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Стаття присвячена дослідженню співвідношення контролю та нагляду в 
діяльності органів системи Міністерства внутрішніх справ України. Проаналізовано 
основні підходи до визначення змісту понять “контроль” і “нагляд” у юридичній науці. 
Доведено, що якщо забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина, охорона 
правопорядку, забезпечення законності, громадської безпеки – це зміст правоохоронної 
функції держави, то контроль і нагляд – це методи, в результаті використання яких 
проявляється правоохоронна функція. До спеціальних органів, що здійснюють 
контрольну та наглядову діяльність, належить Міністерство внутрішніх справ України. 
Одне з основних завдань, покладених на нього, є забезпечення державного контролю 
(нагляду) у сфері внутрішніх справ. Сфера внутрішніх справ визначається через 
комплекс суспільних відносин, які пов’язані із захистом життєво важливих інтересів 
особи, суспільства і держави від протиправних посягань, підтримкою, зміцненням 
громадського порядку та публічної безпеки. Запропоновано формування у системі 
органів Міністерства внутрішніх справ України таких умов, які б сприяли поступовому 
звуженню сфери контролю і оптимізації сфери нагляду задля підвищення ефективності 
діяльності зі захисту прав і законних інтересів громадян. Розглянуто діяльність 
суб’єктів контролю і нагляду системи Міністерства внутрішніх справ України за 
додержанням законодавства з точки зору організаційно-правового аспекту. Наголо-
шено, що в процесуальному значенні контроль і нагляд у сфері внутрішніх справ – це 
зміст контрольного процесу, в якому першочергове значення набуває контрольна 
діяльність, а наглядова діяльність обумовлена контрольною, в чому проявляється 
дискурсивний характер контрольно-наглядової діяльності.  

Ключові слова: контроль, нагляд, повноваження суб’єктів контролю і нагляду, 
органи системи Міністерства внутрішніх справ України, забезпечення прав і свобод. 

 
Постановка проблеми. Говорячи про спеціалізацію Міністерства внутрішніх справ  України 

(далі – МВС України), варто зазначити, що проведення державної правової політики та нор-
мативно-правове регулювання у сфері внутрішніх справ нерозривно пов’язане з контрольними і 
наглядовими заходами. Контроль і нагляд є основними напряками діяльності міністерства. Органи і 
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служби, що входять в структуру МВС України, виконують частину загальної компетенції, яка 
визначається сукупністю цілей, завдань та функцій МВС України. Правоохоронне призначення 
міністерства виправдовує доцільність об’єднання різних органів і служб в складі МВС України. 
Таке об’єднання обумовлено компетенцією кожного суб’єкта і необхідністю забезпечення 
максимальної ефективності діяльності міністерства в цілому. 

 
Аналіз дослідження проблеми. Важливе значення для розробки проблеми мали праці 

вчених-правознавців В. Б. Авер’янова, В. М. Бевзенка, Ю. П. Битяка, П. В. Діхтієвського,  
З. С. Гладуна, І. С. Гриценка, Є. В. Додіна, М. В. Коваліва, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова,  
Є. В. Курінного, Р. С. Мельника, В. Я. Настюка, Н. М. Оніщенко, О. І. Остапенка, В. Л. Ортинсь-
кого, О. І. Харитонової, Ю. С. Шемчушенка та інших. Вчені зробили значний внесок у розвиток 
адміністративного права, зокрема, дослідження проблем контролю та нагляду. Розвиток суспільних 
відносин у сфері внутрішніх справ вносить корективи у діяльність відповідних органів у контексті, 
що вимагає наукового дослідження проблем, що виникають в процесі контролю та нагляду. 

 
Мета статті – дослідження теоретичних аспектів співвідношення контролю та нагляду в 

діяльності органів системи МВС України. 
 
Виклад основного матеріалу.  Цілісність системи МВС України (об’єднує Національну 

поліцію, Національну гвардію України, Державну службу України з надзвичайних ситуацій, Дер-
жавну прикордонну службу України, Державну міграційну службу України), пояснюється за-
гальними цілями, завданнями, функціями відомства, тому при встановленні підпорядкованості 
кожного органу системи МВС України необхідно зіставляти компетенцію міністерства з компе-
тенцією органу як частини цілого. Такий підхід дозволить визначити правильність об’єднання 
різних функцій в одному міністерстві та їх сумісність.  

При визначенні компетенції органу виконавчої влади не можна обмежуватися типізацією 
функцій державного управління та поділом між відповідними органами виконавчої влади. 
Компетенція органу виражається через цілі діяльності, оцінку потреби та виконання функцій, які 
визначаються відповідним законом, підзаконним нормативно-правовим актом і положенням про 
орган для врегулювання відповідної сфери діяльності. 

Робота у напрямку впорядкування та вдосконалення контрольних і наглядових повноважень 
органів влади, зокрема, розмежування таких понять як державний контроль, державний нагляд та 
дозвільні функції держави, здійснювалася відповідно до реалізації Угоди про асоціацію між 
Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншого [1]. 

Суть поділу цих термінів полягала в тому, що контроль – це дозвільні та погоджувальні 
процедури органів влади, а нагляд – це система перевірки дотримання законодавства в частині 
порушення. Контроль має стати підфункцією з виявлення та припинення порушень вимог зако-
нодавства у межах реалізації загальної функції щодо забезпечення особливого порядку державного 
регулювання окремих сфер. Нагляд має стати самостійною функцією щодо припинення порушень 
вимог законодавства. Державна контрольна діяльність більшості публічних органів є самостійною 
функцією державного управління. Контроль і нагляд отримує функціональний зміст і зовнішнє 
організаційне оформлення [2, c. 99]. 

У наукових колах існує думка, що спроба сформулювати та закріпити в законі поняття 
контроль і нагляд не має перспективи тому, що контрольні відносини виникають в процесі різної 
діяльності, зокрема в наглядовій. 

На думку А. В. Мельник, питанням нагляду й контролю приділялась увага представників 
різних наук, але основне місце серед них займають роботи спеціалістів у сфері адміністративного 
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права. І це цілком природно, адже правовідносини нагляду і контролю тісно пов’язані з поняттям 
державного управління, мають державно-владний характер, оскільки органи нагляду та контролю 
наділені владними повноваженнями [3, c. 73–74]. 

Оскільки серед вчених немає єдиної точки зору щодо співвідношення контролю та нагляду,а 
питання про розмежування контрольних та наглядових функцій на законодавчому рівні остаточно 
не вирішене, розділяти поняття “контроль” і “нагляд”, на наш погляд, недоцільно. Було б невірно 
використовувати поняття державного контролю без вказівки на нагляд та навпаки, що обумовлено 
загальною метою діяльності, яка досягається завдяки контролю та нагляду. 

Мету державного контролю (нагляду) не можна досягнути тільки за допомогою позитивного 
контролю. У разі виявлення порушень вимог законодавства виникає необхідність в реалізації 
заходів негативного (юрисдикційного) характеру, властивих нагляду. Діяльність, метою якої є 
попередити, виявити, припинити порушення вимог законодавства, усунути наслідки, поєднує 
контроль і нагляд. 

До аналогічного висновку приходять В. А. Бондаренко, Н. О. Пустова, вважаючи, що 
законодавче закріплення поняття державний контроль (нагляд) поєднує зовнішній державний 
контроль з елементами адміністративного нагляду [4, c. 125]. Контроль і нагляд – це дві сторони 
одного явища, тому їх розглядають як функції органів виконавчої влади, а в процесуальному сенсі 
як дві стадії одного контрольного процесу. 

Контроль і нагляд є важливими регуляторами всіх сфер життя держави. Якщо забезпечення 
захисту прав і свобод людини та громадянина, охорона правопорядку, забезпечення законності, 
громадської безпеки – це зміст правоохоронної функції держави, то контроль і нагляд – це методи, 
в результаті використання яких проявляється правоохоронна функція.  

Для органів системи МВС України правоохоронна функція вважається основною, її зміст 
проявляється через мету охоронного правового впливу – забезпечення нормальних і безпечних 
умов існування людей, усунення негативних соціальних зв’язків і явищ з суспільного життя. 

Контрольно-наглядова функція органів системи МВС України є похідною від правоохоронної 
функції. Для сфери внутрішніх справ характерне злиття правоохоронної та контрольно-наглядової 
функцій, оскільки суть цих функцій полягає в охороні чинного законодавства та правопорядку. 
Значення цих функцій універсальне і охоплює практично всі аспекти сфери внутрішніх справ. Їх 
реалізація дозволяє отримати інформацію про стан законності, усунути порушення закону та 
запобігти правопорушенням. Серед інших функцій державного управління контрольно-наглядова 
має юридичне значення, оскільки пов’язана з втручанням в права фізичних та юридичних осіб. 

Здійснення правоохоронної та контрольно-наглядової функцій для органів системи МВС 
України є домінуючим способом контрольного впливу. З процесуальної точки зору, контроль і 
нагляд представляють адміністративний процес перевірочної, контрольної та наглядової діяльності, 
що здійснюється у межах відповідних проваджень, спрямованих на досягнення спільної мети. 
Контроль набуває першочергового значення, так як завжди передує нагляду. 

Контроль, спрямований на попереднє вивчення об’єкта, дослідження фактичного стану та 
перебігу певних процесів, проводять для досягнення розуміння про діяльність об’єкта та вста-
новлення наявності (відсутності) загроз безпеки. Він необхідний для виявлення проблем, що 
виникають, доки вони не стали незворотними. Контроль встановлює фактичний стан справ, оцінює 
ступінь відповідності параметрам нормативно встановленої моделі, констатує безпеку ситуації або 
встановлює ступінь небезпеки. 

Нагляд, який відбувається після контролю, покликаний вирішити питання про факт 
невиконання піднаглядним суб’єктом вимог законодавства та про відповідальність за таке 
порушення. Нагляд – це діяльність, здійснювана за підсумками контролю, це наступний крок в 
контрольно-наглядовій діяльності, який не завжди обов’язковий. 

Розглядаючи функції органів виконавчої влади щодо здійснення контролю та нагляду, варто 
зазначити, що контрольна функція властива всім органам державної влади в межах компетенції, 
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закріпленої Конституцією України та законами. Це передбачає самостійність при реалізації цієї 
функції та специфічні для кожного органу форми здійснення, на що вказував Конституційний суд 
України [5]. 

Контроль проводять всі органи державної влади незалежно від основних завдань і виду 
діяльності. Водночас, нагляд є специфічною діяльністю і властивий не всім державним органам. На 
обсяг контрольної та наглядової діяльності впливають різні чинники. Кожне відомство своєрідне, 
обсяг контрольної та наглядової діяльності формується певним чином. Іноді контрольна діяльність 
об’єднується з наглядовою так, що їх важко розмежувати, а іноді в діяльності відбувається 
переважання ознак нагляду або контролю, в результаті чого виходить, що суб’єкти публічної влади 
діють, реалізуючи повноваження особливого характеру. Це можуть бути контрольні або наглядові, 
або контрольно-наглядові або наглядово-контрольні повноваження. 

До спеціальних органів, що здійснюють контрольну та наглядову діяльність, можна віднести 
МВС України. Його повноваження поширюються на всіх громадян України і на всі види 
організацій. Одне з основних завдань, покладених на МВС України – цезабезпечення державного 
контролю (нагляду) у сфері внутрішніх справ. Сфера внутрішніх справ визначається через комплекс 
суспільних відносин, які пов’язані із захистом життєво важливих інтересів особи, суспільства і 
держави від протиправних посягань, підтримкою, зміцненням громадського порядку та публічної 
безпеки. Це одна з важливих галузей життєдіяльності суспільства та держави, в межах якої 
здійснюється правоохоронна діяльність. 

МВС України здійснює діяльність безпосередньо або через територіальні органи, які, як спе-
ціальні суб’єкти правоохоронної діяльності, є системою органів виконавчої влади, що здійснюють 
публічні функції у сфері внутрішніх справ. Одним з таких органів є Національна поліція. Основні 
напрями діяльності поліції,такі як захист особи, суспільства, держави від протиправних посягань, 
превенція та профілактика злочинів і адміністративних правопорушень, безпосередньо пов’язані з 
цілями та завданнями державного контролю і нагляду, визначають її правоохоронне призначення. 

На МВС України покладено обов’язки щодо здійснення державного нагляду в галузі безпеки 
дорожнього руху, зі здійснення державного контролю (нагляду) в сфері міграції та щодо здійснення 
контролю діяльності юридичних і фізичних осіб-підприємців у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, прекурсорів, обігу зброї.  

Суб’єктом, наділеним повноваженнями на виконання функції МВС України щодо здійснення 
державного контролю (нагляду) в сфері міграції, є Державна міграційна служба України (далі – 
ДМС України) [6]. Державний контроль (нагляд) у сфері міграції здійснюють з метою забезпечення 
виконання обов’язкових вимог, встановлених законодавством України у сфері міграції, щодо 
непідлеглого кола осіб, зобов’язаних дотримуватися вимог міграційного законодавства, з метою 
підтримки режиму законності в міграційній сфері. Діяльність піднаглядного суб’єкта оцінюють 
через призму питань, що належать до сфери міграційного законодавства і тільки з точки зору 
законності; за результатами контрольно-наглядової діяльності можуть бути застосовані примусові 
заходи [6, c. 235]. Такі ознаки характеризують державний контроль (нагляд) у сфері міграції як 
діяльність наглядового характеру.  

У галузі забезпечення безпеки дорожнього руху встановлюється державний нагляд. Органом, 
уповноваженим здійснювати нагляд за безпекою дорожнього руху у межах МВС України, є 
патрульна служба Національної поліції і територіальні сервісні центри [8]. 

Превалювання ознак нагляду над ознаками контролю в діяльності щодо здійснення дер-
жавного нагляду в галузі забезпечення безпеки дорожнього руху обумовлено колом піднаглядних 
суб’єктів, не підпорядкованих органу державного нагляду, предметом нагляду, характером оцінки 
діяльності піднаглядних суб’єктів і реалізацією юрисдикційних повноважень за результатами 
наглядових заходів. 

Треба зазначити, що провідні вчені з питань забезпечення безпеки дорожнього руху вбачають 
необхідність коригування співвідношення контрольних і наглядових повноважень патрульної 
служби. Існує думка, що правильним буде звільнити патрульну службу Національної поліції від 
невластивої роботи за рахунок передачі частини контрольних повноважень іншим органам 
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виконавчої влади, які здійснюють контроль за дотриманням транспортного законодавства, правил 
безпеки дорожнього руху. Такий перерозподіл повноважень дозволить сконцентрувати діяльність 
патрульної служби на наглядовій діяльності, безпосередньо пов’язаної із забезпеченням безпеки 
учасників дорожнього руху, яка передбачає можливість застосування примусових заходів. Вилу-
чення у патрульної служби невластивих функцій, на думку вчених, дозволить оптимізувати 
діяльність, використовувати матеріальні та інші ресурси на забезпечення безпеки дорожнього руху, 
оперативно здійснювати наглядові повноваження. Такий напрям діяльності патрульної служби 
поліції невіддільний від контрольно-наглядової роботи та вимагає застосування запобіжних заходів 
на підставі кримінологічного та адміністративно-деліктологічного аналізу [7, с. 35]. 

Правозастосовні функції державного контролю та нагляду в сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, прекурсорів виконує Національна поліція. Зміст державного контролю 
(нагляду) в сфері діяльності, пов’язаної з обігом прекурсорів, наркотичних засобів, психотропних 
речовин, вказує на те, що такому виду діяльності притаманні ознаки нагляду. 

Узагальнюючи, можна констатувати, що діяльність органів системи МВС України щодо 
здійснення державного контролю (нагляду) у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у сфері 
контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, у сфері міграції має 
ознаки нагляду: у сфері внутрішніх справ державний контроль (нагляд) здійснює домінуючий 
суб’єкт – органи МВС України щодо організаційно не підпорядкованих об’єктів; метою діяльності є 
забезпечення дотримання піднаглядними суб’єктами обов’язкових вимог, встановлених для 
кожного виду державного контролю (нагляду), захист громадських інтересів, підтримання правопо-
рядку і забезпечення безпеки; діяльність піднаглядного суб’єкта оцінюється з точки зору законності 
через призму спеціальних питань, що відносяться до конкретної сфери діяльності; суб’єкти нагляду 
мають повноваження щодо застосування примусових заходів. 

Органи системи МВС України виконують контрольні функції, які служать складовою час-
тиною основної діяльності – нагляду. 

ДМС України здійснює реєстраційний і міграційний облік, оформляє та видає дозволи на 
роботу, візи на в’їзд, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання. 

Територіальні сервісні центри МВС України приймають кваліфіковані іспити на право 
керування транспортними засобами, видають водійські посвідчення, реєструють транспортні засоби 
та причепи; видають у встановлених випадках свідоцтва про допуск до перевезення небезпечних 
вантажів.  

Реалізація контрольних функцій органами, що здійснюють державний контроль (нагляд), 
зумовлює можливість і необхідність наглядової діяльності, що вказує на дискурсивний характер 
контрольно-наглядової діяльності у сфері внутрішніх справ. 

У діяльності щодо здійснення державного контролю (нагляду) у сфері внутрішніх справ обсяг 
наглядових повноважень домінує над контрольними повноваженнями. Обумовлено це тим, що 
нагляд встановлюють в тих галузях і сферах, де присутня загроза безпеці особи, суспільства та 
держави, де встановлюються відповідні правила (наприклад, Правила дорожнього руху та інші). Ці 
правила відрізняються сталістю, вимагають неухильного дотримання невизначеним колом осіб. 
Суворе дотримання правил забезпечує правопорядок і законність, що є функціональним орієнтиром 
для органів системи МВС України. Повноваження органів системи МВС України з реалізації 
контрольно-наглядової діяльності у сфері внутрішніх справ варто охарактеризувати як повноважен-
ня наглядово-контрольного типу. 

 
Висновки. Аналіз функцій органів виконавчої влади дозволяє зробити висновок: органи 

виконавчої влади при здійсненні державного контролю (нагляду), здебільшого, мають повно-
важення змішаного характеру, коли для досягнення завдань, поставлених перед відомством, конт-
роль і нагляд об’єднуються, при цьому в діяльності проявляється переважання ознак нагляду, або 
контролю. Тому серед контрольно-наглядових органів немає відомств, що володіють повнова-
женнями чистого контролю або повноваженнями чистого нагляду. 
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Розкриття сутності понять “контроль” і “нагляд”, аналіз змісту контрольної і наглядової 
діяльності органів системи МВС України дозволяють визначити контрольно-наглядову діяльність у 
сфері внутрішніх справ як вид державної адміністративної правоохоронної діяльності, пов’язаної з 
оцінкою посадовими особами дотримання та виконання фізичними і юридичними особами 
загальнообов’язкових правил поведінки, встановлених законодавством України, з метою поперед-
ження, виявлення та припинення порушень, усунення наслідків виявлених порушень за допомогою 
комплексу адміністративно-запобіжних заходів, заходів адміністративно-правового обмеження та 
інших примусових заходів. 

Контроль і нагляд у сфері внутрішніх справ є державною правоохоронною контрольно-
наглядовою функцією, яка реалізовується в межах встановленої компетенції і виступає як засіб 
забезпечення безпечних умов існування людей, витіснення негативних соціальних зв’язків і явищ з 
суспільного життя, а також є домінуючим способом контрольного впливу. Інтеграція елементів 
контролю та нагляду в контрольно-наглядовій діяльності органів системи МВС України позитивно 
позначається на результатах діяльності. Засоби контролю та нагляду, об’єднані разом, дозволяють 
долати негативні та підсилювати позитивні тенденції. Широкий комплекс організаційних 
можливостей контрольної діяльності дозволяє доповнити вузьку наглядову діяльність. 
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RELATED CONTROL AND SUPERVISION IN THE ACTIVITIES  
OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE 

 
The article is devoted to the study of the relation between control and supervision in the activities 

of the bodies of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The basic approaches to the definition of the 
terms “control” and “supervision” in legal science are analyzed. It has been proved that if the protection 
of human and citizen’s rights and freedoms, the protection of legal order, the ensuring legality and 
public safety are the content of the law enforcement function of the state, then control and surveillance 
are methods that result in the enforcement of a law enforcement function. The Ministry of Internal 
Affairs of Ukraine is belongs to the special bodies carrying out control and supervision activities. One of 
the main tasks assigned to the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is to ensure state control 
(supervision) in the sphere of internal affairs. The sphere of internal affairs is defined through a 
complex of public relations, which are related to the protection of vital interests of the individual, society 
and the state against unlawful encroachment, support, strengthening of public order and public safety. 
It is proposed to create in the system of bodies of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine such 
conditions that would contribute to the gradual narrowing of the sphere of control and optimization of 
the sphere of supervision in order to increase the effectiveness of activities to protect the rights and 
legitimate interests of citizens. The activity of the subjects of supervision and control of the system of the 
Ministry of Internal Affairs of Ukraine in observance of the legislation from the point of view of 
organizational and legal aspect is considered. It is emphasized that in the procedural sense, control and 
supervision in the sphere of internal affairs is the content of the control process, in which the control 
activity is of primary importance, and the supervisory activity is caused by the control, in which the 
discursive nature of the control and supervisory activity is manifested. 

Key words: control, supervision, powers of the subjects of control and supervision, bodies of the 
system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, guarantee of rights and freedoms. 




