
Інвестиції: практика та досвід № 23/200970

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

За останні роки питання соціально#економічного
зростання регіонів перетворилось в одне з найголовні#
ших проблем державотворення України. На відміну від
інших, ця проблема не локалізована лише в економічній,
соціально#культурній чи політичній сферах, вона про#
низує всі аспекти життєдіяльності, а саме: поглиблює
гостроту національного питання, ускладнює політичні
протиріччя, уповільнює зростання національної еконо#
міки, загострює існуючі регіональні диспропорції тощо.

В Україні сучасні підходи до моніторингу й контро#
лю регіонального розвитку є новою управлінською
практикою для органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, попри існування теоретич#
них розробок зарубіжних і вітчизняних вчених.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР

Багатогранність та різнобічність питань, повязаних
із розробкою технологій державного регулювання роз#
витку регіонів, зумовили поглиблення уваги науковців
та практиків. Аналізу технологій менеджменту приділя#
ли увагу дослідники В. Артеменко [1], З. Гбур [2], М.
Гладій [3], М. Долішній [3], С. Писаренко [3] та ін. Зміст
управлінських технологій висвітлені у роботах Ю. Ко#
зака [4], Б. Усача [8], А. Філіпенка [5] та ін.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ

Незважаючи на численні наукові доробки із даної
проблематики, поза увагою вчених залишились питан#
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ня розробки та ефективного застосування технологій
моніторингу й контролю в управлінському процесі та їх
роль у подальшому розвиток регіонів.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ ТА
ПОСТАНОВКА ЗАВДАНЬ

Метою дослідження є аналіз зарубіжного та вітчиз#
няного досвіду впровадження моніторингу та контро#
лю в процеси соціально#економічного розвитку регіонів.
Для досягнення поставленої мети сформульовані на#
ступні завдання:

— дослідити існуючі технології моніторингу та кон#
тролю в зарубіжних країнах та Україні;

— висвітлити механізми застосування технологій
моніторингу та контролю в практиці державного та рег#
іонального управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Технології моніторингу та контролю успішно засто#
совуються у розвинутих державах світу та стали тради#
ційним інструментом управлінської діяльності.

Технології моніторингу та контролю вперше поча#
ли застосовувати в практиці природничих наук, а зго#
дом їх сфера використання надзвичайно розширилася
і вироблені підходи впроваджувались в інших науках:
соціології, економіці, державному управлінні тощо.

Сьогодні моніторинг та контроль використовують для
визначення результативності й ефективності стратегій,
програм і проектів, офіційними розробниками та виконав#
цями яких є органи державної влади та місцевого само#
врядування. Як наслідок, у зарубіжних країнах оприлюд#
нюють звіти про результати виконання стратегій, програм
і проектів, які грунтуються на аналізі статистичної та анал#
ітичної інформації і демонструють рівень їх ефективності,
відповідності потребам населення. Це дає змогу управлі#
нцям своєчасно й адекватно реагувати на існуючі похибки
з метою коригування як самих стратегій, програм та про#
ектів, так і відповідної державної чи місцевої політики.
Водночас оприлюднення даних моніторингу та контролю
стратегій, програм і проектів сприяє формуванню зворот#
них зв'язків з громадськістю, яка має змогу висловити
власну думку щодо результативності програмової діяль#
ності управлінських структур різних рівнів [2].

Розглянемо застосування моніторингу та контролю
рядом високорозвинутих держав світу і можливість
впровадження їх досвіду в Україні.

Європейське співтовариство характеризують як су#
купність національних систем, одним з головних завдань
яких є гарантування необхідних засобів до існування та
загального забезпечення. Системи різних країн відріз#
няються між собою, однак очевидними також є їх спільні
риси, особливо, коли ці системи оцінюються у глобаль#
ному масштабі.

Розробники політики Європейського Союзу вико#
ристовують моніторинг та контроль для визначення
ефективності розробленої ними стратегії розвитку, іден#
тифікації ускладнень, визначення проблемних ділянок
та надання рекомендацій щодо подолання відхилень [4].

Необхідно зауважити, що у вказаних країнах моні#
торинг використовується в усіх сферах життєдіяльності,

а витрати на проведення дослідницької та консультатив#
ної роботи, як правило, передбачаються у бюджетах
органів державної виконавчої влади та органів місце#
вого самоврядування. Основою для проведення моні#
торингу в державах Європи слугують сформовані бази
даних, які постійно поновлюються.

На регіональному рівні кожне управління має у штаті
експертів з моніторингу, завданням яких є постійний
аналіз даних відповідно до загальних та регіональних
правил розробки політики.

Основна частина регіональних даних акумулюється
на центральному рівні, де органи державної вдали го#
тують та публікують звіти за такими напрямами:

— звіти про адміністративне управління соціальною
сферою;

— звіти про адміністративне управління економіч#
ною сферою;

— тенденції соціального захисту;
— бюджет та план дій органів державної влади;
— тенденції розвитку подій адміністративної по#

літики;
— наукові дослідження та розробки;
— управління структурними фондами Європейсько#

го Союзу [2, С. 279—285].
У Великобританії системи моніторингу використо#

вують для соціальних проектів. Більшість із цих систем
фінансує Центральний уряд. Управління ними здійсню#
ють різні міністерства, які зазвичай укладають угоди на
ведення моніторингу із сторонніми організаціями. Ре#
зультати моніторингу використовують на національно#
му рівні для звітування перед Парламентом про резуль#
тати політичних заходів. Інформаційні бази даних, які
з'являються внаслідок моніторингової діяльності, все
ширше використовуються для визначення ефективності
системи шляхом порівняння та для ідентифікації най#
кращої практики.

Моніторингом у Канаді на державному рівні займа#
ються усі департаменти за напрямами своєї діяльності,
а нагляд за стандартами і використанням моніторингу
проводить Центр нагляду за моніторингом і оцінкою.

Канадська модель моніторингу має на меті генеру#
вання і використання надійної інформації результатів
моніторингу для: ефективного управління, розподілу
ресурсів і прийняття рішень; підзвітності і звітування
перед Парламентом і населенням.

Канадська модель визначає моніторинг, як:
— постійний процес збирання інформації, який ви#

користовує показники збирання завдань як засіб зоб#
раження поступу в напрямі додержання цілей програми
і завдань департаменту;

— керівники програми є відповідальними за безпе#
рервність процесу;

— спеціалісти з моніторингу також приймають участь
у розробці обгрунтованих і надійних показників [5].

Основними користувачами і напрямами використан#
ня інформації від моніторингу в Канаді є: Центральний
комітет (інформація є корисною для підсумовування
результатів у формі звітностей і контролю; інформуван#
ня про нові рішення щодо фінансування окремих про#
грам; підтримка урядових оглядів, що проводяться цен#
тральним керівництвом; для управління департамен#
том); депутати, суспільство (широке розповсюдження
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інформації про ступінь виконання і ефективність дер#
жавних програм; підзвітність і прозорість перед парла#
ментськими комітетами та Генеральним аудитором) [2].

У Росії моніторинг здійснює Науково#дослідний
Всеросійський центр рівня життя, який є державною
структурою. На державному рівні метою такого моні#
торингу в Росії є регулярне інформування про зміни в
основних показниках життєвого рівня населення в
розрізі регіонів Росії, а також відстеження проблемних
ділянок роботи, впровадження змін та своєчасне інфор#
мування населення про соціальну політику держави [3].

У країнах з розвинутою ринковою економікою конт#
роль здійснюють: у державах парламентського типу —
парламент, у президентських — виконавча влада. Спільні
риси такого контролю зафіксовані в принципах Лімської
декларації, прийнятої в 1997 році на Конгресі Міжнарод#
ної організації вищих контролюючих органів. При цьому
контроль вважається частиною державного регулюван#
ня з метою виявлення відхилень від прийнятих положень
і порушень принципів законності, ефективності та еко#
номії ресурсів. Здійснюється він у формі попереднього
контролю для вжиття певних коригуючих заходів й не#
допущення таких порушень у майбутньому [6].

Відповідно до вимог Лімської декларації вищий кон#
тролюючий орган повинен бути зовнішнім, що забезпе#
чує незалежність його дій і прийнятих рішень від сто#
роннього впливу, тобто функціональну та організацій#
ну незалежність на основі положень Конституції.

Перевірка вищим контролюючим органом діяль#
ності уряду або окремих підзвітних йому органів не оз#
начає підпорядкування уряду, який повністю відповідає
за свої дії, незалежно від оцінок експертів цього орга#
ну. Для виконання своїх функцій вищий контролюючий
орган має право доступу до потрібних документів,
інформації. У разі виявлення недоліків, відхилень від
законодавчо прийнятих рішень перевірені організації
повинні інформувати його у встановлений термін про
вжиті заходи.

У більшості розвинутих країн світу, у тому числі у кра#
їнах Європейського Союзу, контроль здійснює Рахунко#
ва палата, а також урядові контрольно#ревізійні служби.

Так, у ФРН, Фінляндії та в інших країнах Рахункова
палата контролює діяльність усіх федеральних під#
приємств, страхових установ федерації, приватних
підприємств із 50% часткою держави, решту організацій
та відомств, якщо вони розпоряджаються державними
коштами.

В Австрії Рахункова палата уповноважена здійсню#
вати перевірки не лише державного господарства фе#
дерації, а й контролювати фінансову діяльність місце#
вих органів влади, благодійних фондів і закладів, уп#
равління якими здійснюється органами федерації.

Державна рахункова палата Угорщини, крім того,
контролює діяльність податкового управління, держав#
ної митниці, управління гербових зборів і навіть госпо#
дарську діяльність партій.

У Великобританії функції державного контролю
виконує Національна ревізійна рада [6].

У Сполучених Штатах Америки контроль здійсню#
ють: Державне казначейство, Головне контрольно#фі#
нансове управління Конгресу, Адміністративно#бю#
джетне управління при Президентові, Управління з до#

бору і розстановки кадрів, Президентська рада з бо#
ротьби із фінансовими зловживаннями в державних
закладах, Рада честі й ефективності в уряді, інспектори
Федеральної резервної системи, Федеральної корпо#
рації зі страхування депозитів штатів та інші органи.

До функцій цих органів належить проведення ре#
візій, перевірок, встановлення оцінки і складання ог#
лядів про виконання стратегій, програм. При цьому пе#
ревіряється законність, доцільність та ефективність
здійснених витрат.

У Франції важливу роль в системі контролю, крім
уряду й Міністерства фінансів, промисловості й еконо#
міки, відіграють також такі спеціалізовані державні
організації, як Національна кредитна рада, Банківська
контрольна комісія, Комісія економічного і регіональ#
ного розвитку країни. Крім зазначених відомств, у
Франції використовуються структури контролю галузе#
вого спрямування, такі як Генеральна інспекція націо#
нальної освіти, Генеральна інспекція національної пол#
ітики тощо [6; 8].

Аналітичний огляд зарубіжного досвіду засвідчує,
що системи моніторингу та контролю гнучкі та різно#
манітні, їх ефективність підтверджена практикою роз#
винених країн світу, а методи є цілком реалізованими
та необхідними в сучасних умовах в Україні.

В управлінському процесі України термін "моніто#
ринг" почали використовувати лише з моменту появи
цього поняття в нормативно#правових актах, без конк#
ретного визначення суті, але з чітким формуванням на#
пряму. Так, наприклад, на рівні законів та підзаконних
актів моніторингові системи запроваджені в Україні в
сфері екології. Саме тут більш детально, з описом ме#
тодики проведення та з чітким визначенням, викорис#
товується поняття моніторингу [7].

Про створення системи моніторингових досліджень
та їх використання в державному управлінні з'являють#
ся ініціативи в міністерствах та відомствах нашої дер#
жави, але з позиції функціональних обов'язків кожної
інституції моніторинг сприймається по#різному. Зокре#
ма, в одних — це збір статистичних даних із різних ре#
гіонів чи держави, або аналіз звітних документів та підсу#
мок загалом, щоденне відстеження зміни економічних
показників. Це все складові моніторингу, та на сьогодні
вони використовуються фрагментарно, а не в комплексі
як механізм державного управління.

Здатність правильно реагувати на суспільні зміни —
основне завдання моніторингу як на державному, так і
на регіональному рівнях.

Ефективність моніторингу державного та регіональ#
ного управління здебільшого залежить від правильної
його організації. Можна тривалий час здійснювати мо#
ніторинг у регіоні але не одержати значимих результатів.
У той же час попереднє вивчення ситуації, аналіз мож#
ливих впливів дозволять за допомогою декількох дос#
ліджень виявити існуючу проблему.

Механізми моніторингу державного та регіонально#
го управління не є принципово новим та таким, що по#
требує додаткових коштів для реалізації. Ця система
входить як складова частина в систему органів держав#
ної виконавчої влади та органів місцевого самовряду#
вання, зокрема, таких як: управління статистики, цент#
ри інформаційного забезпечення, аналітичні відділи при
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місцевих державних адміністраціях, місцевих радах, що
вже давно розвиваються в більшості держав [1, с. 62—
64].

Таким чином, моніторинг є частиною вже існуючо#
го комплексу статистичної бази та аналітики. Необхід#
но лише використати її позитивний досвід та законодав#
чо організувати і утвердити центри моніторингу на
місцях, в регіонах, та запровадити єдиний механізм про#
ведення моніторингу і подачі його результатів.

Подібним поняттям до моніторингу можна визначи#
ти контроль. Та все ж, попри схожість окремих елементів
функції та принципи, відрізняються, що ще раз дово#
дить самостійність і змістовність понять "моніторинг",
"контроль".

Контроль означає перевірку виконання певних гос#
подарських рішень із метою встановлення їх законності
та економічної доцільності. Контроль виконує такі ос#
новні функції, як: профілактична, інформаційна, мобі#
лізуюча, а також функцію перевірки [8].

Контроль в державному та регіональному управлінні
є процесом послідовного виконання управлінських зав#
дань, реалізація котрих дозволить оцінити ступінь до#
сягнення кінцевої мети. Він характеризується як склад#
на, цілеспрямована, комплексна управлінська функція,
та розглядається як один із важливих елементів, за до#
помогою якого забезпечується своєчасність внесення
коректив в управлінську діяльність, отримання інфор#
мації про реальний стан справ у сфері державного уп#
равління, виявлення порушень чинного законодавства
та відхилень від установлених стандартів і правил, а та#
кож прийнятих управлінських рішень.

Контроль в державному та регіональному управлінні
являє собою також послідовність виконання ряду уп#
равлінських функцій, спільна реалізація яких спрямо#
вана на досягнення поставлених завдань, які полягають
у: формуванні та розвитку інформаційної бази держав#
ного управління; поелементному та загальному аналізі;
координації всіх етапів управління як процесу та систе#
ми; контролі розробки та реалізації стратегій розвитку
територій тощо [5].

На сучасному етапі контроль покликаний вирішува#
ти ряд додаткових завдань, які мають чіткий зміст, уні#
кальний процес реалізації, чітку структуру дій, яка пе#
редбачає:

— побудову системи причинно#наслідкових зв'язків
між стратегічними показниками на кожному рівні управ#
лінської ієрархії;

— розробку програм розвитку;
— створення управлінської моделі та розробка тех#

нологій контролю.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Узагальнюючи зарубіжний досвід, можна констату#

вати, що моніторинг є активним суб'єктом пошуку і реа#
лізації нових можливостей у генеруванні та освоєнні
новаторських ідей, розробленні нових продуктів і тех#
нологій, здійсненні інновацій та оволодінні перспектив#
ними факторами розвитку державного та регіонально#
го управління.

Світовий досвід свідчить, що при здійсненні конт#
ролю необхідно дотримуватися принципу систематич#
ності, регулярності щодо його проведення. Це вносить

певний порядок і дисципліну в роботу як того, кого кон#
тролюють, так і того, хто контролює. До того ж систе#
матичний контроль дає змогу краще орієнтуватися в
конкретній галузі управління та постійно аналізувати
стан справ, а також виявляти недоліки в управлінській
діяльності, відшуковувати резерви чи попереджувати не#
передбачені наслідки. Принцип регулярності контролю
стимулює саму контрольну діяльність до підвищення
ефективності та позитивного впливу на досягнення ре#
зультату.

Отже, контроль визначається як процес, що вико#
ристовується для дієвого і ефективного виконання
організаційної стратегії. Вказані функції, а особливо
результат, ще раз підтверджують відмінність контролю
від моніторингу.

Ефективне використання технологій моніторингу та
контролю в процесі розвитку регіонів України є дієвим
інструментом забезпечення якості та точності у сфері
державного управління, здійснення публічної влади та
місцевого самоврядування.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Необхідною умовою сталого розвитку регіонів є за#
стосування індикаторів моніторингу та контролю, які
відображали б реальний стан та проблеми розвитку те#
риторій, сприяли розробці й реалізації регіональної
політики. Формування системи вказаних індикаторів
потребує подальших наукових розвідок та практичних
впроваджень.
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