролю; 

опечатування кас і касових приміщень, складів, комор, архівів та інших 

приміщень об’єкта контролю; вилучення документів зі складанням 

відповідного акта й опису вилучених документів. 

Формами державного фінансового контролю Державної аудиторської 

служби України, що можуть застосовуватись під час здійснення державного 

контролю у сфері вищої освіти, є державний фінансовий аудит, 

інспектування та перевірка державних закупівель як його особливий 

різновид. Методами державного фінансового контролю Держаудитслужби, 

що можуть застосовуватись під час здійснення державного контролю у сфері 

вищої освіти, є такі: 1) загальні: перевірка документів, що підтверджують 

надходження й витрачання коштів і матеріальних цінностей; фактична 
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перевірка наявності цінностей; контрольні обміри будівельних, монтажних, 

ремонтних та інших робіт; інвентаризація основних фондів, товарно-

матеріальних цінностей, коштів і розрахунків; вилучення копій документів, 

які свідчать про порушення, й вилучення до закінчення ревізії їх оригіналів 

(на підставі рішення суду); одержання необхідних відомостей, копій 

документів, довідок про банківські операції та залишки коштів на рахунках; 

одержання від інших організацій, що мали правові відносини із 

підконтрольними об’єктами, довідок і копій документів про операції й 

розрахунки; одержання від службових і матеріально відповідальних осіб 

об’єктів, що контролюються, письмових пояснень із питань, які виникають у 

ході здійснення державного фінансового контролю; зустрічні звірки; 

2) спеціальні (державного фінансового аудиту): моніторинг господарських 

операцій, пов’язаних із придбанням товарів (послуг), вартість яких дорівнює 

або перевищує 100 тис. гривень, а також робіт, вартість яких дорівнює або 

перевищує 1 млн. гривень; перевірка ризикових операцій у частині 

законності й ефективності використання державних чи комунальних коштів 

і/або майна, інших активів держави; правильності ведення бухгалтерського 

обліку, складення й подання фінансової звітності; аналіз річної фінансової 

звітності суб’єкта господарювання. 

Працівники підрозділів внутрішнього аудиту Міністерства освіти і 

науки України та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери 

управління яких належать державні заклади вищої освіти, збирають 

аудиторські докази, самостійно визначають методи, методичні прийоми і 

процедури, які застосовуються під час внутрішнього аудиту, залежно від 

його об’єкта, їхньої можливості забезпечити обґрунтованість висновків за 

його результатами й відповідно до вимог внутрішніх документів із питань 

проведення внутрішнього аудиту. 
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РОЗДІЛ 4. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ, МІЖНАРОДНІ 

ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМІРИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

Й ДОКТРИНАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

4.1. Європейські правові засади державного контролю у сфері 

вищої освіти 

 

Приєднання України до європейського простору вищої освіти (далі – 

ЄПВО) передбачає перегляд вітчизняних засад державного контролю у сфері 

вищої освіти з обов’язковим урахуванням відповідних загальновизнаних 

європейсько-правових засад державного контролю у сфері вищої освіти, 

впровадження відповідних європейських правових стандартів такої 

діяльності, наближення держаного контролю в зазначеній сфері відносин до 

тих моделей, які успішно існують у ЄПВО. Останній передбачає істотну 

автономію університетів у вирішенні питань організації навчального 

процесу, широку мобільність, а точніше вести мову про активну мобільність 

усіх учасників навчального процесу, інтеграцію вищої освіти й наукової 

діяльності, визнання документів про освіту в будь-якій державі-члені ЄПВО 

із зарахуванням періодів навчання та результатів навчання в різних 

університетах країн-учасниць ЄПВО тощо. Утім така самостійність 

(автономність) університетів не виключає активної участі у сфері вищої 

освіти держави в особі її уповноважених суб’єктів (органів, осіб), у тому 

числі й щодо здійснення контролю, не означає, що відносини у сфері вищої 

освіти є неконтрольованими. Контроль з боку держави у сфері вищої освіти 

зберігається, щоправда, істотно модифікується змістовно й суттєво 

змінюються його засади. Аналіз відповідних правових джерел дає змогу 

умовно виділити кілька блоків питань, які перебувають у сфері контролю з 

боку держави, – якість навчання, визнання документів про вищу освіту, 
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виданих у країнах-учасницях ЄПВО, інтеграція вищої освіти й наукової 

діяльності, мобільність учасників навчально-наукового процесу. Кожен із 

цих блоків питань передбачає поєднання певної кількості спеціалізованих 

питань, які тією чи іншою мірою перебувають у колі контрольної діяльності 

держави. 

Варто зупинитися на їх висвітленні в контексті аналізу положень 

відповідних правових актів, ознак варто передусім зазначити, що в ЄПВО 

державний контроль утрачає ознаку суцільності, тотальності й, навпаки, 

набуває ознак спеціалізованості (спеціалізації). ЄПВО як стратегічна мета 

Болонського процесу передбачає створення привабливого й 

конкурентоспроможного простору, в тому числі правового, вищої освіти в 

Європі з фундаментом багатовікових європейських правових традицій 

регулювання відносин освіти й науки й із одночасним збереженням та 

узгодженням специфіки нормотворення і правозастосування в зазначеній 

сфері відносин, притаманної кожній європейській державі. Окрім того, він 

має бути чутливим до соціальних та індивідуальних потреб, відкритим до 

викликів на шляху до «Європи знань» [319, с. 5]. Усе це стосується й 

контролю у сфері вищої освіти. На європейському рівні питання освіти, в 

тому числі й вищої освіти, а отже, й контролю у сфері вищої освіти не 

регламентуються «єдиною європейською політикою»: відповідальність за 

зміст та організацію навчального процесу несуть самі європейські країни 

(регламентують ці питання на рівні національного законодавства), а в 

загальноєвропейському масштабі, в тому числі на нормативному рівні, 

визначаються уніфіковані засади забезпечення якості вищої освіти, її 

безперервності, мобільності [320, с. 9]. Це й зумовлює специфіку 

нормативної регламентації (на національному та загальноєвропейському 

рівнях) засад контролю у сфері вищої освіти. При цьому варто зазначити, що 

державі завжди в цьому процесі відводилася й до цього часу відводиться 

важлива роль. Так, зокрема, ст. 2 Протоколу № 1 Європейської конвенції про 

захист прав людини та основних свобод 1950 року передбачає обов’язок 
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держави забезпечувати «мінімально необхідні умови», яким повинна 

відповідати освіта в усіх навчальних, у тому числі вищих, закладах [321]; ці 

самі положення фіксуються й у Хартії засадничих прав Європейського Союзу 

2000 року (ст. 14), із певною мовною специфікою – у Європейській хартії 

регіональних мов і мов меншин (ст. 8) [322, с. 242]. Можна навіть вести мову 

про певну ґенезу формування Європейських правових засад контролю у 

сфері вищої освіти, починаючи від узагальненого закріплення деяких питань 

освіти в Паризькому договорі (1951 року) та Римському договорі (1957 року), 

при тому, що освіта, в тому числі й вища, поки що не визнавалася 

пріоритетною в діяльності європейських держав із поступовим посиленням 

уваги як до освіти загалом, так і до питань контролю зокрема на рівні 

резолюцій «Загальні принципи реалізації загальної політики у сфері 

професійної освіти» (1963 року), «Про співробітництво в галузі освіти» 

(1974 року), доповідей «У напрямі Європейської освітньої політики» 

(1971 року), «Європа народів» (1985 року), а також Маастрихтського 

договору (1992 року) як «переламного в галузі освітньої політики на 

європейському рівні <…> із включенням освітнього сектору до спільної 

стратегії, спрямованої на підготовку молоді до дорослого життя в ЄС» 

[323, с. 57], Зеленої книги (1993 року), Білої книги (1995 року), Планів дій 

«Навчання в інформаційному суспільстві – план дій Європейської освітньої 

ініціативи», «До Європи знань» (1996–1998 років), Амстердамського 

договору (1997 року), Меморандуму про навчання впродовж усього життя 

(2001 року) тощо з максимальним виявом «європейського духу» та 

усуненням тотального втручання в «освітню політику країн-членів ЄС», в 

тому числі й щодо контролю, як ключових орієнтирів для нормативного та 

правозастосовного процесу в зазначеній сфері відносин. 

Специфіка відносин полягає в тому, що фундаментом їх є «спільні 

політики, які розвиваються та примножуються завдяки особливій процедурі 

прийняття рішень ЄС» [323, с. 55]. Спільною політикою в цьому випадку 

називають «набір рішень, заходів, правил, стандартів, кодексів поведінки, 
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прийнятих спільними інституціями, які були засновані групою держав і 

впроваджуються спільними інституціями й державами-членами» [323, с. 55], 

що і відрізняє її від форми міждержавної співпраці. Серед усього розмаїття 

спільним політик освітня політика ЄС (залежно від принципів формування та 

рівня залучення інституцій) є «базовою горизонтальною політикою ЄС», яка 

формується відповідно до регулятивного методу. Окрім того, варто 

зазначити, що «освітня політика, в тому числі й щодо контролю у сфері 

вищої освіти, формується відповідно до принципу субсидіарності, тобто 

чітко визначеної відповідальності кожної країни ЄС за організацію своєї 

системи освіти, змістове її наповнення й позиціонування ролі ЄС лише у 

сприянні розвитку якісної освіти шляхом заохочення держав-членів до 

співпраці, підтримки й доповнення їхньої діяльності» [323, с. 56], що й 

визначає засади для регламентації засад механізму контролю у сфері вищої 

освіти, «низки специфічних засобів заохочення співпраці в цій сфері 

відносин і підтримки національних освітніх політик ЄС» [323, с. 56]. 

Приєднання України до Болонського процесу означає не «раптову 

революцію, відірвану від національного контексту, тотальну уніфікацію та 

підпорядкування національної нормотворчості й правозастосування» [1, с. 5] 

у зазначеній сфері відносин, а передусім продуману, комплексну стратегію 

еволюційного розвитку вищої освіти, зорієнтовану на істотне підвищення її 

якості, що має відбуватися з акцентом на загальновизнані Європейські 

правові засади регулювання відповідних відносин у сфері вищої освіти 

загалом і державного контролю зокрема. Саме вони й закріплені в низці 

правових документів. 

Так, наприклад Велика хартія університетів (18 вересня 1988 року, 

м. Болонья) закріпила ті принципи, які мають слугувати базисом для 

формування правовідносин у сфері вищої освіти, в тому числі й державного 

контролю, а саме: автономність університетів у вирішенні питань навчання, 

кадрової політики, взаємовідносин суб’єктів навчального процесу (розділ 

«Основні принципи») й обов’язок «нерівних органів» гарантувати 
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вищезазначену свободу під час забезпечення високої якості навчання 

[324, с. 8]. Важливим є закріплення інтегрального зв’язку навчання 

(викладання) і дослідницької роботи в університетах як предмета контролю з 

боку «керівних органів» [6, с. 8], щоправда, контроль у цьому розумінні 

передбачає спеціалізований, позиційний характер, що й дає змогу навіть 

вести мову про його «дещо умовний характер», його розгляд як «своєрідного 

підсумкового типу взаємовідносин у сфері вищої освіти». Розділ «Засоби», 

поміж іншого, передбачає деталізацію предмета контролю – мобільність 

викладачів і студентів, «рівність статусу, знань, іспитів (без упередженого 

ставлення до національних дипломів), присудження стипендій» [324, с. 9], а 

також опосередковано фіксує засади участі як суб’єктів контролю – 

«наднаціональних організацій» [324, с. 9]. 

Певну зацікавленість викликає низка конвенцій, присвячених питанням 

академічного визнання в Європі, які, поміж іншого, закріплюють (хоча й з 

урахуванням специфіки змістового наповнення, викладення матеріалу в 

такого роду документах) і засади контрольної діяльності. До таких актів 

варто зарахувати Європейську конвенцію про еквівалентність дипломів, що 

забезпечують доступ в університети (1953 року, ETS 15) і Протокол до неї 

(1964 року, ETS 49), Європейську конвенцію про еквівалентність періодів 

університетської освіти (1956 року, ETS 21), Європейську конвенцію про 

академічне визнання університетських кваліфікацій (1959 року, ETS 32), 

Конвенцію про визнання навчальних курсів, дипломів про вищу освіту й 

учених ступенів у державах Європейського регіону (1979 року), Європейську 

конвенцію про загальну рівнозначність термінів університетської освіти 

(1990 року, ETS 138), принципи хорошої практики процедур академічного 

визнання (1991 року), Рекомендації Кабінету Міністрів Ради Європи 

державам-членам академічної мобільності (1995 року), Європейську угоду 

про продовження виплати стипендій особам, які навчаються за кордоном 

(1969 року), в якій уперше вводиться поняття «Європейська освітня 

спільнота», тощо. Аналіз положень цих та інших документів дає можливість 
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знайти в них ключові положення регламентації контрольної діяльності у 

сфері вищої освіти. Так, наприклад, Конвенція про визначення кваліфікацій, 

що стосуються вищої освіти в Європейському регіоні (11 квітня 1997 року, 

м. Лісабон), яка покликана замінити більшість вищезгаданих, закріплює такі 

положення: 1) термінологічний ряд, який містить визначення тих понять, які 

використовуються в процесі контрольної діяльності у сфері вищої освіти, 

усуваючи передумови щодо довільного їх тлумачення різними суб’єктами. 

Це дуже важливо, оскільки мова йде про предмет контролю, про окремі 

процедури, засоби. Так, розділ І «Визначення» містить визначення термінів 

«вища освіта», «вищий навчальний заклад», «період навчання», «програма 

вищої освіти», «повноважний орган із питань визнання», «доступ до вищої 

освіти», «кваліфікація», «визнання», «вимоги» тощо; 2) цікавим є й розділ ІІ 

«Компетенція державних органів», що ще раз підтверджує той факт, що, 

незважаючи на певну автономність вишів, процеси у вищій освіті 

(викладання, дослідна діяльність) не можуть узагалі перебувати поза увагою 

держави, в тому числі й щодо контролю. У процесі контролю 

використовуються різноманітні, нормативно визначені стандарти, критерії, 

методи, рекомендації (розділ VIII) із залученням різноманітних суб’єктів, у 

тому числі й спеціалізованих (наприклад, національний інформаційний центр 

із питань академічного визначення й мобільності (розділи ІX, X). Варто 

також звернути увагу на те, що Конвенція закріплює (хоча й опосередковано, 

під час нормативного фіксування окремих видів (етапів) процедур) деякі 

принципи контролю. До таких можна зарахувати професіоналізм, 

спеціалізацію, гласність, нормативну визначеність, цілеспрямованість, 

відкритість, об’єктивність тощо (наприклад, ст. ІІІ. 5, ст. ІV. 9, ст. V. 1, 

ст. VІІІ. 1, ст. VІІІ. 2 тощо) [325, с. 10–30]. 

Європейська конвенція про академічне визначення документів про 

університетську освіту (11 жовтня 1959 року, м. Париж) закріпила 

визначення термінів «університет», «документ про університетську освіту», 

(ст. 1), а також суб’єктів контрольної діяльності, якими можуть бути 
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«держава, університети, держава або університет» (п. 1 ст. 2), тим самим 

виокремивши кілька варіантів контролю – державний, внутрішній та 

альтернативний [8, с. 150]. Більше того, можна навіть вести мову про 

національний рівень нормативного визначення суб’єкта контролю та його 

компетенції («залежно від того, в чиїй компетенції на їхній території 

знаходиться вирішення питань» (ч. 1 ст. 2) [326, с. 150]. 

Певну зацікавленість можуть викликати й положення Конвенції про 

визначення навчальних курсів, дипломів про вищу освіту і вчених ступенів у 

державах регіону Європи (21 грудня 1979 року, м. Париж), зокрема щодо 

визначення (деталізованого) предмета державного контролю у сфері вищої 

освіти, а саме: доступ до вищої освіти, визначення курсів навчання, 

дипломів, ступенів, визначення періодів навчання, критеріїв оцінювання (в 

тому числі й часткові освітні гнучкі критерії), обмін інформацією (п. 2 ст. 2 

розділу ІІ «Цілі») [327, с. 157], а також засади співпраці в процесі контролю 

державних організацій і недержавних об’єднань («національних органів, як 

урядових, таку і неурядових, зокрема університетів, інших навчальних 

закладів та атестаційних органів» (ст. 9). При цьому важливим є закріплення 

засад залучення спеціалізованих суб’єктів – «атестаційних органів» (ч. 1 

ст. 9) [327, с. 160]. 

Спільна Сорбонська декларація (Спільна декларація про гармонізацію 

архітектури Європейської системи вищої освіти, 25 травня 1998 року, 

м. Париж), яку підписали міністри Франції, Німеччини, Італії та Великої 

Британії, фактично сфокусована на такому: 1) міжнародній прозорості 

навчальних програм (курсів), визнанні кваліфікацій шляхом поступового 

узгодження циклів підготовки й наближення до рамки кваліфікації ЄПВО; 

2) мобільності учасників навчального процесу та науково-дослідної 

діяльності; 3) загальній системі ступенів «бакалавр – магістр» [319, с. 13]. 

Фактично має місце закріплення блоку питань, безпосередньо пов’язаних із 

якістю навчального процесу, а також мобільністю й визнанням результатів 

навчання та науково-дослідної діяльності як складників предмета державного 
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контролю. Зокрема зазначається: «Відкритий Європейський простір вищої 

освіти <…> потребує постійних зусиль щодо ліквідації бар’єрів, розроблення 

основи для викладання й навчання, яка б сприяла мобільності й більш 

тісному співробітництву» [320, с. 20]; «необхідною є така система вищої 

освіти, яка б забезпечувала найкращі можливості для пошуку і знаходження 

галузі максимальної реалізації студентів» [320, с. 21]; «була узгоджена 

конвенція про визнання в Європі академічних кваліфікацій вищої освіти. У 

ній визначені основні вимоги й зазначається, що окремі країни можуть 

створювати конструктивну схему їх визначення <…> можна їх 

удосконалювати і йти далі. Але зараз є спільна позиція взаємного визнання 

ступенів освіти для професійних цілей через відповідні директиви ЄС» 

[320, с. 21]. Варто також зазначити, що документ визначив роль уряду як 

суб’єкта загальної компетенції щодо контролю у відповідній сфері відносин 

(«наші уряди при цьому продовжують відігравати значну роль у досягненні 

цих цілей» [320, с. 21], а також засади формування суб’єктного елемента 

структури контрольної діяльності в зазначеній сфері, а саме залучення поряд 

із державою й «конференції Європейських ректорів, президентів 

університетів, груп експертів, професорів країн» [320, с. 21]. 

Болонська декларація (Спільна декларація Європейських міністрів 

освіти, 19 червня 1999 року) фактично «заклала підвалини створення ЄПВО і 

стратегії просування Європейської системи вищої освіти по всьому світу» 

[319, с. 13]. Мова йде про деталізацію положень Сорбонської декларації 

щодо предмета контролю, зокрема щодо забезпечення якості вищої освіти, 

сприяння мобільності учасників навчального процесу (стосовно 

встановлення системи предметів ЕКТС). Звертає на себе увагу положення 

щодо засад (а отже, і контролю за їх наявністю й гарантуванням) сприяння 

мобільності учасників навчального процесу з відмежуванням їх на студентів і 

викладачів, дослідників та адміністративного персоналу. Також варто 

звернути увагу на закріплення процедурних засад відповідної контрольної 

діяльності, а саме на «сприяння Європейському співробітництву в 
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забезпеченні якості з погляду розроблення сумірних критеріїв і методології; 

сприяння необхідності Європейських вимірів у вищій освіті, особливо з 

урахування розвитку навчальних планів, міжінституційного співробітництва, 

схем мобільності, спільних програм навчання, практичної підготовки й 

наукових досліджень» [328, с. 25]. Важливо зазначити, що підтверджується 

залучення до відповідного процесу й недержавних суб’єктів («неурядових 

Європейських організацій, компетентних у вищій освіті»), що свідчить про 

фактичне закладення основ «змішаної моделі контролю в зазначеній сфері 

відносин». У Декларації передбачається впровадження «Додатка до 

диплома» для сприяння працевлаштування Європейських громадян і 

підвищення міжнародної конкурентоспроможності Європейської системи 

вищої освіти» [328, с. 24], який упроваджується для надання додаткової 

незалежної інформації для покращення міжнародної «прозорості» і 

справедливого визнання кваліфікації [319, с. 15]. Це варто розглядати як вияв 

фактичного принципу визначеності контролю, а також як свого роду вияв 

принципу транспарентності контролю у сфері вищої освіти. 

У Комюніке зустрічі Європейських міністрів, які відповідають за вищу 

освіту, «До Європейського простору вищої освіти» (19 травня 2001 року, 

м. Прага («Празьке комюніке»)), окрім оцінки прогресу в розвитку ЄПВО, 

визначено кілька важливих положень, що певним чином дотичні до 

контролю у сфері вищої освіти: засади трансформації університетів в 

«університети навчання впродовж життя», залучення до контролю студентів. 

Так, зокрема, зазначається, що «студенти мають брати участь і впливати на 

організацію і зміст освіти в університетах та інших вищих навчальних 

закладах» [329, с. 30]. Вони поряд із університетами та іншими вищими 

навчальними закладами мають долучатися до будь-яких питань, пов’язаних із 

вищою освітою, тобто й із контролем. Цікавими є положення, які закладають 

основи залучення до контролю в зазначеній сфері суспільних відносин 

спеціалізованих фахових недержавних об’єднань, а можливо, і створення 

спеціалізованих суб’єктів контролю. 
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Так, зокрема, необхідною є співпраця у відповідному процесі із 

залученням «національних агентств і Європейської мережі забезпечення 

якості у вищій освіті (ENQA), а також організацій країн, які не є членами 

ENQA» [329, с. 29]. Окрім того, важливим є подальше деталізування окремих 

процедурних засад (задля забезпечення прозорості, зрозумілості, 

об’єктивності, визначеності тощо) контролю завдяки розробленню 

механізмів акредитації/сертифікації, їх узгодження [329, с. 29], засад 

відкритості («збільшення інформаційних зусиль»). Варто зазначити, що 

якість вищої освіти зберігає роль стратегічної мети контролю у сфері вищої 

освіти («якість – основна умова для довіри, доречності, мобільності, 

сумісності й привабливості ЄПВО», «якість – важливий визначальний 

чинник міжнародної привабливості та конкурентоспроможності Європи» 

[329, с. 30]). 

Комюніке конференції міністрів, відповідальних за вищу освіту, 

«Створення Європейського простору вищої освіти» (19 вересня 2003 року, 

м. Берлін («Берлінська конференція»)), закріплює певну модифікацію сфери 

контролю шляхом її розширення за рахунок доповнення вищої освіти й 

науковими дослідженнями («тісні зв’язки між вищою освітою та 

дослідницькими системами»), окрім того, закладено засади активізації участі 

професійних асоціацій у цьому процесі – Європейської асоціації 

університетів (EAU), Європейської асоціації вищих навчальних закладів 

(EURASHE), Національних спілок студентів Європи (ESIB). Певну 

зацікавленість викликають положення документа щодо процедурного 

аспекту контролю: «необхідним є розвиток загальних критеріїв і методології 

із забезпеченням якості», «оцінювання програм і вишів, яке охоплює 

внутрішню й зовнішню оцінку», «впровадження системи перевірки якості 

й/або акредитації агентств та організацій» [330, с. 33]. Документ фіксує 

«підзвітність вишів у рамках національної системи якості» [330, с. 33], види 

форм контролю «оцінювання, перевірка», а також питання «наддержавного 

контролю» (підрозділ «Структура контролю» з окресленням суб’єктів – 
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«представники Болонського процесу, Європейської комісії, консультанти 

Ради Європи, EAU, EURASHE, ESIB та ЮНЕСКО») [331, с. 59]. 

Комюніке Конференції Європейських міністрів, відповідальних за 

вищу освіту, «Європейський простір вищої освіти – досягнення цілей»  

(19–20 травня 2005 року, м. Берлін) закріпило активну участь у 

контрольному процесі суб’єктів публічної адміністрації, а також вишів і 

«соціальних партнерів», роль вишів у проведенні внутрішнього контролю 

якості надання освітніх послуг» («шляхом систематичного впровадження 

внутрішніх механізмів і їх прямої кореляції із зовнішнім забезпеченням 

якості» [330, с. 38]). Окрім того, важливим є закріплення принципу 

«експертне оцінювання агенцій із забезпеченням якості на національному 

рівні» як одного з основних суб’єктів відповідної діяльності (з 

виокремленням критеріїв такого оцінювання), а також залучення до цього 

процесу наднаціональних професійних об’єднань – ENQA (Європейської 

мережі із забезпечення якості), EUA (Європейської асоціації університетів), 

EURASHE (Європейської асоціації вищих навчальних закладів), ESIB 

(Об’єднання національних студентських союзів), Союзу конфедерацій 

промисловців і роботодавців Європи (UNICE), Європейського центру вищої 

освіти (UNESCO – COPES), і закріплення, безперечно, як стратегічного 

завдання побудови ЕПВО запровадження «стандартів і рекомендацій» 

забезпечення якості вищої освіти [330, с. 38, 42]. 

Лондонське комюніке «На шляху до Європейського простору вищої 

освіти: відповіді на виклики в глобальному світі» (18 травня 2007 року, 

м. Лондон) окреслило важливий етап у формуванні першого правового 

органу Болонського процесу, а саме Європейського реєстру із забезпечення 

якості (EQAR) відповідно до стандартів і рекомендацій ENQA, а також 

визначило стратегію щодо створення реєстру національних агенцій із 

забезпечення якості як основних суб’єктів контролю у сфері вищої освіти. 

Так, зокрема, п. 2.14 Комюніке передбачає, що «метою Реєстру є надання 

достовірних даних про надійні агенції із забезпечення якості, які працюють 
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за Європейськими стандартами й рекомендаціями, <…> це підвищить довіру 

до вищої освіти в ЕПВО та поза його межами й полегшить взаємне визнання 

рішень із забезпечення якості й акредитації» [332, с. 46]. Отже, окрім 

указівки на суб’єкт контролю, має місце й фіксування питань, які 

безпосередньо перебувають у сфері контрольної діяльності, – якість вищої 

освіти й акредитація. Окрім того, має місце фіксація деяких принципів 

діяльності суб’єктів контролю – незалежність, прозорість (оскільки це є 

базовими принципами побудови, діяльності як самих суб’єктів, так і 

формування Реєстру). У п. 2.12 має місце фіксування виду контролю – 

зовнішнього контролю за забезпеченням якості, а у п. 2.17 – указівка на 

показники, які використовує (і може використовувати) суб’єкт контролю у 

своїй діяльності, – «прозора схема доступу до освіти, процедури контролю й 

оцінювання, розвитку навичок». Лондонське комюніке також закріпило 

засади залучення до контролю у сфері вищої освіти роботодавців. Так, 

зокрема, п. 3.5 передбачає активну взаємодію уряду та вищих навчальних 

закладів із роботодавцями в процесі реформи вищої освіти для забезпечення 

працевлаштування випускників, їхньої кар’єрної структури на державній 

службі, для вдосконалення навчальних планів на основі результатів навчання 

[332, с. 49]. 

Комюніке конференції Європейських міністрів, відповідальних за вищу 

освіту, «Болонський процес 2020 – Європейський простір вищої освіти у 

новому десятиріччі» (29 квітня 2009 року, Льовен і Лувенля-ля-Ньов, 

Бельгія) окреслило «студентоцентроване навчання» як предмет контролю у 

сфері вищої освіти (п. 2), доступ до вищої освіти як предмет поглибленого 

контролю з погляду гарантування його для будь-яких верств населення і 

передусім для «малопредставлених груп у вищій освіті» (п. 9). Оскільки 

передбачається встановлення на національному рівні відповідних показників 

загальної участі й участі «малопредставлених груп» у вищій освіті, 

відповідно, має буди й контроль за дотриманням цих вимог. Пункт 12 

окреслює засади впровадження ще одного інструмента контролю – 
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«національної рамки кваліфікації», що й зумовлює формулювання 

процедурних засад контролю стосовно цього інструмента (термін 

«інструмент» є доволі поширеним у сучасній вітчизняній адміністративно-

правовій науці для характеристики будь-яких видів діяльності суб’єктів 

публічного адміністрування, в тому числі й стосовно контролю (наприклад, 

роботи Р.С. Мельника, І.В. Патерило, Н.В. Галіциної, С.О. Мосьондза та 

інших)). Комюніке додатково фіксує засади інформаційної політики, а також 

і предмета контролю у сфері вищої освіти (п. 19), вимоги до мобільності 

учасників навчального процесу, а отже, контролю: «у 2020 році щонайменше 

20% осіб, які закінчуватимуть навчання в країнах ЄПВО, мають мати період 

навчання або стажування за кордоном» (п. 18), прозорості будь-якої 

діяльності у сфері вищої освіти (п. 22). Варто також зазначити, що окремо 

визначаються засади фінансового контролю як різновиду державного, 

оскільки «державне фінансування залишається основним пріоритетом у 

забезпеченні рівного доступу та подальшого сталого розвитку автономних 

вищих навчальних закладів» (п. 23) [333, с. 56]. Ці самі положення закріплені 

й у Декларації Болонського стратегічного форуму 2009 року (29 квітня 

2009 року, м. Лювен-ля-Ньов) [334, с. 58]. 

Певну увагу варто приділити й аналізу Стандартів і рекомендацій щодо 

забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі (Standards and 

Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area), 

розроблених Європейською асоціацією забезпечення якості вищої освіти, які 

є «однією з умов до включення та розвитку Болонського процесу, який надає 

рекомендації вищим навчальним закладам щодо підвищення якості освітніх 

послуг та об’єднує стандарти й рекомендації для забезпечення якості освіти у 

ВНЗ, стандарти й рекомендації для зовнішніх систем забезпечення та 

гарантування якості, а також стандарти й рекомендації для акредитованих 

агентств і організацій із забезпечення й гарантування якості» [335; 336, с. 25]. 

Цей документ фактично фіксує ті базові положення, які є фундаментом для 

розробки ВНЗ власних систем забезпечення якості освіти, а також для 
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органів акредитації, тобто базовими для внутрішнього контролю, 

(самоконтролю) та зовнішнього контролю, який може буди як попередній (до 

початку освітньої діяльності), так і підсумковий (щодо результатів освітньої 

діяльності, щодо якості освітніх послуг, якості вищої освіти). Метою 

стандартів і рекомендацій є «стимулювання розвитку вищих навчальних 

закладів, забезпечення обміну інформації щодо розвитку вищої освіти» 

[336, с. 27]. Аналіз положень документа дає змогу виділити ті базові 

положення, які можуть слугувати предметом контрольної діяльності у сфері 

вищої освіти з боку будь-якого суб’єкта, в тому числі й з боку держави, а 

саме: прозорість якості навчальних програм, орієнтованих на студентів, що, у 

свою чергу дає можливість виокремити ще одну засаду – 

«студентоцентризм» навчального процесу; відкритість і підзвітність вищих 

навчальних закладів; орієнтованість на ефективність діяльності вищого 

навчального закладу та якості освіти; інноваційність навчального й 

організаційного процесу («забезпечення різноманіття і стимулювання 

нововведень») [336, с. 27]). Окрім того, беручи до уваги той факт, що 

«Європейські стандарти й рекомендації» підготовлені на основі 

Міжнародного стандарту ISO/IWA2 Системи управління якістю (настанови 

щодо застосування ISO 9001:2000 в освіті «Quality management systems. 

Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in education»), розробленого за 

результатами проведення міжнародного семінару IWA 2 (International 

Workshop Agreement) у Мексиці у 2002 році (перша редакція стандарту IWA 

2:2003 (2003 року), друга редакція прийнята у 2007 році й діє до цього часу 

IWA 2:2007) [336, с. 25], варто зазначити, що предметом контролю також 

можуть бути процедурний аспект освіти, моніторинг процесу управління й 

ведення документації, необхідної для освітнього процесу; гарантування 

виконання державних вимог у сфері освіти; гарантування якості – освітніх 

послуг, викладацького складу, змісту освіти [336, с. 25]. Щоправда, документ 

містить застереження щодо непоширення на відносини сертифікації освітніх 

послуг і договірні відносини. 
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Базові положення для контролю у сфері освіти містять і Стандарти 

забезпечення якості начальних інститутів (ASQ Learning Institute), які 

охоплюють «усі пропозиції, останні концепції якісної освіти й підготовки 

технології конференції та заходи за участю всіх форматів і підходів 

навчання» [336, с. 28]. Особливість цього документа полягає у фіксуванні 

того «інструментарію», який сприяє поліпшенню якості навчання, а отже, 

може слугувати й «інструментарієм» контролю за відповідною якістю. 

Ці та інші документи, розроблені Європейською асоціацією 

забезпечення якості у вищій освіті, підтверджують вагову роль відповідного 

незалежного суб’єкта контролю в зазначеній сфері відносин (суб’єкт 

наднаціонального контролю, який визначає нормативні засади контролю, а 

також може його здійснювати в Європейському просторі вищої освіти, 

координуючи роботу агентств якості освіти держав-учасниць). Вона була 

заснована в березні 2000 року на підставі Рекомендації Європейської ради від 

24 вересня 1998 року й відіграє роль «основної організації, яка координує 

роботу щодо забезпечення якості вищої освіти в рамках Болонського 

процесу» [336, с. 27]. Широкий спектр її завдань дає їй змогу й надалі бути 

своєрідним «наддержавним» суб’єктом контролю у сфері вищої освіти, 

координатором функціонування спеціалізованих суб’єктів контролю у сфері 

вищої освіти щодо її якості, роль якого поряд із Європейською асоціацією 

вищих навчальних закладів (EURASHE), Європейською асоціацією 

університетів (EAU), Об’єднанням Національних спілок студентів Європи 

(ESIB), Європейським центром вищої освіти (UNESCO – COPES), Союзом 

конфедерацій промисловців і роботодавців Європи (UNICE) має зростати в 

процесі розбудови Європейського простору вищої освіти, а отже, має 

зростати їхня роль і для країн-учасниць Болонського процесу. 

В умовах реалізації євроінтеграційних освітніх, у тому числі й у сфері 

вищої освіти, прагнень відбувається модернізація вищої освіти «за 

допомогою урізноманітнення навчальних програм на основі диверсифікації, 

забезпечення відповідності між змістом освіти й рівнем підготовки 
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випускників і потребами ринку, трансформації освіти дорослих із 

розширенням програми і продовженням термінів навчання, налагодження 

нових зв’язків із міжнародними організаціями, формування умов для 

мобільності учасників ринку освітніх послуг і ринку праці» [110, с. 68–69; 

337, с. 84]. У цей період має відбуватися трансформація кількісних 

показників освітніх послуг у якісні, що, у свою чергу, дає змогу підтримати 

точку зору І.І. Бабіна й вести мову про те, що це передбачає «створення 

гнучкої, визначної ступеневої системи освіти, яка динамічно реагує на 

потреби особи, суспільства, ринку праці, формуючи ресурси, достатній для 

підготовки кваліфікованого спеціаліста відповідного рівня і профілю, 

конкурентоздатного на ринку праці, який, у свою чергу, володіє арсеналом 

інформаційних технологій на рівні міжнародних стандартів, здатністю до 

постійного професійного зростання, мобільності» [338, с. 17]. 

Варто усвідомлювати, що чітко визначені Європейські правові 

стандарти вищої освіти, в тому числі й контролю у сфері вищої освіти, 

передбачають формування нових «ціннісних орієнтацій суб’єктів вищої 

освіти, інтеграції їх у ринкові відносини, посилення конкуренції між вищими 

навчальними закладами, уніфікацію освітніх практик та інтеграцію вищої 

освіти й дослідницької діяльності формування нового типу освітнього 

простору – Європейського простору вищої освіти, який дозволяє розвивати 

дистанційне навчання, корпоративні та віртуальні університети, 

транснаціональні навчальні центри» [339, с. 67–97]. Це фактично дає змогу 

вести мову про вплив на формування відповідних правових стандартів 

процесу глобалізації, її тенденцій: гуманізації вищої освіти з утвердженням 

«людиноцентризму», відкритості системи вищої освіти, демократизації її, 

індустріалізації, диференціації та індивідуалізації вищої освіти, інтеграції 

навчання й виховання [110, с. 71–72], що має враховуватися й Україною в 

умовах входження її до Європейського простору вищої освіти й побудови 

«державно-громадської (змішаної) моделі контролю» у сфері вищої освіти. 



314 

 

Аналіз цих та інших актів дає можливість стверджувати, що, 

незважаючи на певну їх специфіку, порівняно з актами національного 

законодавства й у частині змісту, і специфіки закріплення нормативного 

матеріалу, і процедури розроблення та прийняття, саме вони закріплюють 

базові положення, які мають слугувати правовим підґрунтям для контролю у 

сфері вищої освіти.  

До таких варто зарахувати: 1) особливість суб’єктивного елемента, а 

саме: усунення тотального, суцільного контролю й перехід до комплексного, 

«змішаного», «поєднаного» із залученням держави, спеціалізованих фахових 

інституцій, роботодавців, ВНЗ, студентів, громадських об’єднань тощо. 

Розподіл відповідних повноважень між вищезазначеними складниками із 

зосередженням уваги держави переважно на питаннях координації, 

державного фінансування, гарантування доступу, якості вищої освіти. 

Упровадження незалежних спеціалізованих суб’єктів, які включаються до 

складу Європейських асоціацій фахівців, експертів, студентів тощо; 

2) зосередження державного контролю лише на забезпеченні якості вищої 

освіти зі збереженням широкої автономії навчальних закладів щодо 

вирішення питань організації навчального процесу, фінансування, кадрової 

політики тощо, з виокремленням кількох блоків спеціалізованих питань щодо 

мобільності учасників навчального процесу, визнання термінів і результатів 

навчання в межах ЕПВО, триступеневості освіти («бакалаврат – 

магістратура – докторантура»), «студентоцентризму» освітнього процесу, 

інтеграції, вищої освіти й наукових досліджень тощо; 3) нормативне 

закріплення та деталізація на національному рівні процедурних аспектів 

контролю із прийняттям Європейських стандартів, рамок, рекомендацій, із 

розробленням на базі міжнародних, Європейських стандартів і 

запровадженням професійних стандартів як основи для модернізації 

державних стандартів освіти, дотриманням принципів транспарентності, 

партисипатизму, професіоналізму, визначеності, оперативності, 

об’єктивності, неупередженості; 4) запровадження системи рейтингування 
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вищих навчальних закладів (Болонські принципи ранжування та класифікації 

університетів як результату контролю з додатковим переліком можливих 

заходів «впливу-стимулювання» щодо ВНЗ (які можуть застосовуватися за 

результатами контролю для підвищення якості вищої освіти)); 

5) упровадження засад внутрішнього, зовнішнього та зовнішнього 

незалежного контролю у сфері вищої освіти з активізацією ролі зовнішніх 

незалежних спеціалізованих суб’єктів контролю [340, с. 73]. 

Ці положення мають слугувати орієнтиром для формування новітнього 

вітчизняного законодавства про контроль у сфері вищої освіти, забезпечуючи 

практичну реалізацію євроінтеграційних державотворчих і правотворчих 

прагнень України, «входження» останньої до Європейського простору вищої 

освіти. 

 

 

4.2. Державний контроль у сфері вищої освіти в зарубіжних 

державах: досвід адміністративно-правового регулювання та шляхи 

запозичення для України 

 

В умовах активізації євроінтеграційних прагнень України, в тому числі 

у сфері вищої освіти, інтеграції в Європейський простір вищої освіти 

актуальності набувають питання аналізу зарубіжного, в тому числі 

європейського, досвіду адміністративно-правового регулювання у сфері 

вищої освіти з урахуванням того, що саме відповідне правове регулювання 

забезпечує організаційно-правовий і функціональний аспекти існування 

вищої освіти. Сьогодні необхідний аналіз відповідного досвіду з погляду 

виокремлення тих позитивних напрацювань зарубіжних країн у врегулюванні 

відповідних відносин, які будуть корисними й для України в умовах 

докорінного перегляду правових засад регулювання відносин у сфері вищої 

освіти, в тому числі й стосовно державного контролю. Варто передусім 

зазначити, що порівняльно-правові дослідження були й залишаються натепер 
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одним із пріоритетних напрямів наукових досліджень, визначених 

Національною академією правових наук України на період до 2020 року 

[341], як і наукові розробки в державі [342]. Вони дають змогу поглиблено 

дослідити досвід зарубіжних країн у доктринальному дослідженні та 

правовому, в тому числі галузевому, регулюванні відповідних відносин, 

виокремити позитивні здобутки та проблемні питання й навіть прорахунки, 

що, у свою чергу, дає змогу запозичити для України перші з акцентом на 

національній специфіці нормотворення та правозастосування й уникнути 

останніх. Підтвердженням цьому можуть слугувати численні наукові 

напрацювання з питань компаративно-правових досліджень у сфері вищої 

освіти загалом і щодо окремих її питань зокрема. Можна навіть вести мову 

про те, що жодної сучасної дисертаційної роботи, присвяченої тим чи іншим 

питанням регулювання відносин у сфері вищої освіти або окремим її 

аспектам, у якій би не висвітлювались питання порівняльно-правового 

аналізу з акцентом на напрямах запозичення позитивного зарубіжного 

досвіду для України, важко знайти. Так, наприклад, Н.Л. Губерська, 

аналізуючи адміністративні процедури у вищій освіті, приділяє увагу й 

зарубіжному досвіду врегулювання відповідних питань і напрямам його 

запозичення для України [110]. Аналогічні підрозділи з порівняльно-

правовим аналізом зарубіжного доктринального та нормотворчого досвіду й 

виокремленням шляхів його запозичення містять роботи В.М. Савіщенко 

«Адміністративно-правове забезпечення освіти та науки в Україні» [144], 

Н.С. Ракши «Адміністративно-правове забезпечення права громадян на 

освіту» [343], Р.В. Шаповал «Освітня діяльність в Україні: адміністративно-

правове дослідження» [172], Ю.Л. Юринець «Забезпечення культурних прав 

громадян засобами адміністративного права» [344], М.П. Мартинова 

«Організаційно-правові засади управління у сфері юридичної освіти» [173], 

Л.В. Головій «Організаційно-правові засади надання освітніх послуг вищими 

навчальними закладами України» [109], М.Н. Курко «Адміністративно-

правове регулювання вищої освіти в Україні» [345], В.І. Пальчикова 
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«Правові проблеми вдосконалення організації діяльності та управління у 

сфері освіти» [346], О.В. Червякової «Організаційно-правові аспекти 

управління вищими навчальними закладами МВС України» [347] тощо. 

Окрім того, численні наукові праці В.Я. Тація, О.Ф. Опришка, 

А.О. Селіванова, І.С. Гриценка, В.В. Комарова, П.С. Пацурківського, 

В.М. Бойка, С.Р. Головатого, присвячені проблематиці вищої освіти, в тому 

числі юридичної, містять чимало положень із порівняльно-правовим 

змістовим наповненням, в тому числі й щодо проблем державного контролю. 

Більше того, значна кількість проведених останніми роками наукових, 

науково-практичних заходів на базі Інституту держави і права імені 

В.М. Корецького НАН України, Інституту законодавства при Верховній Раді 

України, провідних вищих навчальних закладів з питань вищої освіти, в тому 

числі галузевої, в Україні та зарубіжних країнах додаткового підтверджує 

зацікавленість учених-юристів, юристів-практиків, громадськості 

відповідною проблематикою, її актуальність, значимість. Так, наприклад, 

міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

удосконалення законодавчого поля у сфері перспективного розвитку освіти» 

(27 травня 2016 року, м. Київ), міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні проблеми удосконалення законодавства у сфері освіти» (30 березня 

2016 року, м. Київ), міжнародна науково-практична конференція «Реформа 

вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та 

інституціональних трансформацій» (28–29 травня 2017 року, м. Київ), 

міжнародна науково-практична конференція «Реформа вищої освіти в 

Україні: абстракти, тези т презентації досліджень» (28–29 травня 2015 року 

м. Київ), міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта в 

Україні: інтернаціоналізація, реформи, нововведення» (20–21 квітня 

2012 року, м. Київ) тощо. Варто зазначити, що питання державного контролю 

потрапляють у поле зору учасників заходу. Порівняльно-правовому аналізу 

питань регулювання відносин у сфері вищої освіти, в тому числі й 

державного контролю у відповідній сфері, присвячено діяльність фахівців 
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комітетів Верховної Ради України, про що свідчать підготовлені аналітичні 

звіти, порівняльно-правові таблиці як додатки до законопроектів із питань 

вищої освіти, стратегічних напрямів її розвитку, окремих її питань (галузевої 

освіти, процедурних правовідносин, інтеграції в європейський простір вищої 

освіти й міжнародний освітній простір тощо). Порівняльно-правові 

дослідження у сфері вищої освіти є предметом поглибленої уваги і 

професійних правничих громадських об’єднань, у тому числі й у співпраці з 

міжнародними громадськими організаціями. Так, наприклад, спільні 

конференції, «круглі столи», семінари ВГО «Асоціація правників України», 

ВГО «Асоціація українських юристів», ВГО «Спілка юристів України», ВГО 

«Асоціація фахівців з адміністративного права», ВГО «Асоціація 

кримінологів України» спільно з Американською радою з міжнародної 

освіти, Британською радою, Німецькою службою академічних обмінів, 

Програмою імені Фулбрайта в Україні, Міжнародним центром 

перспективних досліджень, Альянсом для розвитку Програми сприяння 

зовнішньому тестуванню в Україні тощо. 

Окрім того, аналіз навчальних планів юридичних факультетів 

українських вищих навчальних закладів свідчить про те, що більшість із них 

передбачає вивчення навчальної дисципліни «Освітнє право» («Освітянське 

право», «Право освіти» тощо), невід’ємним складником якої є «Порівняльно-

правове освітнє право», що включає й питання державного контролю у сфері 

вищої освіти. 

Усе це свідчить про актуальність, значимість аналізу зарубіжного 

досвіду державного контролю у сфері вищої освіти, правового регулювання 

його засад, доктринального дослідження й виокремлення тих позитивних 

напрацювань зарубіжних учених-юристів і законодавця, які цілком можна 

було б урахувати в процесі сучасної вітчизняної нормотворчості й у науково-

дослідній діяльності. 

Утім, позитивно оцінюючи загалом пріоритетність таких досліджень, 

одразу ж варто зазначити, що запозичення відповідного зарубіжного 
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доктринального та нормативного досвіду не має бути тотальним, штучним, 

шаблонним. Варто обов’язково враховувати специфіку вітчизняної 

нормотворчості, правозастосування, потреби країни в розвитку вищої освіти 

загалом і державного контролю в цій сфері відносин зокрема, що й дасть 

змогу вести мову про адаптованість відповідного зарубіжного досвіду до 

національних потреб. Урахування відповідного досвіду має бути виваженим, 

послідовним, з акцентом на апробацію такого досвіду часом і практикою. 

Узагальнений аналіз джерельної бази дає змогу загалом умовно 

виділити кілька моделей державного контролю у сфері вищої освіти в 

зарубіжних країнах із відповідним нормативним закріпленням його засад. 

При цьому одразу ж варто зазначити, що на визначення відповідних засад 

впливає специфіка правового регулювання певної держави, її належність до 

правової сім’ї, традиції та пріоритети нормотворчості й правозастосування. З 

урахуванням специфіки самого адміністративного права в тій чи іншій 

зарубіжній країні мова може йти про те, що засади державного контролю у 

сфері вищої освіти регламентуються нормами саме адміністративного права  

або ж державного права, складником якого є право державного контролю. 

Тим не менше, цілком можна виокремити кілька умовно виділених моделей 

державного контролю у сфері вищої освіти в зарубіжних країнах із 

відповідним правовим регулювання його засад. 

Так, наприклад, поширеною є позиція вчених-юристів щодо виділення: 

1) континентальної, 2) американської, 3) змішаної моделей [348, с. 172–176]. 

При цьому континентальна модель передбачає наявність «сильного суб’єкта» 

контролю (як правило, урядова установа), поєднує функції «вступного та 

вихідного контролю» з широкими примусовими повноваженнями, значним 

спектром методів контролю, широкою сферою реалізації контрольної функції 

(майже «тотальне втручання»). Американська модель передбачає певну 

автономію вищих навчальних закладів у вирішенні «внутрішніх» питань 

функціонування й зосередження «зовнішнього» контролю (як правило, 

незалежними фаховими асоціаціями) на підсумкових результатах діяльності 
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вищих навчальних закладів, на «зовнішньому оцінюванні» результатів їхньої 

діяльності з превалюванням превентивного призначення контролю. 

«Змішана» модель контролю передбачає поєднання повноважень державного 

органу й недержавних установ («контролерів», «експертів», «інспекторів»), 

при цьому держава концентрує контроль на фінансуванні вищої освіти, 

ефективності використання бюджетних коштів, дотриманні стратегічних 

напрямів розвитку вищої освіти тощо, а професійна громадськість – на якості 

діяльності, результатах підготовки випускників, їх відповідності потребам 

ринку праці, рейтингу вишів тощо [348, с. 173]. При цьому можливі випадки, 

коли контролером за змішаної моделі контролю може бути «цілком 

автономна організація, яка створюється за ініціативою держави й нею ж 

фінансується» [349, с. 246]. 

Незважаючи на поглиблену увагу до порівняльних досліджень 

насамперед із європейськими державами питань державного контролю у 

сфері вищої освіти, непоодинокими є й роботи, в яких висвітлюється досвід 

США щодо правового врегулювання відповідних питань. Варто підтримати 

вчених у їхньому прагненні дослідити й відповідний досвід, ураховуючи 

ефективність розвитку як вищої освіти, так і державного контролю у сфері 

вищої освіти в США, ефективність правового регулювання відносин у цій 

сфері, й виокремити ті позитивні напрацювання, які можна було б 

запозичити з американського досвіду вирішення відповідних питань. 

У джерелах можна зустріти й інші варіанти виокремлення базових 

моделей державного контролю у сфері вищої освіти в зарубіжних країнах: 

1) у пострадянських державах і країнах Європи та США з акцентом на 

специфіці нормотворчості й збереженні певних стандартів правового 

регулювання цих відносин із попередніми історичними етапами розвитку; 

2) «класична» (суто державна) модель державного контролю; державно-

громадська модель, яка передбачає поєднання контрольних повноважень 

держави і «приватних осіб» (при цьому можливим є виокремлення кількох 

підвидів цієї моделі залежно від домінування суб’єкта контролю); 
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3) централізована модель із концентрацією контрольних повноважень на 

рівні загальнодержавних центральних органів влади та децентралізована 

модель із різним ступенем розподілу контрольних повноважень між 

«центром» й органами держави «на місцях». 

Аналіз наявних навчальних, наукових, нормативних джерел свідчить, 

що вищезазначені моделі (у різних варіантах їх виокремлення) відрізняються 

кількома показниками: 1) суб’єктом контролю з виділенням базового 

(основного, головного) суб’єкта й додаткових (допоміжних) суб’єктів і 

розподілом між ними контрольних повноважень; 2) нормативною 

регламентацією засад контролю (на рівні окремого законодавчого акта, 

спеціального законодавчого акта, підзаконних актів тощо); 3) ступенем 

деталізації та нормативного визначення процедурних питань (з узагальненим 

підходом законодавця до врегулювання цього питання, з деталізацією 

відповідних засад тощо); 4) оформленням результатів (вид документа, 

набрання чинності, доведення до відома зацікавлених осіб тощо); 

5) головним призначенням (суто профілактичне, профілактично-каральне 

тощо). 

Зупинимося на аналізі (з акцентом на вищезапропонованих показниках) 

досвіду окремих зарубіжних держав. Так, наприклад, класичним прикладом 

американської моделі (хоча й у європейській країні) контролю у сфері вищої 

освіти є модель у Нідерландах, яка сформована з урахуванням результатів 

вивчення досвіду США та Канади й акцентом на національних потребах. З 

1985 року в Нідерландах існує чіткий розподіл контролю у сфері вищої 

освіти між державою та недержавними («приватними») установами. 

Загальний стан розвитку вищої освіти в країні контролює Міністерство 

освіти і спеціалізований орган – Інспекція з вищої освіти; повноваження ж 

контролю щодо безпосереднього розвитку вищої освіти, навчального 

процесу, якості освіти, її відповідності потребам часу, потребам ринку праці 

зосереджено в асоціації співробітництва університетів Нідерландів (АСІН) та 

Ради неуніверситетської освіти. При цьому АСІН і Рада неуніверситетської 
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освіти є незалежними утвореннями, які сформовані самими ж університетами 

або закладами неуніверситетського типу відповідно, ними ж фінансуються, 

складаються з комітетів спостерігачів (по шість осіб із кожної дисципліни чи 

галузі знань) і здійснюють «зовнішній» контроль функціонування 

університетів чи закладів освіти неуніверситетського типу відповідно. Певну 

специфіку моделі контролю Нідерландів визначає й те, що як спостерігач у 

складі кожного з комітетів обов’язково залучається «експерт-іноземець» із 

відповідною лінгвістичною підготовкою та «глибокими знаннями системи 

вищої освіти Нідерландів» [348, с. 175], що істотно підвищує рівень 

об’єктивності контролю. Таку практику цілком можна було б упровадити й в 

Україні, тим більше в умовах інтенсифікації інтеграційних процесів у 

освітній, у тому числі й вищій освіті, сфері, що певним чином усувало б 

корупційні ризики контрольної діяльності. З огляду на те що в Нідерландах 

упроваджено модель зі «спеціалізацією» контролю (тобто не «тотальний» 

контроль усіх питань вищої освіти, а «спеціалізований» його аспект), у 

2002 році було утворено Нідерландську акредитаційну організацію, яка 

«оцінює нові навчальні програми й перевіряє їх відповідність стандартам 

країн-учасниць Болонського процесу» [348, с. 175]. Контроль у сфері вищої 

освіти в Нідерландах характеризується переважно профілактичною, 

превентивною спрямованістю. ВНЗ повинні проводити «самоперевірки» для 

формування «самозвітів» за запропонованими державою та Асоціацією 

критеріями, для використання їх у своїй діяльності з метою вдосконалення, 

усунення прогалин, недоліків. Саме цими ж самозвітами користуються й 

Асоціація та Рада під час відвідування ВНЗ, підготовки підсумкового звіту й 

доведення його до відома громадськості та вирішення питання 

рейтингування ВНЗ. Підтвердженням пріоритету саме профілактичної 

спрямованості контролю може слугувати й той факт, що державні органи не 

мають права «використовувати відомості зі звітів АСІН і ради 

неуніверситетської освіти, розміщені на офіційний сайтах, для застосування 

адміністративних чи фінансових санкцій до ВНЗ, у яких виявлені певні 
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порушення» [348, с. 175]. У підсумкових звітах має міститись інформація не 

тільки загального характеру, а й постановка проблеми й, що є головним, 

шляхи її вирішення, пропозиції щодо засобів її вирішення, прогноз наслідків. 

Цікавим є досвід державного контролю у сфері вищої освіти в США, 

хоча назвати однозначно його суто державним навряд чи можна. Роль 

держави в контролі у сфері вищої освіти є незначною, тому цілком можна 

підтримати точку зору науковців щодо «державно-громадського» або 

«умовно державного» контролю з широкою сферою участі недержавних 

інституцій (наприклад, роботи О.С. Верхогляд, Ю.Ю. Романовської, 

О.О. Романовського, С.В. Курбатова, О.В. Баєвої та інших). Контроль у сфері 

вищої освіти в США є прикладом децентралізованої моделі контролю з 

широкими контрольними повноваженнями місцевих органів (на рівні штатів, 

округів), а також широким залученням недержавних об’єднань. Варто 

підтримати О.В. Баєву в тому, що «система вищої освіти США побудована на 

фундаменті вільної та мобільної координації освітніх організацій» [350, с. 6], 

що, у свою чергу, зумовлює й специфіку контролю у відповідній сфері. 

Федеральний уряд США не має права встановлювати загальнодержавну 

систему освіти, в тому числі й вищої, визначати навчальні програми, плани 

для освітніх закладів (поправка 10 до Конституції США). Відповідні 

питання – це прерогатива влади штату чи округу. Фактично процес передачі 

функцій управління, а також контролю на місцевий рівень завершено в 

1972 році з моменту, коли уряд США прийняв остаточно рішення про 

припинення надання нецільових коштів вищим навчальним закладам  

[350, с. 6; 351, с. 314]. Саме із цього моменту й можна вести мову про 

формування кількох суб’єктів контролю у сфері вищої освіти в США: 

1) загальнодержавний рівень – Міністерство освіти, департамент освіти (з 

мінімальними повноваженнями переважно формального характеру); 

2) регіональний рівень – влад штатів, округів; 3) спеціалізований рівень – 

спеціалізовані суб’єкти (наприклад, Рада з акредитації вищої освіти (СНЕА), 

Національний дорадчий (консультативний) комітет із інституційної якості, 
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цілісності й чесності освіти, Агенція з оцінювання акредитаційних агенцій 

(комісій), регіональні асоціації (агенції) тощо). Варто зазначити, що участь 

недержавних утворень у процесі контролю у сфері вищої освіти в США є 

досить широкою, при цьому як регіональних суб’єктів, що є цілком 

виправданим у процесі децентралізації контролю, так і професійних (якщо 

мова йде про фахову підготовку). Варто зазначити, що роль відповідних 

недержавних об’єднань є досить значною не тільки в контролі, а й загалом в 

управлінні вищою освітою в США. Їх називають «другою силою», яка поряд 

із «першою силою» (Міністр освіти й інші посадові особи Міністерства, які 

здійснюють керівництво департаментами Міністерства, президенти та 

ректори вищих навчальних закладів» [352, с. 93]) формує «інституціональну 

й державну політику вищої освіти США» [350, с. 6]. Фактично суб’єктами 

контролю є загальнодержавні органи (федеральні органи) в мінімально-

необхідному обсязі, регіональні органи влади, недержавні формування 

(регіональні, фахові), керівництво самих вищих навальних закладів (як 

суб’єкти попереднього етапу – самоконтролю – контролю з боку держави й 

недержавних утворень). Варто одразу зазначити, що контроль у сфері вищої 

освіти в США характеризується певною специфікою щодо окремих штатів з 

урахуванням моделей відносин «влада штату – університет» і відрізняється 

різним характером у межах діапазону – «від суворого тотального контролю 

(високого рівня) до позиційного вузькоспеціалізованого, узагальненого 

(незначного рівня)». У цьому аспекті варто зупинитися на класифікації типів 

взаємовідносин ВНЗ та регіональної влади, запропонованої Е. Макгіннесом, 

яка може слугувати підґрунтям і для виділення моделей контрольних 

відносин ВНЗ та регіональної влади у сфері вищої освіти в США. Так, 

наприклад, високий рівень державного контролю діяльності ВНЗ є 

характерним щодо ВНЗ «як державного закладу» або «як державної 

адміністрації», базується за моделлю «відносин із ВНЗ як із державним 

підприємством» й інколи має визначення як «контроль за ВНЗ, який 

контролюється державою». Високим є й контроль з боку держави за «ВНЗ, 
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які мають державну підтримку», хоча, порівняно з «підконтрольним ВНЗ», 

цей рівень контролю передбачає певне «послаблення державного контролю». 

Середній рівень контролю є характерним для ВНЗ, які «мають державну 

підтримку», однак з урахуванням нормативного закріплення незалежності 

ВНЗ від влади штату спрямовується він переважно на сферу фінансування 

вищої освіти. І, нарешті, незначний рівень державного контролю є 

характерним для ВНЗ з корпоративною моделлю управління й стосується 

лише окремих аспектів поручительства і грантової підтримки [353, с. 16]. 

Характеризуючи контроль у сфері вищої освіти в США, варто звернути увагу 

на наявність не тільки регіональних органів держави як суб’єктів 

відповідного контролю, а й недержавних суб’єктів контролю, для яких 

контроль є однією з функцій. Так, наприклад, у США функціонує шість 

регіональних асоціацій університетів і коледжів: Західна комісія коледжів та 

університетів, Південна асоціація коледжів і шкіл, Вища комісія з навчання, 

Північно-західна комісія у правах коледжів та університетів, Комісія з вищої 

освіти центральних штатів, Асоціація шкіл і коледжів Нової Англії. Вони 

функціонують за регіональним принципом, поширюють свою діяльність на 

заклади освіти відповідних штатів. Орієнтуючись на «забезпечення 

покращення якості освіти, яка надається в певних регіонах, підвищення 

ефективності освітніх інституцій завдяки перевірці їх на відповідність їхнім 

стандартам, установленим у галузі вищої освіти» [354, с. 76], вони, поміж 

іншого, здійснюють контроль на початковому етапі (у разі подання 

документа щодо акредитації ВНЗ чи навчальної програми), а також 

поточного характеру (стосовно ВНЗ, який уже існує й бажає або розширити 

перелік навчальних програм, або продовжити термін дії акредитації 

інституціональної). Контроль як функція здійснюється в процесі 

акредитаційної процедури. Цікавим є те, що нормативно визначена 

процедура встановлення відповідності показників (щодо конкретних ВНЗ 

штатів асоціаціями), широким є спектр методів і заходів контролю. Хоча 

процедура акредитації не є обов’язковою, однак майже всі ВНЗ вступають у 
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відносини із асоціаціями, бо: 1) тільки акредитований ВНЗ має право брати 

участь у федеральній програмі фінансової допомоги студентам; 2) тільки 

такий ВНЗ може отримати федеральну фінансову допомогу й федеральні 

дослідницькі контракти; 3) може надати можливість студентам і після 

закінчення ВНЗ продовжити навчання [354, с. 75]. Специфікою контролю у 

сфері вищої освіти в США є участь у такій діяльності приватної комерційної 

організації – Ради з акредитації вищої освіти (СНЕА), що забезпечує «певний 

баланс інтересів держави й бізнесу в забезпеченні якісної підготовки 

фахівців» [355, с. 71]. Цей суб’єкт фактично контролює процес «якісного 

формування акредитаційного сегменту», тобто Рада підтверджує право 

регіональних або спеціалізованих (фахових) агентств з акредитації щодо 

проведення відповідної діяльності, їх легітимність, відповідність вимогам 

(стандартам): академічній якості; демонстрації підзвітності; заохоченню; 

використанню належних і справедливих процедур; демонстрації постійної 

самооцінки наявних практик; наявності достатніх ресурсів [355, с. 73]. 

Велику роль у контролі сфери вищої освіти, як уже зазначалося, належить 

професійним об’єднанням, що, як правило, є учасниками спеціалізованих 

(фахових) контрольних правовідносин із посиленим виявом принципу 

спеціалізації. У США діє 45 загальнонаціональних професійних асоціацій, які 

залучаються до процесу перевірки якості суб’єкта вищої освіти надавати 

освітні послуги, а також визначення рівня якості освітніх послуг. Як правило, 

їхні контрольні повноваження зорієнтовані на певних навчальних програмах, 

а не на контролі за навчальним закладом загалом. Саме тому цілком можна 

підтримати О.В. Баєву в тому, що контроль відповідних асоціацій є 

наступним щодо контролю, які здійснюють інші суб’єкти. Це пояснюється 

тим, що професійні асоціації не активізують свою діяльність у ВНЗ, який не 

пройшов загальну акредитацію [350, с. 8]. Саме професійні асоціації 

контролюють «навчальні програми, а також на підсумковому етапі проводять 

жорсткі професійні випробування з метою легалізації бакалавром чи 

магістром права на самостійне й незалежне виконання професійних функцій» 
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[348, с. 173]. Важливим у ролі відповідних суб’єктів контролю є 

рейтингування ВНЗ, яке можна розглядати як своєрідний результат 

контрольної діяльності у сфері вищої освіти в США, що цілком можна 

визнати виправданим й запозичити для України, щоправда, детально 

визначити й нормативно врегулювати питання визначення критеріїв 

рейтингування. Варто зазначити, що контроль у сфері вищої освіти в США 

зорієнтований на якість вищої освіти (саме тому в поле зору потрапляють 

навчальні плани, навальні програми, стандарти навчання тощо), на 

забезпечення підвищення її, саме тому широким є застосування засобів – 

опитування, анкетування тощо, й надалі висвітлення в підсумкових актах 

пропозицій, шляхів вирішення проблемних питань, очікуваних результатів. 

Слушно зазначити, що наявність стандартів освітньої діяльності позитивно 

впливає на регулювання відносин у сфері вищої освіти в США, в тому числі 

й контролю, усуваючи у більшості своїй той суб’єктивний підхід, розсуд, 

який притаманний вітчизняному правозастосуванню, що базується на 

законодавчому підґрунті без фіксації таких стандартів. У цьому сенсі 

логічним видається запозичення досвіду США в нормативному закріпленні 

стандартів вищої освіти, стандартів діяльності контролюючих органів, 

залучення до контролю регіональних суб’єктів (особливо в умовах 

децентралізації влади в Україні), в тому числі роботодавців, професійних 

громадських об’єднань, задля урахування потреб ринку праці, регіону, галузі 

тощо. Важливим є залучення до відповідного процесу спеціалізованих 

професійних громадських об’єднань, які допомагають урахувати потреби 

практичної сфери в процесі підвищення якості навчання у ВНЗ, потреби 

фахового середовища, до якого мають адаптуватися випускники. Варто 

запозичити досвід США у використанні методів контролю у відповідній 

сфері відносин – опитування, тестування, анкетування, співбесіда, перевірка 

документів, «деск-контроль» (дистанційна робота з інформаційними 

ресурсами), «онлайн-сайт-контроль» (відкрите відвідування вищого 

навчального закладу) [356, с. 12], відеозвітність, оn-line контроль тощо. Має 
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бути максимальним використання в процесі контролю акценту на 

безпосередній контакт із суб’єктами контрольних правовідносин (електронне 

забезпечення контролю), мінімальним – паперовий супровід контролю, 

посилення принципів неупередженості, фаховості, оперативності, прозорості, 

регіональності. 

Варто зупинитися й на досвіді Великої Британії, адже специфікою його 

є наявність спеціалізованих контролюючих органів, для яких функція 

контролю є основною, а також деталізована регламентація процедури, що 

надає відповідним контрольним правовідносинам визначеності, прозорості. 

Так, наприклад, поряд із загальнодержавними органами управління існують 

спеціалізовані суб’єкти контролю – Королівська інспекція та Управління зі 

стандартів у світі (в тому числі вона охоплює й сферу вищої освіти). Це 

загальнодержавні контролюючі органи, окрім того, такими ж 

контролюючими повноваженнями наділені на місцях місцеві органи 

управління освітою. Королівська інспекція зберігає за собою повноваження 

загального контролю у сфері відповідних відносин, формує контингент 

інспекторів (їхні команди), перевіряє звіти інспекторів про стан справ у 

навчальних закладах, може вживати заходи реагування в разі незадовільного 

стану справ в останніх.  

На чолі ж Управління зі стандартів у сфері освіти Її Величності – 

Головний інспектор і два його заступники, які відповідають за політику 

освіти й за якість освіти. Специфіка відповідних органів полягає в тому, що 

вони в основному зорієнтовані на забезпечення якості освіти, надання 

роз’яснювальної, консультативної допомоги установам освіти тощо. Отже, 

незважаючи на назву цих органів, вони покликані стимулювати навчальні 

заклади до надання якісних освітніх послуг. Це певним чином зумовлює й 

специфіку їх структури. Так, наприклад, Інспекція поділена на два 

підвідділи: публічного моніторингу й надання допомоги навальним закладам 

силами радників, які входять до групи професіоналів, підзвітних міністерству 

[357, с. 61]. Вони надають професійну допомогу учасникам навчального 
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процесу та місцевим органам управління освітою. Загалом варто зазначити, 

що широкою є участь у контролюючому процесі професійних і громадських 

об’єднань, діяльність яких «пов’язана з проблемою інспекції», – Форуму 

інспектування найкращих цінностей, членом якої є Управління зі стандартів 

в освіті (з 1999 року), а також Міжнародної конференції з інспектування. 

Характерним є те, що вже сама назва відповідних спеціалізованих 

суб’єктів контролю зумовила нормативне закріплення базової форми 

контролю, а саме інспекції. Аналіз джерельної бази дає змогу виокремити 

кілька видів останньої: 1) візит спеціаліста, що передбачає збирання 

інформації неформально, результати його не публікуються, а лише 

доводяться до відома персоналу навчального закладу в усній формі; як 

правило, він зосереджується на одному вузькоспеціалізованому питанні 

(проблемі); 2) загальна інспекція – оцінювання навчального закладу загалом з 

акцентом на якості освіти й узгодженості мети, завдань, політики закладу з 

його практичним функціонуванням; 3) сфокусована інспекція – концентрація 

уваги на окремих питаннях діяльності закладу й порівняння їх із 

результатами попередніх інспекцій; 4) подальша (наступна) інспекція – 

здійснюється не раніше ніж через рік після проведення попередньої інспекції 

з поглибленим аналізом стану справ і порівнянням із попередніми 

показниками; 5) інспектування якості, що передбачає самоаудит закладу й 

ініціювання самим навчальним закладом, що дає змогу до моменту початку 

інспекції зібрати всі необхідні матеріали [358, с. 82]. Варто звернути увагу на 

те, що на нормативному рівні детально врегульовані процедурні питання 

контролю (Закони 1992, 1993, 1994 років) із визначенням строків проведення 

інспекції (мінімальний – 4 дні, максимальний – 2 місяці), з можливістю 

збільшення в разі наявності поважних причин на 10% збільшення мінімуму; 

регламенту роботи інспекторів протягом дня – з 8.00 до 18.30; способів 

збирання матеріалів – спостереження за навчальним процесом, вивчення 

документів, бесіди з учасниками процесу, анкетування, тестування, вивчення 

матеріалів планування [357, с. 62], алгоритму вивчення кожного питання 
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«критерії оцінювання – достовірність наданих матеріалів – якість діяльності» 

тощо. Варто звернути увагу на те, що за інспектування запроваджена оплата, 

з інспекторами (їхніми командами) укладається контракт, а навчальні 

заклади наділені правом уносити пропозиції щодо складу інспекторської 

команди [358, с. 81]. Підсумки інспекції оформлюються підсумковою 

доповіддю, яка подається керівництву навчального закладу та Головному 

інспектору Її Величності для вирішення питань реагування в разі потреби. 

Отже, досить цікавим є саме аспект детальної нормативної регламентації 

контрольної діяльності в єдиному законодавчому акті, що усуває передумови 

для зловживань, суб’єктивного тлумачення, розсуду з боку контролюючого 

суб’єкта. Цей позитивний досвід варто було б запозичити України. 

Доцільно звернути увагу на роль у контрольному процесі Агенції із 

забезпечення якості (QAA) як юридичної особи у власності установ, що 

складається з 6 незалежних членів, 4 висуванців від вищих навчальних 

закладів, 4 висуванців від Ради з фінансування та незалежного Голови  

[359, с. 72]. Нині в її складі понад 130 співробітників, а бюджет 

наповнюється за рахунок внесків закладів і контрактів установ, що надають 

фінансування. Агенція поширює свою контрольну діяльність на всі 

університети й політехнічні інститути (хоча раніше вони відокремлювалися). 

Завданням Агенції є «захист інтересів суспільства в частині високих 

стандартів якості освіти, в тому числі й вищої» [359, с. 73]. Задля цього 

переглядаються стандарти й визначаються орієнтири розвитку вищої освіти. 

Розмаїття методів у діяльності Агенції – експертна оцінка колегами, огляд, 

висновки спеціалістів, висновки на основні критеріїв або стандартів, еталони 

дотримання вимог, еталони самоуправління, еталони досягнень. 

У діяльності Агенція надає перевагу внутрішньому забезпеченню 

якості й перевіркам закладів. Перше передбачає акцент на «професіоналізм» і 

«довіру» з використанням методу «контрольних списків і комітетів» (коли 

вищі навчальні заклади публікують результати (показники) своєї діяльності в 

тому числі й для аналізу Агенції). Перевірки ж закладів зосереджені на 



331 

 

з’ясуванні того, як вищий навчальний заклад дотримується стандартів якості 

навчання за допомогою ефективної політики та процедури «забезпечення 

якості». Під час таких перевірок перевіряється стан достовірності наданих 

показників і реальний стан справ. Кожен ВНЗ зобов’язаний проходити 

перевірку кожні шість років, щорічно публікувати результати своєї роботи. 

Перевірки здійснюються за допомогою «дисциплінарних комісій» і в разі 

підозри про низьку якість призначається повна перевірка. Результати 

перевірки визначаються як ступінь довіри – «повна довіра», «обмежена 

довіра», «відсутність довіри», з’ясовують стан точності, повноти, 

правдивості наданої ВНЗ інформації [359, с. 75]. Звіт також містить 

інформацію щодо необхідних побажань, бажаних і рекомендованих заходів 

для ВНЗ. 

Варто зазначити, що типовим для багатьох європейських держав є 

посилення ролі в контролі спеціалізованих суб’єктів, діяльність яких 

зорієнтована на забезпечення якості вищої освіти. Так, наприклад, такими 

повноваженнями наділені Норвезька агенція із забезпечення якості освіти 

(NOKUT) [360, с. 269], національна Агенція з вищої освіти у Швеції  

[360, с. 270-271], яка, поміж іншого, зосереджує увагу на дослідженні стану 

справ у ВНЗ й відповідності їхньої діяльності чітко нормативно визначеним 

«критеріям діяльності» [361, с. 50]. 

Можна було б зосередити увагу й на деяких питаннях контролю у сфері 

вищої освіти в Ірландії, зокрема на наявності бінарної систем освіти, яка 

поєднує університетські та неуніверситетські (технологічні інститути або 

інститути технології) сектори, перебуває в полі зору контролю різних 

суб’єктів. Загалом варто зазначити, що єдиного загальнодержавного суб’єкта 

контролю в Ірландії немає (Департамент освіти науки Ірландії здійснює 

загальне управління). Станом на сьогодні можна вести мову про наявність 

кількох суб’єктів контролю, які наділені різним обсягом повноважень у сфері 

вищої освіти, а саме: 1) Раду якості ірландських університетів, яка повинна 

періодично контролювати діяльність університетів із акцентом передусім на 
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якості освітніх послуг, працеспроможності випускників; 2) Національне 

кваліфікаційне управління Ірландії, головними функціями якого є 

розроблення стандартів і визначення кваліфікаційних вимог (це варто 

виділити окремо, оскільки нормативно закріплені стандарти діяльності 

університетів), а також контроль якості діяльності Дублінського 

технологічного університету (він має особливий статус і є єдиним 

технологічним університетом, який перебуває у сфері контрольної діяльності 

Управління); 3) Раду з питань вищої освіти й навальних сертифікатів, яка 

концентрує свою контрольну діяльність на всіх, окрім Дублінського, 

технологічних інститутах; 4) Агентство з управління вищою освітою, яке 

уповноважене здійснювати моніторинг якості освіти всіх університетів 

[362, с. 318]. Широким є залучення до контролю у сфері вищої освіти 

професійної громадськості, а саме Ірландської університетської асоціації 

(раніше Конференції голів ірландських університетів) і 

Міжуніверситетського комітету з регулювання якості, до складу якого 

ввійшли контролери від кожного університету [362, с. 316]. Нормативне 

визначення засад контролю характеризується дещо узагальненим характером 

(наприклад, Біла книга «Наша майбутня освіта» (1995 року), Акт про 

університети (1997 року), Акт про кваліфікації (освіта й навчання) 

(1999 року), Акт про інститути технології (2006 року) тощо), хоча й 

передбачає відмежування його засад щодо університетів і 

неуніверситетських установ, має опосередкований характер фіксування в 

актах, які визначають засади функціонування навчальних закладів. 

Доцільно зупинитися й на досвіді Чеської Республіки, оскільки вона 

відрізняється, з одного боку, децентралізацію управління у сфері вищої 

освіти з широкими повноваженнями місцевих органів влади, з іншого боку, 

наявністю спеціалізованого суб’єкта з дещо своєрідним призначенням 

контролю Так, варто зазначити, що міністерство освіти має широкі 

повноваження координаційного характеру, загального контролю за станом 

справ в освіті загалом і вищій освіті зокрема, що свого часу було визначено в 
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«Білій книзі» (2001 року) під назвою «Народна програма розвитку освіти в 

Чеській Республіці», положення якої надалі було закріплено й в окремих 

законодавчих актах, у тому числі й про вищу освіту. Вища освіта є 

невід’ємним у структурі системи освіти складником і охоплює «діяльність 

університетів, що працюють за Болонською системою: бакалаврат – 

магістратура – докторантура» [363, с. 91–92]. Повноваженнями контролю, 

щоправда, переважно щодо фінансових питань, загального стану справ у 

сфері, наділені також крайові управління освіти й районні управління освіти. 

Згідно з положеннями законодавства, вони є «відповідальними за стан справ 

в освітній галузі» (перспективне планування, розвиток мережі установ освіти, 

навчання різних категорій осіб тощо) [364, с. 104]. Повноваження ж 

контролю концентрує спеціалізований суб’єкт – Державна інспекція 

навчальних закладів (Інспекція з питань освіти) – «автономний 

адміністративний державний орган, що складається із центрального 

управління та 14 регіональних інспекторатів» [365, с. 6]. Однак варто 

зазначити, що цей орган концентрує свої контрольні повноваження щодо всіх 

навчальних закладів, окрім вищих навчальних закладів, саме тому його і 

називають «шкільна інспекція» [364, с. 104]. Стосовно ж вищих навчальних 

закладів повноваження контролю розподілені між Міністерством і місцевими 

органами влади зі збільшенням повноважень останніх. Відносини контролю 

базуються на принципах автономії вишів у вирішенні питань організації 

навально-виховного процесу, втім держава (в тому числі й регіональний 

рівень) контролюють фінансування (якщо вищий навчальний заклад отримує 

фінанси з бюджету) і якість навчального процесу за допомогою 

різноманітних засобів контролю – спостереження, тестування, анкетування, 

співбесіда, збирання інформації тощо.  

Чимало принципових засад правового регулювання відносин у сфері 

вищої освіти в країні змінилося в процесі адаптації законодавства до вимог 

права ЄС. Це певним чином вплинуло й на контроль, зумовивши визнання як 
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базових засад демократизації, професіоналізму, децентралізації, автономії 

об’єктів контролю, соціальної орієнтованості [366, с. 10–11]. 

Досить цікавим є й досвід Федеративної Республіки Німеччини, 

державний контроль у сфері вищої освіти якої пройшов ґенезу від тотального 

державного контролю до соціального індивідуально державно-орієнтованого 

контролю з акцентом на забезпеченні якості вищої освіти, впровадженням 

різноманітних методів, домінуючим серед яких є експертиза. Одразу ж варто 

зазначити, що для державного контролю у сфері вищої совіти, як і вищої 

освіти загалом, характерною є трирівнева структурованість, яка й зумовлює 

побудову системи суб’єктів контролю – федеральний рівень (рівень 

федерального), регіональний рівень (суб’єкти управління з контрольними 

повноваженнями в землях) і спеціалізовані суб’єкти (із різним ступенем 

участі представників держави). Для цієї організаційної структури контролю 

характерним є вияв принципу децентралізації контрольних повноважень із 

розширеннями сфери таких повноважень у напрямі руху «зверху до низу». 

Щоправда, як слушно зазначає О.В. Чорна, у ХІХ – ХХ століттях державний 

контроль у сфері вищої освіти у ФРН відрізнявся суто централізованим 

характером із моносуб’єктним складом [367, с. 7–9]. Варто врахувати 

специфіку статусу вищих навчальних закладів у країні, який уважається 

«подвійним», оскільки «в рамках одного передбачає поєднання статусу й 

корпорації (добровільне об’єднання професорів і студентів для досягнення 

поставленої мети), й державної установи (10% їхнього бюджету формують 

надходження від федерального уряду і 90% – від уряду земель)» [368, с. 46], 

що певним чином і зумовлює активність у контролі (відповідно до їх 

представництва інтересів) відповідних суб’єктів. Одразу ж варто зазначити, 

що зміщено акцент в активності в контролі в бік контролюючих суб’єктів 

земель і професійних (щоправда, недержавних) суб’єктів. Саме тому цілком 

виправданим уважається згадування у фаховій літературі про так званий 

«державно-громадський», «змішаний» контроль у сфері вищої освіти у ФРН 

[369, с. 85–93]. Доволі широкою участь є «змішаних» за видом суб’єктів 
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контролю – агенцій, рад, центрів тощо. Так, наприклад, О.В. Чорна 

виокремлює кілька рівнів контролю з різним ступенем участі суб’єктів 

«національний – регіональний – локальний», саме локальний широко 

представлений різноманітними рейтинговими, акредитованими, 

професійними агенціями, комісіями, комітетами, центрами тощо  

[367, с. 10–11]. При цьому головними принципами їхньої діяльності є 

«автономія, професіоналізм, прозорість, запобіжно-удосконалювальна 

орієнтація функціонального призначення тощо» [367, с. 11–12]. Важливим, 

таким, що цілком підлягає запозиченню для України, є аспект деталізованого 

нормативного визначення процедури експертизи як базового методу 

контролю, видів експертиз. Так, на нормативному рівні визначено, що за 

ініціатором можна виокремлювати внутрішню й зовнішню експертизу, за 

орієнтацією та результатами – нормативну й сумативну [368, с. 47]. 

Вихідними принципами ж експертизи є дискурсивність (діалоговість 

відносин), розмаїття перспектив та орієнтація на процес [368, с. 47]. На 

локальному рівні широкими повноваженнями безпосереднього характеру 

щодо контролю у сфері вищої освіти у ФРН наділені Асоціація університетів 

та інших навчальних установ вищої освіти. Орієнтація контролю у вищій 

освіті чітко визначена – це якість вищої освіти, саме тому під час експертизи 

відбувається самооцінка вишів, порівняння наданих останніми показників із 

критеріями якісної підготовки, виявлення перспективних напрямів 

удосконалення діяльності вишів і, як наслідок, формування рейтингу їх на 

всіх трьох рівнях (раніше згаданих) контролю. Досвід ФРН цілком можна 

вважати позитивним в аспекті поєднання суб’єктного складника на рівні – 

держава й недержавні суб’єкти, а звідси так званий «змішаний характер» за 

суб’єктом. Варто запозичити цей досвід у частині децентралізації 

повноважень контролю з розподілом повноважень на місцях та із залученням 

професійних громадських суб’єктів. Окрім того, важливим є визначення меж 

контролю з акцентом на «забезпеченні якості вищої освіти» й упровадження 

«забезпечення відповідності європейським стандартам і постійного 
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підвищення якості вищої освіти», а не обмеження лише «національним 

рівнем стандартів» [367, с. 11]. 

І, нарешті, варто зупинитися на досвіді країн колишнього Радянського 

Союзу в урегулюванні відповідного питання, беручи до уваги те, що має 

місце значна кількість подібних нормативних положень, організаційних 

утворень і процедурних аспектів у відповідних країнах, що пояснюється 

специфікою історичного підґрунтя формування нормотворчості та 

правозастосування у відповідній сфері відносин. Водночас наявні й певні 

специфічні ознаки державного контролю у сфері вищої освіти у відповідних 

країнах, зумовлені різними пріоритетами державотворення, паротворення, 

що вплинуло й на сферу вищої освіти, в тому числі й в аспекті державного 

контролю. Варто зазначити, що для Російської Федерації, Республіки 

Молдови, Республіки Казахстан характерним є домінування державного 

контролю в системі контролю у сфері вищої освіти загалом. При цьому для 

Республіки Казахстан характерним є надання широких контрольних 

повноважень у відповідній сфері відносин міністерству освіти й науки з 

внутрішнім розподілом їх між самим Міністерством, Департаментом 

державного інспектування та моніторингу й Департаментом вищої і 

післявишівської освіти, що й зумовлює його характеристику як 

«трикомпонентного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів» 

[370, с. 11]. Предметом відповідного контролю є: 1) умови освітнього 

процесу (ліцензування); 2) зміст процесу (атестація); 3) результати процесу 

(акредитація). Згідно із цим розподілом діляться й контрольні повноваження 

між суб’єктами контролю, що закріплено в законодавстві про освіту й 

ліцензування. Варто звернути увагу на те, що нормативно регламентована 

процедура формування експертних комісій Департаменту державного 

інспектування та моніторингу, серед членів яких можуть бути представники 

державних органів освіти, державних органів, у сферу відання яких включено 

органи освіти, «зацікавлені» (у межах компетенції) центральні виконавчі 

органи, представники освітянських організацій і провідні педагогічні 
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працівники Республіки Казахстан, представники національного центру 

державних стандартів освіти й тестування [370, с. 12]. Варто звернути увагу 

на детальну регламентацію процедурних засад інспектування (стадії, дії, їх 

послідовність, критерії співвідношення, підсумкові документи тощо). Окрім 

традиційних засобів контролю, у законодавстві цієї держави передбачені й 

специфічні – «анонімне анкетування всіх учасників навчально-виховного 

процесу» [370, с. 12]. Домінування відомчого контролю не виключає 

можливості здійснення спеціалізованого (окремими державними установами 

в межах своїх повноважень із дотриманням принципу спеціалізації). 

Широкими контрольними повноваженнями у сфері вищої освіти 

наділене й Міністерство освіти Республіки Молдова із централізацією цих 

повноважень щодо всіх вищих навчальних закладів [371, с. 24]. Правові 

засади контролю деталізовано на рівні законодавчих і численних підзаконних 

актів, вимоги щодо об’єктів контролю «зачіпають усі сфери їхньої 

діяльності» [371, с. 24]. Дещо іншою є ситуація в Російській Федерації, для 

якої характерним є розподіл контрольних повноважень у відповідній сфері 

між федеральним, муніципальним і регіональним рівнями системи суб’єктів 

контролю. Правова регламентація також передбачає кілька (аналогічні до 

вищезазначених) рівнів, що зумовлює фіксацію засад контрольної діяльності 

одразу в різних нормативно-правових актах, що інколи зумовлює колізії в 

регулюванні відповідних питань [372, с. 114–118], які, у свою чергу, 

спричинюють проблеми в регулюванні відповідних відносин, проблеми у 

правозастосуванні. Хоча варто відзначити, що держава намагається 

врегулювати ці питання шляхом прийняття окремих нормативних актів 

спеціалізованого характеру (наприклад, Постанова Уряду РФ «Про 

затвердження Положення про Федеральну службу з нагляду у сфері освіти і 

науки» від 17 червня 2004 року № 300 тощо). Щоправда, аналіз джерельної 

бази свідчить про те, що в наявності численні колізії щодо безпосереднього 

розподілу контрольних повноважень між федеральним, регіональним та 

муніципальним рівнями суб’єктів [372, с. 114–188; 373, с. 5–10]. Окрім 
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проблемних питань, пов’язаних із правовим регулюванням контролю у сфері 

вищої освіти й закріпленням засад у різних актах, перерозподілом 

відповідних повноважень, у наявності й складнощі, зумовлені помилковим 

ототожненням законодавцем контролю та нагляду, що істотно впливає на 

розуміння контролю і його практичне здійснення. Найпоширенішою формою 

державного контролю у сфері вищої освіти є перевірки (основним суб’єктом 

є Управління освітніх установ та інспектування Міністерства освіти РФ, 

Рососвітнагляд), орієнтовані на з’ясування відповідності діяльності 

навчального закладу національним освітнім стандартам [374, с. 7–15], 

визначення прогалин, їх усунення та притягнення винних до 

відповідальності. Натомість участь громадськості, професійної спільноти, на 

жаль, є мінімальною в контролі у сфері вищої освіти. Окрім відомчого 

контролю, поширення набуває спеціалізований контроль, зумовлений 

специфікою діяльності суб’єкта його здійснення (наприклад, прокуратури, 

хоча й спостерігається наглядовий характер її діяльності) [375, с. 77–78]. 

Контрольна діяльність державних органів зосереджена не лише на якості 

навчального процесу, як це характерно для більшості країн Європи, США, а 

на всіх напрямах діяльності вищих навчальних закладів, на вищій освіті 

загалом, що й дає змогу вести мову про його майже суцільний характер 

(хоча, наприклад, у Литві, яка також є однією з країн колишнього 

Радянського Союзу, контроль зорієнтований на якість освіти, в тому числі й 

вищої, передбачає здійснення його спеціалізованими суб’єктами (центром 

забезпечення якості у вищій освіті) з активним залученням громадськості 

[376, с. 10–18]). 

Отже, узагальнений аналіз зарубіжного досвіду державного контролю у 

сфері вищої освіти дає змогу стверджувати, що його вивчення є необхідним у 

процесі докорінного перегляду правових засад контрольної діяльності 

загалом і в окремих сферах суспільних відносин зокрема в Україні задля 

уникнення прогалин, проблемних питань і запозичення позитивних 

напрацювань. Відповідне запозичення має бути виваженим, аргументованим 
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із акцентом на його апробації часом і практикою, а також з урахуванням 

специфіки вітчизняної нормотворчості та правозастосування, потреб 

сучасного періоду розвитку держави.  

Варто констатувати, що в зарубіжних країнах існує три основні моделі 

державного контролю у сфері вищої освіти: континентальна, американська і 

змішана, які передбачають різний суб’єктний складі, ступінь втручання 

контролюючих суб’єктів у діяльність вищих навчальних закладів, 

деталізацію нормативних засад, у тому числі й процедурних, безпосередню 

мету, оформлення підсумкових результатів. Задля підвищення ефективності 

державного контролю у сфері вищої освіти в Україні, удосконалення його 

правових засад можливим видається урахування позитивного правотворчого 

та правозастосовного зарубіжного досвіду в частині децентралізації з 

передбаченням більшої частини контрольних повноважень місцевим органам 

державної влади; зменшення загальної кількості суб’єктів державного 

контролю і створення спеціалізованих суб’єктів зі «змішаним» складом (із 

залученням професійних громадських об’єднань, освітянської 

громадськості); визначення як безпосередньої мети – забезпечення якості 

вищої освіти й розширення автономії вищих навчальних закладів щодо 

вирішення інших питань; з’ясування критеріїв відповідності діяльності, які 

узгоджуються із загальноприйнятими європейськими стандартами, і 

закріплення їх у національному законодавстві; деталізації процедурних засад 

контролю як різновиду адміністративної процедури (задля уніфікації для 

всієї країни бажано закріпити в кодифікованому акті, у законодавчому акті 

спеціального характеру), передбачення посилення на уніфікованість 

процедури та відсилку до кодифікованого акта; закріплення переважно 

запобіжно-припиняючого характеру результатів; визначення активної ролі 

об’єкта контролю в процесі контрольних правовідносин і ліквідації 

виявлених прогалин (недоліків); мінімізації безпосереднього контакту 

суб’єкта контролю з вищими навчальними закладами, запровадивши 

електронні засоби незалежного контролю, дистанційні засоби контролю; 
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посилення співпраці держави і професійних об’єднань у процесі контролю у 

сфері вищої освіти, забезпечивши функціонування «змішаної» моделі 

державного контролю у сфері вищої освіти в Україні [377, с. 96]. 

Окрім того, цілком можливим видається запозичення досвіду 

залучення іноземних експертів до складу експертних комісій (інші аналоги) 

під час проведення контролю у сфері вищої освіти, а також як результату 

контролю – формування рейтингу ВНЗ з акцентом на показниках якості 

їхньої діяльності.  

 

 

4.3. Концептуальні засади реформування вітчизняного 

адміністративного законодавства про державний контроль у сфері 

вищої освіти 

 

На наше переконання, назріла необхідність у прийнятті комплексного 

програмного акта, що визначив би не тільки загальні вектори реформування 

та розвитку адміністративного законодавства про державний контроль у 

сфері вищої освіти, а й конкретні шляхи його оновленого формування з 

чіткими та зрозумілими пропозиціями, на кшталт Концепції адміністративної 

реформи [378], або Концепції реформи адміністративного права [379], або 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [380] 

тощо. На нашу думку, було б логічно в межах розроблення загальної 

Концепції розвитку освіти України розробити на нормативному рівні та 

закріпити відповідний узагальнений документ, що не тільки визначив би 

наукові й теоретичні положення інституту державного контролю у сфері 

вищої освіти, а й на підставі розроблених та уніфікованих наукових підходів 

передбачив би конкретні шляхи реформування законодавства в цій сфері. 

Пропонована назва такого документа – Концепція державного контролю у 

сфері вищої освіти.  
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Отже, підбиваючи загальний підсумок дослідження організаційно-

правових засад державного контролю у сфері вищої освіти, акумулюючи всі 

розроблені в дослідженні вектори реформування вказаного інституту з 

конкретними пропозиціями до чинного законодавства в цій сфері, можна 

запропонувати приблизний варіант структури й найбільш загальних і 

важливих положень Концепції державного контролю у сфері вищої освіти. 

Зокрема, структура такої Концепції може виглядати так. 

Розділ І. Сучасний стан розвитку інституту державного контролю у 

сфері вищої освіти. 

У межах цього розділу варто окреслити сучасний стан, проблеми та 

перспективи контрольно-наглядової діяльності у сфері вищої освіти, 

відзначити суспільну важливість інституту державного контролю в цій сфері. 

Необхідно звернути увагу на наявність проблем організаційного та правового 

характеру в цій сфері, а саме: недосконалість системи національного 

моніторингу й оцінювання якості освіти; недостатній рівень соціально-

правового захисту учасників навчально-виховного процесу, відсутність 

цілісної системи соціально-економічних стимулів у педагогічних і науково-

педагогічних працівників, невисокий рівень заробітної плати таких 

працівників; низький рівень фінансово-економічного, матеріально-

технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення 

навчальних закладів; наявність у системі освіти фактів неефективного 

використання фінансових і матеріальних ресурсів, нецільового використання 

приміщень навчальних закладів; недостатній розвиток громадського 

самоврядування навчальних закладів, недосконалість механізмів залучення 

до адміністрування освітою та її оновлення інституцій громадянського 

суспільства, громадськості. 

Розділ ІІ. Загальні положення про державний контроль у сфері вищої 

освіти.  

У межах цього розділу необхідно сформулювати теоретичну основу 

контрольно-наглядової діяльності в цій галузі, визначивши відповідний 
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термінологічний ряд (суб’єкт, об’єкт, предмет, форми й методи контролю 

тощо), визначити зміст загальних ознак і поняття державного контролю в цій 

сфері. Зокрема, запропоновано таке визначення дефініції: «державний 

контроль у сфері вищої освіти» – об’єктивно зумовлена діяльність спеціально 

уповноважених суб’єктів, що здійснюється на постійній основі, передбачає 

оперативне втручання уповноважених державних органів у діяльність 

підконтрольних об’єктів (закладів вищої освіти), полягає у спостереженні за 

функціонуванням відповідного підконтрольного об’єкта, в отриманні 

об’єктивної та достовірної інформації про стан законності й дисципліни в 

ньому, застосуванні заходів щодо запобігання порушенням законодавства і 

усунення їх, виявленні причин та умов, що сприяли порушенням правових 

норм, наданні підконтрольним структурам організаційної та правової 

допомоги, у разі необхідності в застосуванні заходів щодо притягнення до 

відповідальності осіб, винних у порушенні норм чинного законодавства, в 

тому числі й освітнього, виявленні фактичного стану справ у сфері вищої 

освіти, наданні об’єктивної інформації про стан суспільних відносин у цій 

сфері тощо. 

Ураховуючи комплексність досліджуваного інституту та його 

всеохопний характер для системи вищої освіти, важливим є в межах 

програмного документа чітко окреслити принципи, мету, завдання й функції 

державного контролю у сфері вищої освіти як ідеологічної основи 

контрольно-наглядової діяльності в цій сфері. Зокрема, метою державного 

контролю у сфері вищої освіти доцільно сформулювати так: реалізація 

державної політики у сфері вищої освіти, яка в тому числі полягає в 

забезпеченні підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для 

високотехнологічного й інноваційного розвитку держави, самореалізації 

особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у 

кваліфікованих фахівцях. 

Розділ ІІІ. Система суб’єктів державного контролю у сфері вищої 

освіти.  
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У межах цього розділу варто визначити систему контролюючих 

суб’єктів і їх адміністративно-правовий статус. Зокрема, наголошено на 

необхідності перегляду обсягу й меж повноважень центральних і місцевих 

органів адміністрування освітою (у тому числі вищої), скорочення 

контрольно-наглядових функцій уповноважених суб’єктів, уточнення їхніх 

повноважень. 

Безумовною є необхідність запровадження правових засад взаємодії 

органів державного контролю у сфері вищої освіти, у тому числі органів 

(підрозділів) державного фінансового контролю, для забезпечення 

одночасного проведення контрольних заходів і підвищення їх ефективності. 

Значущим кроком до викорінення академічної недоброчесності має бути 

повсюдне регулювання питань запобігання конфліктам інтересів учасників 

освітнього процесу закладів вищої освіти й усунення їх. 

Розділ ІV. Форми й методи контрольної діяльності у сфері вищої 

освіти. 

Необхідно чітко визначити обсяг контрольно-звітної та облікової 

документації навчального закладу, звести його до мінімуму. Також велике 

значення має розроблення деталізованих регламентів контрольних заходів 

кожного органу державного контролю у сфері вищої освіти. 

Удосконалення атестації науково-педагогічних працівників вищого 

навчального закладу можна досягти через підвищення ступеня об’єктивності 

її результатів шляхом перенесення її з меж вищого навчального закладу в 

зовнішнє наукове середовище. Також доцільним є ґрунтовне вивчення 

питання про можливість запровадження сертифікації науково-педагогічних 

працівників на зразок сертифікації педагогічних працівників, що закріплено в 

Законі України «Про освіту», з властивими їй організаційними й 

фінансовими наслідками. 

Прогресивним рішенням може бути підвищення гласності процедури 

присвоєння вчених звань професора і доцента шляхом завчасного 

сповіщення наукової громадськості про проведення здобувачем відкритої 
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лекції та її повної офіційної фіксації засобами відеозйомки з подальшим 

оприлюдненням її на загальнодоступних веб-ресурсах. Розумним кроком 

може також бути залучення до оцінювання здобувача компетентних 

працівників НАЗЯВО, МОН України, інших структур, не пов’язаних із 

вищим навчальним закладом здобувача, щонайменше як спостерігачів (або 

через обов’язкове направлення відеозапису з відкритою лекцією до 

зазначених органів державного контролю). 

Украй важливо констатувати, що правове регулювання атестації 

здобувачів ступенів доктора філософії, доктора мистецтва та доктора наук є 

недосконалим із таких причин: 1) більшість підзаконних нормативно-

правових актів не відображають нововведення, запроваджені Законом про 

вищу освіту й більш пізніми законами України в цій сфері щодо державного 

контролю за освітньою діяльністю вищих навчальних закладів; 

2) повноваження МОН України щодо форм і методів участі в атестації 

здобувачів ступенів доктора філософії, доктора мистецтва та доктора наук не 

є врегульованими належним чином (не систематизовані й несформульовані з 

достатньою чіткістю і зрозумілістю); 3) має місце значна кількість прогалин 

правового регулювання (відсутність підзаконних нормативно-правових актів 

із критичних питань, на які містяться посилання в законах України, або їх 

невідповідність сучасним законодавчим реаліям); 4) наслідки допущення 

незастережених текстових запозичень не є індивідуалізованими, що не 

відповідає принципу пропорційності, а також мають ознаки кримінального 

покарання – «позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю», тоді як особи, щодо яких вони застосовуються, не 

забезпечуються відповідними процесуальними (процедурними) гарантіями; 

5) відсутність детального регламентування підстав і способів урегулювання 

конфлікту інтересів на всіх стадіях атестаційного провадження щодо 

здобувачів ступенів доктора філософії, доктора мистецтва й доктора наук; 

6) неефективність заходів запобігання зловживанням під час контролю за 

науковим рівнем дисертацій у МОН України (немає правила, що після 
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закінчення строку на здійснення цього заходу вважається, що висновок 

експертизи є позитивним і рішення спеціалізованої вченої ради про 

присудження наукового ступеня є затвердженим). Оптимальне вирішення 

зазначених питань послугує запорукою ефективного і стабільного 

функціонування атестації здобувачів ступенів доктора філософії, доктора 

мистецтва та доктора наук. 

Варто уточнити, що в цьому випадку ми пропонуємо лише варіант 

моделі структури такої Концепції й залишаємо для дискусії та обговорення її 

зміст. Загальною ж метою Концепції, як уже вказувалось у роботі, є 

уніфікація як доктринальних, так і законодавчих положень про державний 

контроль у сфері вищої освіти, що дасть змогу планомірно, без попередньо 

непродуманого, революційного перетворення поетапно здійснити 

реформування вітчизняного адміністративного законодавства в цій сфері. 

При цьому термін такого реформування повинен становити приблизно п’ять 

– десять років, а конкретні, передбачені Концепцією трансформації мають 

здійснюватися послідовно й із дотриманням установлених строків реалізації 

конкретного заходу. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

Узагальнений аналіз зарубіжного досвіду державного контролю у сфері 

вищої освіти дав змогу стверджувати, що його вивчення є необхідним у 

процесі докорінного перегляду правових засад контрольної діяльності 

загалом і в окремих сферах суспільних відносин зокрема в Україні задля 

уникнення прогалин, проблемних питань і запозичення позитивних 

напрацювань. Відповідне запозичення має бути виваженим, аргументованим 

із акцентом на його апробації часом і практикою, а також з урахуванням 

специфіки вітчизняної нормотворчості та правозастосування, потреб 

сучасного періоду розвитку держави.  
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Констатовано, що в зарубіжних країнах існує три основні моделі 

державного контролю у сфері вищої освіти: континентальна, американська і 

змішана, які передбачають різний суб’єктний склад, ступінь втручання 

контролюючих суб’єктів у діяльність вищих навчальних закладів, 

деталізацію нормативних засад, у тому числі й процедурних, безпосередню 

мету, оформлення підсумкових результатів. Задля підвищення ефективності 

державного контролю у сфері вищої освіти в Україні, удосконалення його 

правових засад можливим видається урахування позитивного правотворчого 

та правозастосовного зарубіжного досвіду в частині децентралізації з 

передбаченням більшої частини контрольних повноважень місцевим органам 

державної влади; зменшення загальної кількості суб’єктів державного 

контролю і створення спеціалізованих суб’єктів зі «змішаним» складом (із 

залученням професійних громадських об’єднань, освітянської 

громадськості); визначення як безпосередньої мети – забезпечення якості 

вищої освіти й розширення автономії вищих навчальних закладів щодо 

вирішення інших питань; визначення критеріїв відповідності діяльності, які 

узгоджуються із загальноприйнятими європейськими стандартами, й 

закріплення їх у національному законодавстві; деталізації процедурних засад 

контролю як різновиду адміністративної процедури (задля уніфікації для 

всієї країни бажано закріпити в кодифікованому акті, у законодавчому акті 

спеціального характеру), передбачення посилення на уніфікованість 

процедури й відсилку до кодифікованого акта; закріплення переважно 

запобіжно-припиняючого характеру результатів; визначення активної ролі 

об’єкта контролю в процесі контрольних правовідносин і ліквідації 

виявлення прогалин (недоліків); мінімізації безпосереднього контакту 

суб’єкта контролю з вищими навчальними закладами, запровадивши 

електронні засоби незалежного контролю, дистанційні засоби контролю; 

посилення співпраці держави і професійних об’єднань у процесі контролю у 

сфері вищої освіти, забезпечивши функціонування «змішаної» моделі 

державного контролю у сфері вищої освіти в Україні. 
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Окрім того, цілком можливим видається запозичення досвіду 

залучення іноземних експертів до складу експертних комісій (інші аналоги) 

під час проведення контролю у сфері вищої освіти, а також як результату 

контролю – формування рейтингу ВНЗ з акцентом на показниках якості 

їхньої діяльності. 

Акумульовано всі запропоновані в дисертації вектори реформування 

вказаного інституту в системі вітчизняного адміністративного права з 

конкретними пропозиціями до чинного законодавства в цій сфері та 

запропоновано приблизний варіант структури й найбільш загальні та важливі 

положення Концепції державного контролю у сфері вищої освіти. 

Зокрема, на думку здобувача, Концепція має складатись із чотирьох 

розділів. У розділі І «Сучасний стан розвитку інституту державного 

контролю у сфері вищої освіти» варто окреслити сучасний стан, проблеми та 

перспективи контрольно-наглядової діяльності у сфері вищої освіти, 

відзначити суспільну важливість інституту державного контролю в цій сфері. 

Необхідно наголосити на наявності проблем організаційного і правового 

характеру в цій сфері.  

У розділі ІІ «Загальні положення про державний контроль у сфері 

вищої освіти» на підставі загальнотеоретичних положень про державний 

контроль і правозастосовну практику необхідно сформулювати теоретичну 

основу контрольно-наглядової діяльності в цій галузі, визначивши 

відповідний термінологічний ряд (суб’єкт, об’єкт, предмет, форми та методи 

контролю тощо), визначити зміст загальних ознак і поняття державного 

контролю в цій сфері. Ураховуючи комплексність досліджуваного інституту і 

його всеохопний характер для системи вищої освіти, важливо в межах 

програмного документа чітко окреслити принципи, мету, завдання та функції 

державного контролю у сфері вищої освіти як ідеологічної основи 

контрольно-наглядової діяльності в цій сфері. 

У рамках розділу ІІІ «Система суб’єктів державного контролю у сфері 

вищої освіти» логічним виглядає визначення системи контролюючих 
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суб’єктів і їх адміністративно-правового статусу. Зокрема, наголошено на 

необхідності перегляду обсягу й меж повноважень центральних і місцевих 

органів адміністрування освітою (у тому числі вищої), скорочення 

контрольно-наглядових функцій уповноважених суб’єктів, уточнення їхніх 

повноважень.  

Автором підкреслено, що в розділі ІV «Форми та методи контрольної 

діяльності у сфері вищої освіти» варто чітко визначити обсяг контрольно-

звітної й облікової документації навчального закладу, звести його до 

мінімуму та конкретизувати контрольні процедури. 

Уточнено, що запропонована ним структура такої Концепції є лише 

одним із варіантів її моделі й залишає поле для дискусії та обговорення її 

змісту. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації подано теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми: розкрито сутність, характерні особливості й 

організаційно-правові аспекти державного контролю у сфері вищої освіти в 

Україні та сформульовано концептуальні засади реформування 

законодавства в цій сфері. 

Виявлено, що в чинному законодавстві України, в тому числі й тому, 

що регулює відносини в галузі вищої освіти, існує розмаїття дефініцій 

державного контролю, що зумовлено специфікою тієї чи іншої сфери. При 

цьому таке розмаїття не свідчить про якість, змістову наближеність і 

логічність нормативного матеріалу, оскільки наявні визначення в більшості 

згаданих законах і підзаконних нормативно-правових актах фактично 

нівелюють правову сутність державного контролю і створюють 

термінологічну неузгодженість, що істотно зменшує ефективність правового 

регулювання відповідних суспільних відносин. 

Установлено, що в працях вітчизняних учених-адміністративістів 

державний контроль у сфері вищої освіти розглядається як комплексна 

категорія, що охоплює різні сфери та напрями діяльності ВНЗ й інших 

суб’єктів освітнього процесу. Разом із тим у більшості джерел вплив 

контрольних повноважень зводиться лише до діяльності ВНЗ щодо надання 

окремих освітніх послуг, а інші суб’єкти і процеси в цій сфері залишаються 

поза увагою дослідників. 

Виділено ознаки вищої освіти, а саме: 1) інтегративна сукупність 

систематизованих знань, умінь, навичок, компетентностей, морально-

етичних цінностей, способів мислення, світоглядних, громадських, 

професійних якостей, що передбачає її теоретико-практичний (прикладний) 

характер; 2) базове підґрунтя – наявність підготовки за рівнем не нижчим за 

повну загальну середню освіту; 3) стандартизація й унормованість (наявність 
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нормативно визначених галузей знань, спеціальностей, напрямів, степенів, 

рівнів, освітніх (освітньо-професійних чи освітньо-наукових) програм тощо); 

4) цілеспрямованість; 5) наявність спеціалізованих учасників освітнього 

процесу – «суб’єктів, що надають освітні послуги» (наукових, науково-

педагогічних працівників, фахівців-практиків, що залучаються до освітньо-

професійних програм, інших працівників ВНЗ) та «осіб, що отримують 

освітні послуги» (здобувачів вищої освіти й інших осіб, які навчаються у 

вищих навчальних закладах); 6) наявність автономних спеціалізованих 

установ надання освіти («освітніх послуг») – ВНЗ або наукові установи; 

7) інтегративний зв’язок вищої освіти з науковою діяльністю (науковими 

дослідженнями); 8) процедурна нормативна регламентованість із широкими 

повноваженнями автономних ВНЗ та наукових установ; 9) формально 

закріплена результативність; 10) наступність; 11) тривалість (термінова 

визначеність); 12) динамізм (динамічність), відкритість, мобільність; 

13) випереджальний характер; 14) новаційність; 15) системний характер; 

16) рівень освіти. 

Запропоновано визначення вищої освіти як систематизованої 

сукупності знань, умінь, навичок, практичних компетентностей, способів 

мислення й інших якостей, яку отримують здобувачі та інші особи, які 

навчаються, у вищих навчальних закладах або наукових установах, наділених 

автономією в нормативно визначених межах, на рівнях вищої освіти з 

відповідної галузі знань за певною кваліфікацією, що підтверджується 

відповідним документом. У цьому формулюванні запропоновано розглядати 

вищу освіту і як об’єкт державного контролю.  

Аргументовано, що вищу освіту доцільно розглядати як систему, в якій 

умовно можна виділити підсистему «Базові установи», підсистему «Кадри», 

підсистему «Управління», підсистему «Організація, зміст, результати», що 

охоплюють елементи й перебувають між собою у внутрішніх і зовнішніх 

зв’язках. Кожна з підсистем являє собою упорядковану сукупність 

взаємопов’язаних і взаємодіючих, взаємозумовлених елементів. Підсистема 
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«Базові установи» охоплює вищі навчальні заклади та наукові установи; 

підсистема «Кадри» – наукових, науково-педагогічних працівників, 

здобувачів вищої освіти, які навчаються в базових установах, фахівців-

практиків, які залучають до навчального процесу на освітньо-професійних 

програмах, інших працівників базових установ, роботодавців; підсистема 

«Управління» – органи управління у сфері вищої освіти з усіма елементами 

механізму їхньої діяльності; підсистема «Організація, зміст, результати» – 

рівні, ступені (кваліфікації) вищої освіти, галузі знань і спеціальності, освітні 

(освітньо-наукові, освітньо-професійні) програми, стандарти освітньої 

діяльності, засади організації освітнього процесу. Саме тому це упорядкована 

сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих структурованих інтегративних 

елементів, об’єднаних у підсистеми. 

В аспекті визначення місця освітнього права в системі вітчизняного 

системи права автором наголошено на необхідності: 1) завершення 

процедури розроблення та прийняття кодифікованого освітнього акта 

(Кодексу про освіту) як основного галузевого джерела; 2) визнання як 

пріоритетного напряму – наукового фахового, в тому числі й на рівні 

дисертаційних досліджень, поглибленого вивчення проблемних питань 

освітнього права (з формулюванням у межах напряму 081 «Право» окремої 

спеціальності або ж доповнення до вже наявної 12.00.07) й у перспективі 

відкриття на базі Національної академії правових наук України навчально-

наукової лабораторії з дослідження проблема освітнього права; 

3) запровадження в навчальний процес для здобувачів рівня вищої освіти 

бакалавр за напрямом 081 «Право» навчальної дисципліни «Освітнє право» 

як дисципліни вибору ВНЗ з акцентом на праві вищої освіти і для здобувачів 

рівня вищої освіти бакалавр (магістр) педагогічних напрямів навчальної 

дисципліни «Освітнє право» як обов’язкової дисципліни (в обсязі 1 кредит 

ЄКТС із формою підсумкового контролю – залік); упровадження практики 

проведення літніх (зимових) шкіл з освітнього права для студентів ВНЗ під 

егідою навчально-наукової лабораторії з дослідження проблема освітнього 
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права НАПрН України; 4) розгляду освітнього права як самостійної 

комплексної галузі національного права із самостійним предметом, 

комбінацією імперативно-диспозитивних методів правового регулювання, 

понятійним апаратом, цілісністю й автономією. Право вищої освіти 

пропонується розглядати як підгалузь освітнього права і як правовий вимір 

існування вищої освіти в Україні. 

Удосконалено наукові положення про принципи державного контролю 

у сфері вищої освіти, зокрема автором окреслено їх систему та 

сформульовано дефініцію (вихідні, керівні, основоположні ідеї, що 

концентрують у собі досягнення науки і практики, виражають соціальні 

інтереси, виконують функцію загальноправового орієнтиру здійснення 

контрольної діяльності компетентних органів державної влади та їх 

посадових осіб у сфері вищої освіти, спрямовані на вдосконалення й 

ефективність такої діяльності). 

Установлено, що до завдань державного контролю у сфері вищої освіти 

можна зарахувати такі: налагодження гармонійної взаємодії національних 

систем освіти, науки, бізнесу та держави; забезпечення належної якості 

вищої освіти й освітнього процесу, систематичне її підвищення; створення та 

забезпечення рівних умов доступу до вищої освіти, у тому числі 

забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальним навчально-

реабілітаційним супроводом і створення для них вільного доступу до 

інфраструктури вищого навчального закладу з урахуванням обмежень 

життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я; розвиток автономії вищих 

навчальних закладів; забезпечення реалізації прав учасників освітнього 

процесу щодо їх академічної свободи; належна державна підтримка 

підготовки фахівців серед осіб з особливими освітніми потребами на основі 

створення для них вільного доступу до освітнього процесу й забезпечення 

спеціального навчально-реабілітаційного супроводу; забезпечення 

дотримання фінансового та податкового законодавства, правильності 

розрахунку податкових зобов’язань, повноти і своєчасності сплати податків 
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до бюджету вищими навчальними закладами; виконання вищими 

навчальними закладами вимог трудового законодавства, додержання гарантій 

захисту соціально-економічних прав усіх учасників освітнього процесу, 

встановлених вимог і нормативів у сфері охорони праці; виконання вищими 

навчальними закладами вимог господарського та цивільного законодавства в 

частині забезпечення повноти і якості надання освітніх послуг. 

Серед функцій державного контролю у сфері вищої освіти окреслено 

такі: виявлення фактичного стану справ у сфері вищої освіти й надання 

об’єктивної інформації про стан суспільних відносин у вказаній галузі; 

інформування громадськості про стан справ у сфері вищої освіти, проблеми 

та перспективи її розвитку; наповнення державного й місцевих бюджетів, 

отримання коштів для забезпечення в тому числі фінансування сектору 

освіти й науки загалом; недопущення відхилень підконтрольними об’єктами 

від виконання поставлених перед ними завдань, а в разі появи цих відхилень 

усунення їх негативних наслідків; запобігання вчиненню правопорушень у 

сфері вищої освіти й під час надання освітніх послуг; виявлення причин та 

умов, що сприяли порушенням законодавства, застосування заходів щодо 

запобігання вказаним порушенням та усунення їх; забезпечення притягнення 

до відповідальності осіб, винних у порушенні норм права; надання допомоги 

підконтрольній структурі в поновленні законності й дисципліни тощо. 

Виходячи з аналізу адміністративно-правового статусу, обсягу та 

значення контрольного впливу відповідних суб’єктів, автором здійснено їх 

групування на суб’єктів зовнішнього державного контролю у сфері вищої 

освіти (МОН України, ДІНЗ України, Акредитаційна комісія України, 

НАЗЯВО, суб’єкти державного фінансового контролю) та суб’єктів 

внутрішнього державного контролю у сфері вищої освіти (органи управління 

закладами вищої освіти). Разом із тим наголошено, що органи громадського 

самоврядування закладів вищої освіти, адміністративно-правовий статус яких 

визначено здобувачем, не є суб’єктами державного контролю в цій сфері. 

При цьому без детального дослідження автора залишилися суб’єкти 
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зовнішнього та внутрішнього контролю приватноправового походження 

(керівництво й керівні органи приватних вищих навчальних закладів тощо). 

Доведено, що формою державного контролю у сфері вищої освіти 

доцільно вважати зовнішнє вираження відповідних контрольних заходів, що 

здійснюються компетентними органами та посадовими особами за 

встановленими законодавством адміністративними процедурами. Методом 

державного контролю у сфері освіти є внутрішнє, змістове наповнення 

контрольних заходів, що являє собою сукупність прийомів і способів 

досягнення результатів контролю, які застосовуються у сфері вищої освіти 

компетентними органами та посадовими особами за встановленими 

законодавством адміністративними процедурами. 

Установлено, що під час здійснення процедур ліцензування 

виявляються дві форми державного контролю у сфері вищої освіти: 

ліцензійна експертиза НАЗЯВО та видання ліцензії МОН України. Водночас 

перевірка додержання ВНЗ вимог ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності є формою державного контролю у сфері вищої освіти, яка 

передбачає використання таких методів, як експертиза, одержання довідок, 

документів, матеріалів, відомостей із питань, що виникають під час 

державного нагляду (контролю); фіксація процесу здійснення планового або 

позапланового заходу чи кожної окремої дії засобами аудіо- та відеотехніки, 

не перешкоджаючи здійсненню такого заходу; огляд територій або 

приміщень, які використовуються для провадження господарської діяльності, 

а також будь-яких документів чи предметів, якщо це передбачено законом, 

без вилучення оригіналів їх фінансово-господарських, бухгалтерських та 

інших документів, а також комп’ютерів, їх частин. 

Державне інспектування навчальних закладів є формою державного 

контролю у сфері вищої освіти, методами якого є безперешкодний доступ на 

територію, в навчальні приміщення й гуртожитки навчального закладу; 

одержання необхідних документів, пояснень та інформації з питань, що 

виникають під час проведення перевірки; фіксація процесу здійснення 
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планового або позапланового заходу чи кожної окремої дії засобами аудіо- та 

відеотехніки; огляд територій або приміщень, які використовуються для 

провадження господарської діяльності, а також будь-яких документів чи 

предметів. 

Акредитація як форма державного контролю у сфері вищої освіти має 

декілька різновидів, серед яких – акредитація вищих навчальних закладів і 

спеціальностей у вищих навчальних закладах; акредитація освітньої 

програми; інституційна акредитація; акредитація спеціалізованої вченої ради. 

Головним методом акредитації, що забезпечує реалізацію завдань будь-якого 

з різновидів цієї форми державного контролю у сфері вищої освіти, є 

акредитаційна експертиза. 

З’ясовано, що основною формою державного контролю у сфері освіти 

щодо учасників освітнього процесу є атестація (атестація здобувачів освітніх 

ступенів освіти; атестація здобувачів освітньо-наукових, освітньо-творчих і 

наукових ступенів; атестація для визнання кваліфікацій, результатів навчання 

та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово 

окупованій території України після 20 лютого 2014 року; атестація 

здобувачів учених звань професора й доцента), яка передбачає застосування 

таких методів контролю, як тестовий державний іспит, захист 

кваліфікаційної роботи і психометричний тест, співбесіда, комплексний 

контрольний захід, публічний захист, експертиза дисертацій тощо. 

Безумовною є необхідність запровадження правових засад взаємодії 

органів державного контролю у сфері вищої освіти, у тому числі органів 

(підрозділів) державного фінансового контролю, для забезпечення 

одночасного проведення контрольних заходів і підвищення їх ефективності. 

Значним кроком до викорінення академічної недоброчесності має бути 

повсюдне регулювання питань запобігання конфліктам інтересів учасників 

освітнього процесу закладів вищої освіти й усунення їх. 

Узагальнений аналіз зарубіжного досвіду державного контролю у сфері 

вищої освіти дав змогу резюмувати, що його вивчення є необхідним у 
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процесі докорінного перегляду правових засад контрольної діяльності 

загалом і в окремих сферах суспільних відносин зокрема в Україні задля 

уникнення прогалин, проблемних питань і запозичення позитивних 

напрацювань. Відповідне запозичення має бути виваженим, аргументованим 

з акцентом на його апробацію часом і практикою, а також з урахуванням 

специфіки вітчизняної нормотворчості та правозастосування, потреб 

сучасного періоду розвитку держави. 

У результаті акумулювання всіх запропонованих у дослідженні 

векторів реформування інституту державного контролю у сфері вищої освіти 

в Україні з конкретними пропозиціями до чинного законодавства 

запропоновано приблизний варіант структури й найбільш загальних і 

важливих положень Концепції державного контролю у сфері вищої освіти. 

Загальною метою Концепції є уніфікація як доктринальних, так і 

законодавчих положень про державний контроль у цій сфері, що дасть 

можливість поетапно здійснити реформування вітчизняного 

адміністративного законодавства про державний контроль у сфері вищої 

освіти. Строк такого реформування повинен становити п’ять – десять років, а 

конкретні, передбачені Концепцією реформи мають здійснюватися 

послідовно й із дотриманням установлених строків реалізації конкретного 

заходу. 
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