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ВСТУП
Протягом 2001—2009 рр. автором проводилось наукове

дослідження за темою "Теоретико-методологічні засади реа-
лізації функції державного контролю як публічної послуги".
Об'єктом дослідження визначені процеси реалізації функції
державного контролю в Україні в умовах реалізації національ-
ної стратегії інноваційного розвитку на шляху до євроінтеграції.
Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що переоріє-
нтація діяльності органів державного контролю з зовнішніх
репресивних впливів на об'єкти контролю на діяльність з на-
дання публічних послуг неявно визначеному споживачеві на
засадах сучасних моделей якості надасть можливість усунути
гіпертрофованість функції державного контролю в Україні та
суттєво прискорить процеси адаптації до стандартів Європейсь-
кого Союзу як складової євроінтеграційних процесів.

Особливості реалізації контрольно-наглядової діяльності
держави досліджувались у працях Д. Андрєєва, О. Андрій-
ко, О. Баклана, В. Бакуменка, В. Гаращука, М. Климишина,
Н. Нижник, О. Сушинського, В. Шостака, І. Якушика та інших
вчених. Зокрема, у роботах О. Сушинського зроблено наго-
лос на визначній ролі контролю у адаптації або виборі про-
грам і моделей подальшого розвитку, а також тому, що
здійснення контролю з цих позицій спрямовує управління до
суспільного прогресу, у чому і виявляється його "творча місія".

У працях Р. Бранда, М. Вінтар, В. Долечека, Г. Канджи,
С. Коена, Т. Конті, В. Лапідуса, А. Ліпенцева, Д. Лесечко, В. Ло-
банова, Е. Льофлер, В. Маслова, О. Оболенського, П. Прокопа,
Дж. Роуз, С. Серьогіна, В. Сороко, Р. Стоуна, К. Хаксевера,
І. Хожило, О. Чемериса, О. Черниш розглянуті проблеми по-
ліпшення якості надання публічних послуг, зокрема у роботах
П. Калити, Т. Калити, М. Лахижи, Т. Мотренка, О. Никитюка,
В. Новикова, Т. Пахомової, В. Полтавець, Ю. Шарова постав-
лені питання щодо необхідності розробки на базі кращих світо-
вих досягнень вітчизняних підходів до управління на основі якості
в організаціях, що надають публічні послуги в Україні.

У роботах [1—4] автором сформовано комплекс базо-
вих концептуальних та науково-теоретичних засад, який
створює методологічне підгрунтя для переорієнтації діяль-
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ності вітчизняних органів державного контролю та нагляду
з традиційного "управління на основі зовнішнього репресив-
ного контролю" на "управління на основі якості".

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Виходячи з зазначеного вище, метою статті є побудова

концептуальної моделі механізму реалізації функції держав-
ного контролю як публічної послуги, зокрема вирішення та-
ких завдань:

1. Схарактеризувати загальний підхід щодо побудови
зазначеної концептуальної моделі та розробити відповідну
графічну модель.

2. Визначити керуючі та ресурсні входи процесної моделі
механізму реалізації функції державного контролю як публіч-
ної послуги шляхом поетапного вирішення наукових та приклад-
них завдань на методологічному, методовизначальному та ме-
тодичному (інструментальному) рівнях розгляду діяльності.

РЕЗУЛЬТАТИ
Концептуальну схему дослідження побудовано за допо-

могою методу поетапного розгляду діяльності з позицій ме-
тодологічного, методовизначального та методичного (інстру-
ментального) рівнів, який грунтується на пірамідальній мо-
делі 3М ("методологія", "метод", "методика") (рис. 1) [5].

У лівій частини концептуальної схеми дослідження виз-
начені чотири кроки, які дозволили сформулювати мету, зав-
дання та гіпотезу дослідження.

Крок 1. Дослідження існуючих механізмів реалізації
функції державного контролю. Застосування автором загаль-
нометодологічного підходу щодо визначення вектора руху
України в контексті глобалізаційних та євроінтеграційних про-
цесів надає підстави стверджувати, що для нашої країни не-
обхідний розвиток шляхом "випереджувальної інновацій-
ності, заснованої на знаннях" [6]. Тільки таким чином умож-
ливлюється перехід з групи країн, що рухаються за рахунок
продуктивності ("efficiency driven"), до групи країн, що руха-
ються за рахунок інновацій ("innovation driven") (за класифі-
кацією Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ)) [7].
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У результаті комплексного аналізу основоположних тен-
денції розвитку системи надання публічних послуг в України
в контексті глобалізаційних та євроінтеграційних процесів
визначено, що однією з головних причин, яка гальмує в Ук-
раїні процеси адаптації до міжнародних норм та усталених
практик, є те, що при реалізації функції державного контро-
лю зберігаються традиційні підходи — панує "методологія
управління на основі зовнішнього репресивного контролю".
Це дозволило довести, що для того, щоб в означений термін
увійшов до міжнародних інтеграційних об'єднань, першочер-
говими повинні бути зміни реалізації саме такої функції дер-
жавного управління, як державний контроль [1; 4; 6].

Крок 2. Встановлення рівня відповідності реалізації функції
державного контролю в Україні міжнародним нормам і уста-
леним практикам. Світові тенденції забезпечення якості конт-
рольної діяльності держави — це гармонізація інтересів усіх
зацікавлених сторін, гуманізація, застосування ризик-орієнто-
ваного підходу, перехід до застосування механізмів самооці-
нювання, самокоригування, самовдосконалення [10—11].

Вітчизняні органи державного контролю, навпаки, щоріч-
но піддають перевіркам близько 95 % усіх підприємств. Ре-
жим перевірок в Україні є одним із найжорсткіших, навіть се-
ред країн СНД [8]. Хоча перевірками охоплено у кілька разів
більше підприємств, ніж у розвинутих країнах, їх ефективність
в Україні значно нижча. За відсутності сфокусованого підходу
до об'єктів перевірок органи державного контролю досить
часто перевіряють не там, де існує реальна загроза для сусп-
ільства і довкілля або високий ризик порушень, а там, де "ще
не перевіряли" [9]. Для української системи державного конт-
ролю також характерна висока частота перевірок. Значну
розбіжність із міжнародною практикою становить те, що охоп-
лення перевірками вище у секторах, які не являють собою істот-
ної небезпеки для суспільства або довкілля (громадське хар-
чування, сфера послуг, торгівля) [9]. Лише десять з близько
60 органів державного контролю мають затверджені критерії
ризику та диференційовану періодичність здійснення плано-
вих заходів контролю, хоча така норма передбачена ст. 5 За-
кону України "Про основні засади державного нагляду (конт-
ролю) у сфері господарської діяльності". Співвідношення пла-
нових перевірок до позапланових становить 2:1 (щонайменше
кожна третя перевірка здійснюється позапланово) [8]. Це
свідчить про те, що органи державного контролю не приділя-
ють достатньої уваги якісному плануванню контрольно-пере-
вірочної діяльності на основі ризик-орієнтованого підходу.

Встановлено, що реал-
ізація функції державного
контролю в Україні має
низькій рівень відповідності
міжнародним нормам і ус-
таленим практикам. Функ-
ція контролю в державному
управлінні України є гіперт-
рофованою і такою, що не
реалізується системно, а
розгалужена система
органів державного контро-
лю та нагляду має дуже
низьку ефективність і не
сприяє забезпеченню ста-
лого розвитку нашої держа-
ви [4]. Проблеми в практиці
реалізації заходів з держав-
ного контролю породжу-
ються, зокрема, недоскона-
лістю методичних доку-
ментів — інструментальної
бази діяльності органів дер-
жавного контролю.

Крок 3. Вивчення стану
та перспектив вирішення проблем методовизначного рівня
реалізації функції державного контролю. В Україні функціо-
нує розгалужений комплекс інститутів у сфері державної вла-
ди та управління всіх рівнів, що реалізує різноманітні види дер-
жавного контролю та нагляду. На підставі вивчення основних
видів і форм здійснення контролю в державному управлінні,
що розглянуті в наукових працях вітчизняних фахівців, удос-
коналено класифікацію видів контролю у сфері державного
управління через створення інтегрованого набору класифіка-
ційних ознак, що дало можливість визначити пріоритетність
напрямів впровадження управління на основі якості в органи
державного контролю в сучасній Україні [3; 4].

Аналіз стану сучасної нормативної бази у сфері держав-
ного контролю в Україні показав, що у ній відсутня формалі-
зована термінологічна система у сфері контрольної діяльності,
зокрема контрольної діяльності державних інституцій [4; 12;
13]. У нормативно-правовій та методично-інструментальній базі
здійснення заходів органами державного контролю, зокрема
спільних заходів, залишається неоднозначність визначення по-
вноважень відповідних органів та непрозорість відповідних
процедур, що зменшує дієвість спільних заходів органів конт-
ролю, породжує недоліки в їх діяльності, а іноді й прямі зло-
вживання з боку їх посадових осіб.

Існує низка проблем з підготовки та підвищення компе-
тентності фахівців органів державного контролю у сфері уп-
равління на основі якості, що пов'язані зі змістом навчальних
курсів, формами навчання, визначенням відповідних навчаль-
них закладів, оцінюванням результативності навчання, нагро-
маджуванням та збагачуванням практичного досвіду, продов-
женням самоосвіти з управління якістю, порядком трансляції
знань у сфері якості в межах організаційної ієрархії. Це вка-
зує на відсутність у країні бачення щодо створення системи
підвищення компетентності фахівців органів державного кон-
тролю у сфері управління на основі якості як складової за-
гальнодержавної системи безперервного навчання.

Додаткові вимоги щодо управління персоналом встановлю-
ють міжнародні стандарти ISO серії 9000. Проблеми управління
персоналом у системах управління якістю органів державного
контролю можуть бути класифіковані за ознаками: визначення
необхідного рівня компетентності; забезпечення необхідного
рівня компетентності; оцінювання результативності заходів із
підвищення компетентності; інформування персоналу щодо
якості; реєстрування даних стосовно рівня компетентності [4].

Крок 4. Огляд невирішених методологічних проблем у

 Рис. 1. Концептуальна схема дослідження
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сфері реалізації функції державного контролю та побудо-
ва концепції дослідження. До основних проблем методо-
логічного рівня розгляду діяльності з державного контро-
лю віднесено відсутність: принципів реалізації функції дер-
жавного контролю як публічної послуги, єдиної терміноло-
гічної системи та концептуальних нормативних документів.

Вирішення проблем, визначених на методовизначаль-
ному та методологічному рівнях розгляду діяльності, потре-
бує системного обгрунтування методологічних засад реал-
ізації функції державного контролю як публічної послуги,
зокрема необхідно:

— розробити теоретичні основи реалізації функції дер-
жавного контролю як публічної послуги (методологічний
рівень), зокрема: концептуальну модель механізму реалізації
функції державного контролю як публічної послуги; катего-
рійний апарат управління на основі якості в органах держав-
ного контролю; підхід, який може стати методологічним
підгрунтям механізму системної реалізації функції держав-
ного контролю; методологічні засади формування в органах
державного контролю нової проектно- та клієнт-орієнтова-
ної організаційної культури; модель знань у сфері управлін-
ня на основі якості для органів державного контролю.

— сформувати моделі методовизначального рівня реалі-
зації функції державного контролю як публічної послуги, зок-
рема: основні положення щодо адаптації системи технічного
регулювання України до міжнародних вимог; адаптовану мо-
дель інтегрованої системи управління, що рекомендована
Міжнародною організацією зі стандартизації, для впроваджен-
ня в органах державного контролю України; механізм адап-
тації вимог міжнародних стандартів корпоративної соціальної
відповідальності для застосування в органах державного кон-
тролю України; підхід щодо визначення рівнів зрілості систем
надання якісних послуг з державного контролю;

— запропонувати моделі методичного (інструментального)
рівня реалізації функції державного контролю як публічної по-
слуги, зокрема: підхід щодо оцінювання діяльності органів дер-
жавного контролю; механізм впровадження моделі знань у
сфері управління на основі якості для органів державного кон-
тролю; модель оцінювання результативності заходів з підвищен-
ня компетентності персоналу органів державного контролю;
документовану методику забезпечення системної взаємодії учас-
ників заходу з державного контролю як проекту;

— розробити практично-орієнтовані рекомендації щодо
реалізації функції державного контролю як публічної послуги,
зокрема: основні положення проекту ДСТУ "Державний нагляд
і контроль. Основні положення"; настанови щодо впроваджен-
ня постійного удосконалення інтегрованої системи управління
органу державного контролю, настанови щодо оцінювання
якості діяльності органів державного контролю; настанови щодо
поліпшення процесу "Робота зі зверненнями громадян" в сис-
темі управління якістю органу державного контролю.

Таким чином, можна запропонувати концептуальну мо-
дель механізму реалізації функції державного контролю як
публічної послуги (рис. 2), яка поєднує:

— процесну модель механізму реалізації функції дер-
жавного контролю як публічної послуги (ця процесна мо-
дель фактично являє собою модель гіпотези дослідження);

— трирівневу модель розподілу наукових та приклад-
них завдань дослідження на методологічному, методовиз-
начальному та методичному (інструментальному) рівнях.

У процесній моделі механізму реалізації функції держав-
ного контролю (ДК) як публічної послуги виходом процесу
(продуктом) є отримання інформації щодо рівня відповідності
стану об'єкта державного контролю, що використовується у
прийнятті державно-управлінських рішень і призводить до
наслідків першого й другого порядків, які є відчутними як для
суб'єктів господарювання (верхня наслідкова гілка моделі), так
і для невизначеного кола фізичних осіб — мешканців даної
території (нижня наслідкова гілка моделі). Керуючі входи про-

цесу представлено у вигляді нормативних документів, зокре-
ма ДСТУ, стандартів публічних послуг та адміністративних рег-
ламентів, і документованих методик інтегрованої системи уп-
равління (ІСУ) відповідних органів державного контролю. Ос-
новні ресурсні входи — це компетентний персонал органів дер-
жавного контролю (ОДК), спеціалізовані IT-ресурси тощо. Як
керуючі, так і ресурсні входи процесу перебувають під впли-
вом змін підходів до управління й регулювання діяльності
органів державного контролю та формування їх нової проект-
но- та клієнт-орієнтованої організаційної культури.

Опрацюванню елементів моделі присвячено окремі ро-
боти автора. Зокрема, враховуючи виявлені парадигмальні
складові перетворення діяльності органів державного конт-
ролю на системну діяльність на засадах сучасних моделей
якості, визначено, що нову методологію діяльності з держав-
ного контролю необхідно формувати на основі методологій
державного управління, всеохопного управління на основі
якості, процесного підходу та управління проектами [4]. Зап-
ропоновано сім принципів управління на основі якості для
органів державного контролю: орієнтованості на неявно виз-
наченого споживача; єдиної основи; ризик-орієнтованості;
невідворотності виявлення загрози безпеці; лідерства органів
державного контролю в запровадженні управління на основі
якості; процесного бачення реалізації функції державного
контролю; постійного удосконалення, — що створюють
підгрунтя для реалізації відповідних змін як у підходах до
управління й регулювання діяльності органів державного
контролю, так і для формування нової проектно- та клієнт-
орієнтованої культури органів державного контролю.

Удосконалено категоріальний апарат управління на ос-
нові якості в органах державного контролю. Зокрема, сфор-
мульовані операціональні визначення основних категорій у
галузі державного контролю. Урахування міжнародних
підходів щодо відокремлення сфер державного контролю та
нагляду надало можливість розробити метод розмежування
понять і сформулювати трикомпонентні визначення понять
"державний контроль/нагляд" [4; 12; 13], завдяки чому сфор-
мована тезаурусна база гармонізації національних норм і
стандартів у сфері контрольної діяльності з міжнародними,
зокрема європейськими, усунуто неоднозначність визначен-
ня повноважень відповідних органів та непрозорість відпові-
дних процедур, що підвищує дієвість спільних заходів органів
контролю й запобігає зловживанням з боку їх посадових осіб.

Ураховуючи неповноту концептуальних засад та недо-
сконалість механізму взаємодії органів державного конт-
ролю щодо реалізації функції державного контролю в су-
часних складних динамічно змінних умовах оточуючого се-
редовища, запропоновано поєднання системного, діяльніс-
ного, процесного та проектного підходів як методологічної
основи реалізації державного контролю, зокрема під час
здійснення спільних контрольних заходів органами держав-
ного контролю на регіональному рівні [3; 4].

За результатами дослідження доведено, що існує стійкий
взаємозв'язок реформ публічного управління, які базуються на
впровадженні сучасних моделей якості діяльності, зі змінами
організаційної культури публічних інституцій [4]. Запропонова-
но перелік оновлених цінностей клієнт-орієнтованої організац-
ійної культури якості та соціальної відповідальності органу дер-
жавного контролю, поступове впровадження яких сприятиме пе-
ретворенню діяльності з державного контролю на діяльність
щодо надання послуг неявно визначеному споживачеві.

Обгрунтовано структуру та змістовне наповнення моделі
знань у сфері управління на основі якості для органів дер-
жавного контролю [4], що може бути використана як мето-
дологічний інструмент просування отриманих наукових ре-
зультатів у діяльність органів державного контролю та
підтримання поступових змін їх організаційної культури та
як основа для розробки навчальних програм, методичних
посібників та методик оцінювання знань фахівців органів
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державного контролю у сфері якості.
За результатами вивчення міжнародних нормативних

документів, які містять детальний опис елементів систем
управління якістю та міжнародних стандартів на аспекти
діяльності, було визначено приоритетні вимоги для засто-
сування під час побудови інтегрованої системи управління
органу державного контролю. На підгрунті цього адаптова-
но модель інтегрованої системи управління, що рекомен-
дована Міжнародною організацією зі стандартизації, для
впровадження в органах державного контролю України [14].
Впровадження пропонованої моделі надасть можливість
підвищити рівень відповідності систем управління вітчизня-
них органів державного контролю міжнародним стандар-
там корпоративної соціальної відповідальності.

Розроблено підхід щодо визначення зрілості систем надан-
ня якісних послуг з державного контролю за чотирма рівнями:
знання термінології; розуміння вимог щодо елементів моделі
забезпечення якості публічних послуг (стандарти публічних по-
слуг, системи управління якістю, моделі організаційної доско-
налості, розповсюдження позитивної практики та бенчмаркінг);
практичне використання сучасних моделей якості діяльності;
інновативний розвиток організації, заснований на знаннях. Зас-
тосування даного підходу дозволяє формувати програми кори-
гувальних та запобіжних дій, з метою підвищення результатив-
ності системи надання якісних послуг з державного контролю.

Встановлено, що підхід щодо оцінювання діяльності з дер-
жавного контролю за показниками кількості проведених за-
ходів з державного контролю та обсягів накладених за резуль-
татами цих заходів штрафних стягнень, що панує у сучасний
системі державного контролю в Україні, входить у протиріччя
з європейськими усталеними практиками оцінювання за показ-
никами попередження проявів небезпеки, рівня задоволення
клієнтів — суб'єктів господарювання — та явно невизначених
клієнтів-громадян. Для вирішення даної проблеми побудова-
но модель оцінювання якості діяльності органу державного
контролю з чотирьох елементів: аудит системи управління якіс-
тю; самооцінювання за моделлю CAF; оцінювання стратегії за
індивідуальною багатокритеріальною моделлю; оцінювання
діяльності за індивідуальною багатокритеріальною моделлю,
— системне поєднання яких надає можливість подолати дог-
матичність прихильності до окремих моделей або підходів, уз-
годити оцінювання зі стратегіями розвитку та ситуативними
моделями конкретних органів державного контролю [4].

Застосування СДПП-підходу, що передбачає представлен-
ня будь-якої діяльності у вигляді проектів її реалізації як систе-
ми, елементи якої процесно взаємодіють між собою шляхом
виконання головних функцій діяльності, надало можливість роз-
робити проект ДСТУ "Державний нагляд і контроль. Основні
положення", застосування якого дозволить реалізовувати спільні
заходи різних органів державного контролю у вигляді проектів,
підвищуючи результативність заходів та використання ресурсів.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗРОБОК З ЦІЄЇ ТЕМИ

Запропоновано концептуальну модель механізму реалі-
зації функції державного контролю як публічної послуги.
Визначені керуючі та ресурсні входи процесної моделі цього
механізму, що формуються шляхом поетапного вирішення
наукових та прикладних завдань на методологічному, мето-
довизначальному та методичному (інструментальному) рівнях
в умовах змін підходів до управління й регулювання діяль-
ності органів державного контролю та формування нової
проектно- та клієнт-орієнтованої організаційної культури.

Провідним напрямом подальших досліджень у сфері зап-
ровадження управління на основі якості в органах державного
контролю має стати гармонізація нормативно-правових засад
діяльності в органах державного контролю з можливостями
реалізації підходів щодо досягнення організаційної досконалості
цій сфері. Окремий комплекс досліджень стосується методо-

логічної ув'язки запровадження сучасних моделей якості діяль-
ності з такими напрямами втілення управління на основі якості в
органах держаного контролю, як забезпечення інноваційності
у сфері державного контролю, планування реалізації заходів з
державного контролю на основі ризик-орієнтованого підходу,
трансляція знань у сфері якості, процесний опис впровадження
моделі знань з визначенням критеріїв його результативності,
діагностика та реалізація змін організаційної культури, інфор-
матизація управління на основі якості тощо.
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