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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ  
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У статті проаналізовано й описано роль і структуру Державної служби якості освіти України як суб’єкта реформу-
вання вітчизняної освіти в питанні здійснення державного нагляду (контролю) за забезпеченням якості й доступності освіти 
в контексті реформи децентралізації повноважень від державної влади органам місцевого самоврядування. Обґрунтовано 
концептуальні засади взаємодії Державної служби якості освіти України з органами місцевого самоврядування, територі-
альними громадами, громадськістю через регіональні представництва Державної служби якості освіти України в областях 
у питанні дотримання закладами освіти норм Конституції України та законодавства у сфері освіти.

Розмежовано повноваження Державної служби якості освіти та її регіональних представництв, окреслено функції органів 
місцевого самоврядування згідно з проведеною реформою децентралізації владних повноважень. Проаналізовано реалізацію повнова-
жень Державної служби якості освіти України на основі звіту її діяльності щодо забезпечення якості освіти за 2019 рік. Узагальнено 
результати порівняльного аналізу функцій й повноважень у частині державного нагляду (контролю) щодо забезпечення якості освіти 
Державної служби якості освіти України та Чеської шкільної інспекції як партнера Державної служби якості освіти України. 

За результатами здійсненого аналізу запропоновано внесення на законодавчому рівні пропозицій щодо зміни системи 
фінансування закладів освіти залежно від результатів інституційного аудиту шкіл. Визначено необхідність вивчення повно-
важень і досвіду роботи інституцій з подібними функціями в країнах Європейського Союзу для розробки пропозицій щодо 
внесення змін до національного законодавства для покращення показників ефективності Державної служби якості освіти 
України в частині забезпечення й дотримання прав та обов’язків усіх зацікавлених сторін.

Ключові слова: взаємодія органів влади, громадський контроль, державний нагляд (контроль), децентралізація освіт-
ніх повноважень, інституційний аудит, якість освіти.

M. M. Trotsenko. State Inspectorate of Education Quality of Ukraine as a subject of reforming domestic education system
The article examines and provides deep insight into the role and structure of the State Inspectorate of Education Quality 

of Ukraine as the tool of controlling the way local authorities and educational establishments keep to the norms of the law under 
the decentralization reform in educational sphere. The author gives brief history of controlling education quality since Ukraine gained 
its independence and defines the role of the State Inspectorate of Education Quality of Ukraine as the only state body that has legal 
powers to control local self-government bodies and educational establishments in the way they realise state educational policy.

The article explains how the conceptual bases of cooperation between the State Inspectorate of Education Quality of Ukraine 
and local self-government bodies, territorial communities, and civil society are determined through territorial representation of the State 
Inspectorate of Education Quality of Ukraine in the regions to provide quality and equal access to education. Moreover, powers 
and responsibilities of the State Inspectorate of Education Quality of Ukraine and its territorial representatives are distinguished, 
newly obtained powers and responsibilities of local self-government bodies in educational sphere are described.

The author has compared the authority of the State Inspectorate of Education Quality of Ukraine with the experience of the Czech 
School Inspectorate in terms of the effective regulation of educational processes under the reform of domestic education system 
and concluded that the Czech School Inspectorate has wider range of powers in comparison with the State Inspectorate of Education 
Quality of Ukraine. In this respect, a proposal has been made to addend the current legislation of Ukraine regarding the powers 
of the State Inspectorate of Education Quality of Ukraine.

Further research will include the analysis of the experience of government institutions with similar functions and responsibilities 
in the member states of the European Union in assuring and monitoring education quality with the development of recommendations 
to improve the activity of State Inspectorate of Education Quality of Ukraine.

Key words: collaboration between government institutions, public control, government control, decentralization of educational 
responsibilities, institutional audit, education quality.

Постановка проблеми. Державна політика України у сфері місцевого самоврядування передбачає деле-
гування значної частини повноважень, ресурсів і відповідальності від центральних органів виконавчої влади 
органам місцевого самоврядування. Це має забезпечити «створення та підтримку сприятливого життєвого сере-
довища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню орга-
нами місцевого самоврядування, створеними ними установами та організаціями, високоякісних адміністратив-
них, соціальних та інших послуг на відповідних територіях» [12]. 
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У сфері освіти основні повноваження, які делегуються органам місцевого самоврядування базового рівня 
в рамках реформи самоврядування, передбачають забезпечення «управління закладами середньої, дошкільної 
та позашкільної освіти» [12]. Водночас одним із принципів реформування територіальних органів влади й терито-
ріальної організації влади залишається «підконтрольність органів місцевого самоврядування органам виконавчої 
влади у питаннях дотримання Конституції та законів України» [12]. Виходячи з таких положень, перед Держав-
ною службою якості освіти України (далі – ДСЯОУ) як «центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
політику у сфері освіти, забезпечення якості освітньої діяльності, здійснення державного нагляду (контролю) за 
закладами освіти щодо дотримання ними законодавства» [8] поставлено завдання створення й забезпечення ста-
більного функціонування ефективної вертикальної системи стримувань і противаг, а також «трансформація сис-
теми державного нагляду (контролю) у сфері освіти в систему «довіри та допомоги» [3] для ефективної взаємодії 
ДСЯОУ з органами місцевого самоврядування (далі – ОМС).

Аналіз чинного законодавства [8; 10; 13] щодо повноважень ДСЯОУ та її взаємодії з обласними підрозділами, 
ОМС, закладами освіти та громадськістю свідчить про необхідність перегляду її повноважень саме в частині 
відповідальності ОМС і керівників закладів освіти за результатами перевірок і вивчення їхньої діяльності щодо 
дотримання ними норм законодавства. 

Ми вважаємо, що успішному вирішенню поставленого завдання сприятиме аналіз і використання досвіду 
саме тих країн Європейського Союзу, які мають схожі з ДСЯОУ інституції. У цьому контексті заслуговує на увагу 
функціонування Чеської шкільної інспекції, з якою ДСЯОУ має не лише багаторічний досвід співпраці, а й підпи-
саний Меморандум щодо імплементації кращих європейських практик у сфері забезпечення якості освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Хоча питанню забезпечення якості освіти приділяється багато 
уваги вітчизняними науковцями, однак ними аналізуються переважно загальні поняття державного нагляду (конт-
ролю) у сфері освіти (В. Бондаренко, Н. Пустова [2]), проблеми управління якістю освіти та освітньої діяльності 
(Л. Бєлова, В. Бульба, О. Поступна [1], Є. Швець, М. Турба, Д. Швець [15]), механізми управління якістю освіти 
(Н. Сидоренко [14]), а також способи вдосконалення цих механізмів (С. Мороз [6], С. Шевченко [16]). Проте 
питанню здійснення нагляду (контролю) ДСЯОУ за виконанням делегованих ОМС повноважень у сфері освіти 
дослідники все ще приділяють недостатньо уваги.

Метою статті є обґрунтування ролі ДСЯОУ як суб’єкта реформування вітчизняної освіти й інструментів 
контролю за дотриманням норм законодавства з метою забезпечення підвищення якості освіти в Україні.

Для досягнення мети передбачено виконання таких завдань: 1) проаналізувати реалізацію повноважень 
ДСЯОУ на основі звіту її діяльності щодо забезпечення якості освіти за 2019 рік; 2) порівняти функції й повно-
важення ДСЯОУ з функціями й повноваженнями Чеської шкільної інспекції, 3) узагальнити отримані результати 
аналізу для подальшої розробки рекомендацій щодо розширення повноважень ДСЯОУ в частині державного наг-
ляду (контролю) щодо забезпечення якості освіти в умовах децентралізації.

Виклад основного матеріалу. Освіта є однією з пріоритетних галузей, якими зобов’язана опікуватися дер-
жава, здійснюючи відповідні функції. Державне управління освітою, маючи виконавчий і розпорядчий характер, 
полягає в організуючому впливові на суспільні відносини у сфері освіти з метою створення належних умов для 
розвитку та забезпечення високої якості освіти. Саме тому державна політика у сфері освіти передбачає вико-
нання державно-владних повноважень і включає цілеспрямоване вироблення, прийняття й реалізацію організую-
чих, регулювальних і координувальних рішень [4, с. 221].

Як свідчить проведений аналіз, в Україні взаємодія між центральними органами виконавчої влади, від-
повідними інституціями та навчальними закладами на місцях завжди існувала в одній формі, де держава була 
жорстким регулятором і здійснювала державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства у сфері 
освіти. З 1991 року по 2017 рік в Україні існувала Державна інспекція закладів освіти, контролююча структура, 
що була успадкована від Радянського Союзу. Основними функціями інспекції був державний нагляд (контроль) 
у всіх освітніх сферах (вищій, професійно-технічній, загальноосвітній, дошкільній, позашкільній), а також роз-
гляд запитів у межах компетенції. Державна інспекція закладів освіти функціонувала при Міністерстві освіти 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1992 р. Указом Президента України від 
6 квітня 2011 № 370/2011 були об’єднанні дві інспекції, а саме Республіканська інспекція вищих і середніх спе-
ціальних навчальних закладів та Інспекція професійно-технічної освіти. З них було утворено Державну інспек-
цію закладів освіти для виконання зазначених вище функцій, якій було надано статус центрального органу 
виконавчої влади [7]. 

У контексті євроінтеграційних процесів, зокрема й освітньої реформи, і на виконання Закону України «Про 
освіту» (2017 р.) [11] 6 грудня 2017 р. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову про утворення ДСЯОУ 
«як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міні-
стрів України через Міністра освіти і науки, реорганізувавши Державну інспекцію навчальних закладів України 
шляхом перетворення» [13]. Згідно із законом, метою цієї нової інституції є трансформація та розбудова якісної 
освітньої моделі держави. 
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ДСЯОУ почала втілювати нову філософію партнерства, розпочавши етап переходу від контролю до забезпе-
чення якості освіти. Для реалізації визначеної місії в межах реформи децентралізації ДСЯОУ започатковує нову 
парадигму відносин з органами місцевого самоврядування, які, у свою чергу, отримали нові, значно ширші пов-
новаження на місцях. Так, зокрема, управління освітою в територіальних громадах відповідають за: 1) реалізацію 
державної політики у сфері освіти; 2) забезпечення якості освіти; 3) доступність дошкільної, початкової, базо-
вої середньої та позашкільної освіти; 4) здійснюють функції засновника щодо підпорядкованих закладів освіти. 
Водночас на законодавчому рівні закріплена можливість активної участі громадськості в освітніх процесах через 
акредитовані ДСЯОУ фахові об’єднання, інші акредитовані юридичні особи, які в такому випадку зможуть здійс-
нювати незалежне оцінювання якості освіти й освітньої діяльності закладів освіти. Порядок акредитації наразі 
розробляється Державною службою якості освіти в Україні.

Варто зауважити, що отримання делегованих повноважень органами місцевого самоврядування передбачає 
також узяття на себе відповідальності за створення ефективного управління системою освіти у відповідних тери-
торіальних громадах. Оскільки це передбачає проведення належної кадрової, фінансової та навчальної діяльності 
в закладах освіти, ДСЯОУ стає своєрідним сучасним маркером на межі перетину повноважень усіх зацікавле-
них суб’єктів владних повноважень, залучених до процесу управління системою освіти на місцях і забезпечення 
якості освіти. При цьому ДСЯОУ залишається інституцією, яка, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про утворення Державної служби якості освіти України» від 6 грудня 2017 р. [13], здійснює оцінювання 
роботи закладів освіти й учителів.

Завдяки чітко встановленому розподілу повноважень між Державною службою якості освіти в Україні й управ-
ліннями освіти територіальних громад створюється єдина система підходів до здійснення заходів контролю, а також 
збільшується варіативність видів, форм і змісту перевірок [4, с. 224]. Відповідні зміни щодо лібералізації системи 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності враховані в Законі України «Про внесення змін до 
Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 3 листо-
пада 2016 р. № 1726-VIII [9]. Ним визначено порядок запобігання порушенням, виявлення та припинення закладами 
освіти порушень вимог, установлених законами й нормативно-правовими актами України. 

Аналіз чинного законодавства свідчить, що ДСЯОУ уповноважена: 1) проводити інституційний аудит закладів 
освіти (крім закладів вищої освіти), 2) здійснювати позапланові перевірки щодо дотримання законодавства закладами 
освіти (крім закладів вищої освіти), 3) надавати рекомендації закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо орга-
нізації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти, 4) проводити моніторинг якості освітньої 
діяльності та якості освіти, 5) здійснювати державний нагляд (контроль) за діяльністю закладів освіти щодо дотри-
мання ними вимог законодавства про освіту, 6) видавати обов’язкові до виконання розпорядження щодо усунення 
виявлених порушень у визначені строки та 7) проводити добровільну сертифікацію вчителів.

Для виконання покладених повноважень ДСЯОУ організовує та здійснює взаємодію з іншими центральними 
органами виконавчої влади, а також відділами освіти на місцях [8]. Уважаємо за доцільне запропонувати графічне 
зображення цієї взаємодії на рис. 1.

За своєю структурою ДСЯОУ складається із центрального апарату в м. Київ із юрисдикцією по всій території 
держави й територіальних органів у кожній області України, які підпорядковані Службі. Основним завданням 
територіальних органів є реалізація повноважень ДСЯОУ на території відповідної області [10], адже кожен облас-
ний підрозділ наділений тими ж функціями й повноваженнями, що й ДСЯОУ. 

Здійснюваний ДСЯОУ інституційний аудит закладів освіти передбачає, що ДСЯОУ проводить комплексну зов-
нішню перевірку й оцінювання освітніх та управлінських процесів закладу освіти (крім закладів вищої освіти), що 
забезпечують ефективну роботу відповідного закладу освіти та сталий розвиток системи освіти [8; 10; 11]. Водночас 
варто зауважити, що протягом 2019 року ДСЯОУ працювала над розробкою нормативно-правових актів, що необ-
хідні для якісного виконання повноважень, покладених на ДСЯОУ та відділи освіти територіальних громад.

У 2019 році ДСЯОУ, здійснивши два пілотні інституційні аудити, апробувала розроблений інструментарій 
і порядок проведення таких перевірок. Пілотний аудит проведений у двох загальноосвітніх навчальних закладах 
(далі – ЗЗСО) Броварського району на Київщині, а саме в Літківській ЗОШ І–ІІІ ступенів імені М.П. Стельмаха 
та Княжицькій ЗОШ І–ІІІ ступенів. Необхідно зазначити, що ДСЯОУ здійснила аудит, відповідно до чинного 
законодавства, на добровільних засадах за ініціативою керівників зазначених вище шкіл. Пілотний інституційний 
аудит передбачав аналіз «освітніх та управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення 
якості освіти» за такими параметрами, як освітнє середовище, оцінювання учнів, педагогічна діяльність та управ-
лінські процеси закладу освіти [3].

За результатами пілотного аудиту ДСЯОУ було:
1) унесено зміни в інструментарій і нормативно-правові акти для вдосконалення процедури здійснення 

такого аудиту; 
2) сформовано графік проведення планового інституційного аудиту 101 навчального закладу протягом 

2020 року, щоб ці заклади освіти розробили «дорожню карту вдосконалення освітньої та управлінської діяльності».
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Державна служба якості 
освіти України 

Територіальні органи 
Державної служби якості освіти 

Кабінет Міністрів 
України 

Міністерство освіти  
і науки України 

Взаємодія із центральними  
органами виконавчої влади 

розробка проектів нормативно-
правових актів (проектів 
постанов, розпоряджень КМУ, 
наказів МОН, проектів законів) 

підготовка пропозицій (змін до 
ЗУ, проектів ЗУ, проектів 
постанов і розпоряджень КМУ, 
проектів наказів МОН) 

Взаємодія з органами  
місцевого самоврядування 

позапланові заходи 
державного нагляду 
(контролю) 

моніторинг якості діяльності 
закладів освіти та якості освіти 

вивчення окремих питань 
діяльності органів управління 
освітою територіальних громад 

Рис. 1. Взаємодія Державної служби якості освіти України із центральними органами виконавчої влади  
й органами місцевого самоврядування

Взаємодія органів влади є визначальним організаційним принципом публічного управління, передбачає вза-
ємодію центральних органів виконавчої влади між собою та з органами місцевого самоврядування та взаємодію 
з громадськістю [12]. Основною форма взаємодії ДСЯОУ з громадськістю є робота зі зверненнями громадян: 
здійснення комплексу заходів організаційного й інформаційно-аналітичного характеру (телефон «гарячої лінії»; 
опрацювання звернень громадян, що надходять через органи влади, від інших органів, установ, організацій; без-
посередньо від громадян на адресу ДСЯОУ). Узагальнення результатів реалізації повноважень ДСЯОУ представ-
лено на рис. 2.

У цьому контексті заслуговує на увагу взаємодія й тісна співпраця ДСЯОУ із Чеською шкільною інспекцією. 
У Чеській Республіці вона наділена подібними із ДСЯОУ повноваженнями у сфері контролю за якістю освіти 
[5, с. 104–109; 17; 18]. Результати проведеного порівняльного аналізу повноважень і функцій Державної служби 
якості освіти України та Чеської шкільної інспекції нами подано в таблиці 1.

Заслуговує на увагу той факт, що за результатами інспектування, Чеська шкільна інспекція має повно-
важення ініціювати виключення навчальних закладів зі шкільного реєстру країни. Як наслідок, школа не 
зможе видавати свідоцтва про здобуття освіти, подавати пропозиції засновнику (а це, як правило, ОМС) про 
звільнення керівника закладу освіти, а також проводити дистанційні тестування учнів щодо набутих знань 
і вмінь, учителів на знання предметів і законодавства за допомогою електронних онлайн платформ для дослі-
дження очікуваних результатів досягнень закладів освіти для здійснення аналізу й прогнозування розвитку 
національної освіти. 
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Розвиток зовнішньої 
системи забезпечення 

якості освіти 

підготовка проєкту Наказу МОН України  
«Про внесення змін у додаток до Порядку проведення інституційного 

аудиту закладів загальної середньої освіти» 

проведення пілотних інституційних аудитів у двох ЗЗСО 

розробка та затвердження Методики оцінювання освітніх і управлінських 
процесів ЗЗСО, інструментарію для проведення інституційного аудиту 
ЗЗСО, форм документів, що складаються за результатами проведення 
інституційного аудиту ЗЗСО 

Розвиток внутрішньої 
системи забезпечення 

якості освіти 

Здійснення 
державного нагляду 

(контролю) за 
діяльністю ЗЗСО 
щодо дотримання 

вимог законодавства 

Вивчення роботи 
ОМС з реалізації ними 

освітньої політики в 
частині забезпечення 

якості освіти 

розробка Рекомендацій для побудови внутрішньої системи забезпечення 
якості освіти – «Абетка для директора» 

проведення заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання 
вимог законодавства закладами освіти всіх рівнів 

створення та оновлення реєстру закладів вищої освіти  
за ступенями ризику 

вивчення діяльності місцевих органів управління освітою  
з різних питань 

звернення на телефонну «гарячу лінію» 

Розгляд звернень 
громадян 

 

розгляд звернень громадян, які надійшли через органи влади,  
від інших органів, установ, організацій, безпосередньо від громадян 

розгляд та надання відповіді на запити на публічну інформацію 

створення та оновлення реєстру заходів державного нагляду (контролю) 
для аналізу результатів перевірок 

Рис. 2. Реалізація повноважень Державною службою якості освіти України у 2019 році

Таблиця 1
Порівняльний аналіз повноважень і функцій Державної служби якості освіти  

України та Чеської шкільної інспекції
Функції,

повноваження
Державна служба  

якості освіти України
Чеська  

шкільна інспекція
1 2 3

Проведення заходів  
державного нагляду  

(контролю)

Раз на 10 років Раз на 3–6 років
Інституційний аудит передбачає оцінювання 
освітніх та управлінських процесів закладу 
освіти та внутрішньої системи забезпечення 
якості освіти за чотирма напрямами: 
- освітнє середовище закладу освіти, 
- оцінювання здобувачів освіти,
- педагогічна діяльність педагогічних праців-
ників закладу освіти,
- управлінські процеси закладу освіти

Інспектування передбачає аналіз навчальних 
досягнень учнів та ефективність управління 
навчальним закладом
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1 2 3

Проведення заходів  
державного нагляду  

(контролю)

За результатами нагляду (контролю) – виро-
блення рекомендацій щодо: 
- підвищення якості освітньої діяльності й 
удосконалення внутрішньої системи забезпе-
чення якості освіти;
- приведення освітнього та управлінського 
процесів у відповідність до вимог чинного 
законодавства

За результатами нагляду (контролю) –  
надання пропозиції засновнику закладу осві-
ти щодо розміру коефіцієнта фінансування 
школи

Результати інституційного аудиту – звіти, 
довідки, протоколи

Результати інспектування – інспекційні, 
тематичні звіти і протоколи

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Проаналізовано реалі-
зацію повноважень Державною службою якості освіти України на основі звіту її діяльності щодо забезпечення 
якості освіти за 2019 рік, проведено порівняння функцій і повноважень ДСЯОУ з функціями й повноваженнями 
Чеської шкільної інспекції та запропоновано внести на законодавчому рівні пропозицію щодо зміни системи 
фінансування закладів освіти залежно від результатів інституційного аудиту шкіл. 

Отже, хоча ДСЯОУ порівняно з Державною інспекцією закладів освіти отримала набагато ширші повнова-
ження щодо здійснення нагляду (контролю) для забезпечення якості й доступності освіти на всіх рівнях, після 
аналізу звіту ДСЯОУ за 2019 рік і здійснення порівняння повноважень Чеської шкільної інспекції ми дійшли 
висновку, що реагування на виявлені порушення щодо дотримання законодавства у сфері освіти не є достатньо 
ефективними для швидкого впливу на усунення недотримання законодавства. Уважаємо за необхідне вивчення 
повноважень і досвіду роботи аналогічних державних установ у країнах Європейського Союзу (зокрема таких 
партнерів ДСЯОУ, як Державне виконавче агентство освіти в Шотландії, Національне агентство оцінювання шкіл 
Литовської Республіки) для розробки пропозицій щодо внесення змін до національного законодавства для підви-
щення ефективності роботи ДСЯОУ в частині забезпечення й дотримання прав та обов’язків усіх стейкхолдерів 
і зацікавлених сторін.
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