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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Необхідною умовою реалізації політичних та со(

ціально(економічних перетворень в Україні є поступове

приведення державного управління до рівня європейсь(

ких стандартів, забезпечення єдиного злагодженого ме(

ханізму діяльності всіх державних структур. Водночас

прагнення до належного вдосконалення процесу дер(

жавного управління передбачають доцільність науково(

го аналізу цих змін та визначення шляхів оптимізації тих

організаційно(економічних механізмів, які використо(

вуються державою під час здійснення своїх основних

функцій.
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В Україні на сьогодні чимало зроблено в напрямі

створення правових засад здійснення функції контро(

лю у сфері державного управління. У першу чергу йдеть(

ся про Конституцію України та низку законів України,

що регулюють контрольні повноваження органів дер(

жавної влади. Серед них закони України "Про Держав(

ну контрольно(ревізійну службу в Україні", "Про банки

і банківську діяльність" тощо.

Основу нормативно(правового забезпечення меха(

нізму державного фінансового контролю складає роз(

різнена множина законодавчих документів, що регла(

ментують порядок здійснення фінансового контролю
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(Бюджетний кодекс, Господарський кодекс, постанови

Кабінету Міністрів України, стандарти державного

фінансового контролю, різноманітні закони та інші нор(

мативно(правові акти).

Найважливішою в цьому відношенні є створена си(

стема державного контролю, котра призначена для ви(

міру законності, доцільності, результативності та ефек(

тивності використання державних фінансових ресурсів,

державної власності, а також реалізації фінансової,

бюджетної, податкової, митної, грошово(кредитної,

валютної, боргової, інвестиційної, антимонопольної

політики. Тому державний контроль виступає одним з

дієвих інструментів збереження стабільності та еконо(

мічної безпеки держави. Однак сучасна система держав(

ного контролю, сформована в Україні, не відповідає

вимогам сьогодення. В таких умовах все більшої акту(

альності набуває дослідження основних тенденцій роз(

витку вітчизняної системи державного контролю з ме(

тою удосконалення механізмів його організації.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналізуючи вітчизняне законодавство стосовно си(

стеми державного контролю потрібно відмітити, що в

Україні напрацьована значна нормативно(правова база,

котра забезпечує реалізацію механізмів державного

контролю. Постійно оновлюється та вдосконалюється

комплекс базових нормативно(правових документів

щодо організації державного контролю у відповідності

до вимог законодавства Європейського Союзу, що

свідчить про послідовну координацію державними орга(

нами практичної роботи з реалізації євроінтеграційно(

го курсу.

У той час національне законодавство з вищезазна(

чених питань не пов'язане єдиною концептуальною ос(

новою, відтак характеризується системною неузгодже(

ністю, фрагментарністю та нестабільністю. Пріоритетом

вирішення має стати інвентаризація та систематизація

чинного законодавства України, котрі регулюють меха(

нізми державного контролю з метою кодифікації його

норм, проведення вартісної оцінки чинних нормативно(

правових актів стосовно здійснення державного конт(

ролю.

Доцільним є прийняття єдиного системного норма(

тивно(правового документу загального користування,

яким би комплексно визначались методологічні аспек(

ти контрольної діяльності: принципи, стандарти, види,

способи, форми та методи здійснення державного кон(

тролю, система органів та правила їх взаємодії, основні

вимоги до процедури (права і обов'язки об'єктів та об(

сяг повноважень суб'єктів, стадії, наслідки недотриман(

ня процедурних норм, способи оскарження тощо).

З метою оптимізації системи державного управлін(

ня констатовано результативність законодавчого обме(

ження кількості органів державного контролю, більш

чіткого визначення їх функції й повноваження, а також

сфери їх спільної діяльності. Багато неврегульованих

питань, пов'язаних з міграційним контролем, залишаєть(

ся у сфері міждержавних відносин, що вимагає укла(

дання двосторонніх або багатобічних міжнародних до(

говорів та угод. Належні нормативно(правові акти євро(

пейського зразка сприятимуть створенню оптимальної

системи державного контролю в Україні.

Проведений аналіз законодавчих, нормативно(пра(

вових актів, які регламентують правове регулювання

відносин у сфері державного контролю в Україні дає

можливість зробити висновок, що у кожному з існую(

чих нині напрямів цього контролю напрацьована відпо(

відна законодавча база, яка в основному забезпечує

організаційно(функціональні потреби контролюючих

органів.

Однак вона не в повній мірі вирішує питання розме(

жування повноважень між цими органами, взаємодії між

ними, періодичності проведення перевірок різними дер(

жавними службами [4, с. 203]. Треба відмітити, що на

державному, регіональному й місцевому рівнях діє

безліч нормативних правових актів, які тією або іншою

мірою стосуються питань державного контролю, однак

вони розроблялися й приймалися в різний час і не по(

в'язані єдиною концептуальною основою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Перш за все, необхідно зазначити, що форми дер(

жавного контролю — це способи провадження конт(

рольної діяльності, її практична реалізація, здійснюва(

на в межах наданих державним контролюючим органам

повноважень, що базуються на відповідних принципах і

застосовуються для досягнення поставлених цілей з

найбільшим ступенем результативності [5, с. 87]. Тому

варто розглянути питання системи державного контро(

лю через дослідження його конкретних проявів: форм

та методів, за допомогою яких реалізуються повнова(

ження суб'єктів державного контролю в Україні.

Безперечно, від вибору форми контролю значною

мірою залежать його оперативність, затратність і мож(

ливість надання обгрунтованих рекомендацій щодо еко(

номії та ефективності використання трудових, мате(

ріальних і фінансових ресурсів. Окремі теоретичні та

практичні аспекти організації і функціонування держав(

ного контролю тривалий час вивчаються вітчизняними

науковцями в галузі економіки, демографії, політології

та державного управління. У цьому контексті особли(

вий інтерес становлять наукові доробки В. Авер'янова,

О. Андрійка, О. Вакульчик, Н. Виговської, А. Власової,

О. Данілова, Я. Жовнірчика, М. Каленського, С. Дегтя(

рьової, С. Левицької, І. Лещух, В. Лугового, А. Мамише(

ва, П. Надолішнього, П. Пашка, В. Піхоцького, М. Ру(

денка, І. Стефанюка та інших науковців.

Незважаючи на різноплановість підходів у контексті

висвітлення цієї проблематики, поглиблення потребують

концептуальні положення стосовно удосконалення ме(

ханізмів державного контролю в Україні, зокрема, пи(

тання щодо: кодифікації нормативно(правового забез(

печення розвитку механізмів державного контролю;

удосконалення інституційно(організаційних механізмів

контролю; уніфікації методологічних основ організації

національної системи державного контролю; раціона(

лізації механізмів здійснення державного фінансового

контролю в Україні; оптимізації організаційно(економ(

ічного механізму вітчизняного податкового та митного

державного контролю.

Грунтовний аналіз у рамках комплексного науково(

го дослідження цієї тематики надасть можливість відтво(

рити цілісну картину сучасного стану розвитку системи
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державного контролю, осмислити й узагальнити коло

малодосліджених питань, змоделювати основні органі(

заційні та правові засади діяльності державних органів

управління з удосконалення розвитку державного кон(

тролю в умовах економічного реформування України.

ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Завданнями статті є:

— оцінити ефективність методологічних основ

організації національної системи державного контро(

лю;

— проаналізувати дієвість законодавчих та норма(

тивно(правових механізмів організації державного кон(

тролю;

— висвітлити особливості інституційного забезпе(

чення системи державного контролю в Україні;

— розробити шляхи підвищення ефективності ме(

ханізмів фінансового, податкового та митного держав(

ного контролю в умовах економічного реформування

України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Відповідно до повноважень контролюючих органів

використання різних форм контролю є комплексною

системою, що дозволяє суб'єктам контролю в повному

обсязі одержувати необхідні відомості про стан діяль(

ності підконтрольних об'єктів, наприклад, органів ви(

конавчої влади; виявляти відхилення від установлених

нормативними правовими актами вимог, правил, поряд(

ку провадження діяльності підконтрольними об'єктами,

одержання ними внаслідок діяльності належних резуль(

татів; вживати заходів із попередження і припинення

порушень, відновлення й реалізації порушених вимог,

невиконаних рішень, а також уживати передбачених

законодавством адекватних заходів для притягнення до

відповідних видів відповідальності посадових осіб, вин(

них у цьому.

До форм контролю відносять: перевірку, інспекту(

вання, ревізію, експертизу, моніторинг. У всіх названих

форм контролю є свої особливості, які проявляються

під час проведення різних контрольних заходів. Аналіз

практики діяльності контролюючих органів дозволяє

зробити висновок про те, що основною формою конт(

рольної діяльності державних органів є перевірка ви(

конання (реалізації), яка може бути плановою та поза(

плановою.

Особливістю ревізії як форми контролю є те, що

вона орієнтована на дотримання встановленого поряд(

ку й законності у фінансово(економічній діяльності

суб'єктів господарювання і містить у собі формалізова(

ну, нормативно(правову та бухгалтерську перевірки

роботи відповідних фінансових органів, організацій,

структур. У ході ревізії також виявляються відхилення

в установленому порядку та в об'єктивності відображен(

ня фінансової роботи у затвердженій звітності, що сто(

сується виробничої та адміністративної сфер. Тобто у

формі ревізії проводиться фінансовий контроль.

Іншою найчастіше застосовуваною формою конт(

рольної діяльності у сфері виконавчої влади є експер(

тиза. Експертиза проводиться при здійсненні контролю

у тих випадках, коли для оцінювання якої(небудь діяль(

ності або продукції потрібні спеціальні знання. За ре(

зультатами експертизи складається висновок, що вра(

ховується у формуванні та прийнятті рішень за резуль(

татами контрольного заходу.

Правильне використання процедур і форм контро(

лю у сфері виконавчої влади є одним із найважливіших

факторів його ефективності. Виконуючи ту чи іншу фун(

кцію, держава за допомогою особливого механізму

впливає на суспільні процеси. Сучасні органи держав(

ного контролю можуть установлювати певні нормати(

ви, правила, стандарти, іншими словами, виступати су(

б'єктами нормотворчості. З іншого боку, вказані вище

органи у певних випадках і в установленому законом

порядку вправі застосовувати примусові заходи, висту(

паючи при цьому суб'єктом правозастосовної діяль(

ності. Тож є потреба поєднання правових і організацій(

них форм реалізації контрольної функції держави.

Залежно від часу здійснення контролю й часу

здійснення фінансових операцій, які підлягають пе(

ревірці, фінансовий контроль має такі форми: попе(

редній, поточний і наступний. Форми державного фінан(

сового контролю припускають використання певних

прийомів, способів здійснення контрольних заходів, що

об'єднуються у поняття "методи державного фінансо(

вого контролю".

Розглядаючи питання про реалізацію (здійснення)

контрольної функції держави, не можна обійти питання

про методи державного контролю, під якими варто ро(

зуміти сукупність засобів і способів контрольно(нагля(

дової діяльності держави. Відтак специфічне місце у

механізмі державного фінансового контролю належать

методам контролю. При цьому зауважимо, що в зако(

нодавчому полі не визначено поняття та сукупність ме(

тоду державного фінансового контролю, не встановле(

но його види і процедури, які застосовуються у різних

ситуаціях.

Проблема розвитку державного фінансового конт(

ролю в Україні засвідчує, що функціонуюча система

контролю не дозволяє підтримувати належний рівень

фінансово(бюджетної дисципліни, ефективне витрачан(

ня бюджетних коштів розпорядниками, забезпечення

населення якісними державними послугами. Зазначене

ставить під сумнів дієвість використовуваних у системі

державного фінансового контролю України фінансово(

економічних методів контролю.

Поряд з цим у процесі реформування системи дер(

жавного фінансового контролю з'являються нові мето(

ди контролю (найчастіше запозичуються із зарубіжної

практики), у відповідь на розвиток бюджетних відносин

модифікуються вже відомі методи, що в цілому визна(

чає необхідність узагальнення та класифікації методів

державного фінансового контролю, їх особливостей

використання та ролі у процесі забезпечення фінансо(

во(бюджетної дисципліни.

Методи державного фінансового контролю реалі(

зуються через застосування комплексу специфічних

процедур: дослідження документів; інвентаризації; ек(

сперименту; спостереження; контрольного замірюван(

ня; службового розслідування; економічного аналізу;

технологічного контролю; економіко(статистичного

аналізу; камеральної перевірки; економіко(математич(

них методів [5, с. 89].
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До найпоширеніших методів державного фінансо(

вого контролю належать: обстеження, аналіз, спосте(

реження, аудит. Слід зазначити про те, що, які б форми

й методи не використовувалися при фінансовому конт(

ролі, усі вони повинні бути спрямовані на підвищення

ефективності державної фінансової політики й дотри(

мання фінансово(бюджетного законодавства.

Отже, на нашу думку, доцільно виокремити аудит

як окремий метод сучасного державного фінансового

контролю за такими видами: фінансовий аудит, аудит

ефективності (адміністративної діяльності), аудит пра(

вильності та відповідності. Тому вважаємо за доцільне

акцентувати увагу саме на програмному аудиті ефектив(

ності, необхідність якого визначається введенням у

практичну діяльність контролюючих органів.

Загалом під аудитом ефективності розуміють фор(

му державного фінансового контролю, яка спрямова(

на на здійснення оцінки досягнення запланованих по(

казників (продуктивності, ефективності, якості), ви(

явлення проблем у виконанні бюджетних програм та

розробки пропозицій щодо підвищення ефективності

використання бюджетних ресурсів держави. Слід

відмітити, що результативне запровадження законодав(

чо регламентованого аудиту ефективності у практику

державного фінансового контролю в Україні вимагає,

в першу чергу, науково обгрунтованого підходу до фор(

мування його концептуальних та методичних основ.

Пріоритетний розвиток аудиту ефективності обу(

мовлюється стратегічною метою реформування меха(

нізму державного фінансового контролю України, зок(

рема, необхідністю: підвищення дієвості та ефектив(

ності державного фінансового контролю в усіх сферах

бюджетної системи; формування і реалізації загально(

прийнятих міжнародних принципів і правових основ при

підготовці проекту державного бюджету, його виконан(

ня, контролю за виконанням державного бюджету.

Результатом цього буде зростання ступеня прозо(

рості і публічності бюджетного процесу, що також га(

рантує попередження різного роду зловживань і пору(

шень при витрачанні бюджетних коштів; суттєвого по(

кращення державного управління в умовах обмеженості

фінансових ресурсів; публічність і прозорість діяльності

державних органів, які використовують фінансові ре(

сурси; переходу до бюджетування за результатами

діяльності, в результаті чого прийняті рішення базува(

тимуться на раціональних рішеннях, віддаючи перевагу

фінансуванню найбільш пріоритетних програм.

Безумовно, і податковий контроль використовує

різноманітні форми практичної організації для найбільш

ефективного виконання завдань, котрі стоять перед

ним. Він здійснюється шляхом застосування різних

прийомів і способів, а також використання спеціальних

процедур, що у своїй сукупності утворює форми (спо(

соби) податкового контролю.

Форму податкового контролю можна визначити як

регламентований нормами податкового законодавства

спосіб організації, здійснення і формального закріплен(

ня результатів заходів податкового контролю, що є єди(

ною сукупністю дій уповноважених органів з виконан(

ня конкретних завдань податкового контролю. Право(

ва форма контрольної діяльності у сфері оподаткуван(

ня є однією із гарантій дотримання балансу інтересів

платників податків та інших зобов'язаних осіб, з одно(

го боку, і держави (в особі уповноважених органів) — з

іншого боку [1, с. 109].

Відтак, формами здійснення податкового контро(

лю є: ведення обліку платників податку(створення умов

для здійснення контролю за правильністю нарахуван(

ня, повноти і своєчасності сплати податків, зборів, на(

рахованих фінансових санкцій, дотримання податково(

го та іншого законодавства; інформаційно(аналітичне

забезпечення діяльності органів державної служби —

комплекс заходів із збору, опрацювання та використан(

ня інформації, необхідної органам державної податко(

вої служби для виконання функцій і завдань; перевірка;

експертиза — проводиться тоді, коли в ході їх прове(

дення необхідні спеціальні знання у галузі науки, мис(

тецтва, техніки, економіки тощо [2].

Одним із напрямів інформаційно(аналітичного за(

безпечення діяльності органів державної фіскальної

служби є надання податкових консультацій як допо(

моги контролюючого органу конкретному платнику

податків стосовно практичного використання конк(

ретної норми закону або нормативно(правового акта

з питань адміністрування податків чи зборів, контроль

за справлянням яких покладено на такий контролю(

ючий орган.

Податкова консультація має індивідуальний харак(

тер і може використовуватися виключно платником по(

датків, якому надано таку консультацію. Центральний

орган контролюючого органу проводить періодичне

узагальнення податкових консультацій, які стосуються

значної кількості платників податків або значної суми

податкових зобов'язань, та затверджує наказом уза(

гальнюючі податкові консультації, які підлягають опри(

людненню.

Основною найефективнішою формою податкового

контролю як з позицій теорії, так і з використанням прак(

тичного досвіду є перевірка. На нашу думку, податкова

перевірка є процесуальною дією податкової адмініст(

рації щодо контролю за дотриманням податкового за(

конодавства, правильністю обчислення, своєчасністю і

повнотою сплати податків та зборів, що здійснюється

шляхом порівняння фактичних даних, отриманих у ре(

зультаті податкового контролю, з даними податкових

декларацій та інших звітних документів, які подаються

платниками податків до податкових органів.

У загальному сенсі податкові перевірки можна кла(

сифікувати за декількома підставами: за обсягом конт(

рольованих дій (камеральні, документальні, фактичні та

зустрічні); залежно від періодичності проведення доку(

ментальні перевірки (планові, позапланові); залежно від

місця проведення документальні перевірки (виїзні і не(

виїзні) [2].

Камеральною вважається перевірка, яка проводить(

ся у приміщенні контролюючого органу виключно на

підставі даних, зазначених у податкових деклараціях

(розрахунках) платника податків та даних системи елек(

тронного адміністрування податку на додану вартість

(даних органу, що здійснює казначейське обслуговуван(

ня бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки

платників у системі електронного адміністрування по(

датку на додану вартість, даних єдиного реєстру подат(

кових накладних та даних митних декларацій).
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Документальною перевіркою вважається перевірка,

предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота

нарахування та сплати усіх передбачених Податковим

кодексом України податків та зборів, а також дотриман(

ня валютного та іншого законодавства, контроль за

дотриманням якого покладено на контролюючі органи,

дотримання роботодавцем законодавства щодо укла(

дення трудового договору, оформлення трудових відно(

син з працівниками (найманими особами), яка прово(

диться на підставі податкових декларацій (розрахунків),

фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів

податкового та бухгалтерського обліку.

Фактична перевірка здійснюється без попереджен(

ня платника податків на підставі рішення керівника кон(

тролюючого органу, оформленого наказом, копія яко(

го вручається платнику податків або його уповноваже(

ному представнику, або особам, які фактично прово(

дять розрахункові операції під розписку до початку про(

ведення такої перевірки, та за наявності хоча б однієї з

обставин, визначених у ст. 80. 2 Податкового кодексу

України [1, с. 112].

З метою отримання податкової інформації контро(

люючі органи мають право проводити зустрічні звірки

даних суб'єктів господарювання щодо платника по(

датків. Зустрічною звіркою вважається співставлення

даних первинних бухгалтерських та інших документів

суб'єкта господарювання, що здійснюється контролю(

ючими органами з метою документального підтверд(

ження господарських відносин з платником податків та

зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і

якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між

ними, для з'ясування їх реальності та повноти відобра(

ження в обліку платника податків.

Слід зазначити, що у даний час в умовах повної еко(

номічної самостійності господарюючих суб'єктів мето(

ди і форми здійснення контрольної діяльності у сфері

оподаткування значно трансформувалися, вони прид(

бали юридичну значущість і знайшли своє закріплення

в податковому законодавстві.

Сьогодні неправильний вибір тих або інших форм,

прийомів і способів здійснення податкового контролю,

а також недотримання регламентованого законодавчи(

ми актами порядку здійснення контрольної діяльності

може привести до значних правових наслідків, наприк(

лад, до відміни рішень, прийнятих на підставі резуль(

татів податкового контролю, отриманих неправомірним

чином, до визнання недійсними ненормативних актів

контролюючих органів, до стягнення збитку, заподія(

ного в результаті неправомірних дій уповноважених осіб

тощо.

Отже, форма податкового контролю як зовнішній

вираз конкретного змісту відображається, перш за

все, у здійсненні конкретних дій щодо вживання тих

або інших прийомів і способів для встановлення

фактів об'єктивної дійсності, а також у документах

податкового контролю, що закріплюють його резуль(

тати.

Митний контроль як різновид державного контро(

лю базується на принципах: об'єктивності, котрий пе(

редбачає аналіз реальних фактів і всебічність їх роз(

гляду. Митна контрольна діяльність має грунтуватися на

дійсності, реальності та конкретності фактів; дієвості,

що полягає у реальних наслідках виявлення порушення

чинного законодавства, прийнятих норм і правил; глас(

ності, який передбачає відкритість у діяльності держав(

них органів, широку інформованість про прийняті рішен(

ня й їх виконання, надання громадянам, колективам і

організаціям реальних гарантій щодо забезпечення їх

інтересів; систематичності та регулярності.

Серед форм митного контролю можна визначити

такі, що здійснюються виключно у зонах митного конт(

ролю, такі, що можуть здійснюватися як у межах, так і

поза межами відповідних зон, або такі, що взагалі не

залежать від режиму зони митного контролю. Так, ви(

ключно у зонах митного контролю здійснюються такі

форми митного контролю, як: митний огляд (огляду та

переогляду товарів, транспортних засобів комерційно(

го призначення, огляду та переогляду ручної поклажі

та багажу, особистого огляду громадян); взяття проб

(зразків) товарів, що здійснюється посадовими особа(

ми органу доходів і зборів у рамках процедур митного

контролю та митного оформлення з метою встановлен(

ня характеристик товарів [3, с. 21].

Як у зонах митного контролю, так і за їх межами

можуть здійснюватися такі форми митного контролю,

як: перевірка документів та відомостей, які надаються

під час переміщення товарів, транспортних засобів ко(

мерційного призначення через митний кордон України;

огляд територій та приміщень складів тимчасового збе(

рігання, митних складів, вільних митних зон, магазинів

безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться това(

ри, транспортні засоби комерційного призначення, що

підлягають митному контролю; усне опитування грома(

дян та посадових осіб підприємств.

Нарешті, незалежними від правого режиму зони

митного контролю є такі форми митного контролю, як:

облік товарів, транспортних засобів комерційного при(

значення, що переміщуються через митний кордон Ук(

раїни; перевірка обліку товарів, що переміщуються че(

рез митний кордон України та/або перебувають під

митним контролем; проведення документальних пере(

вірок дотримання вимог законодавства України з питань

державної митної справи, утому числі своєчасності, до(

стовірності, повноти нарахування та сплати митних пла(

тежів [3, с. 22].

Власне кажучи, для тих форм митного контролю,

що здійснюються виключно у зонах митного контролю,

правовий режим відповідної зони є засобом забезпе(

чення виконання контрольних заходів. У той же час, усі

інші форми митного контролю знаходяться у двосто(

ронньому зв'язку з правовим режимом зон митного кон(

тролю: з одного боку, режим зони митного контролю

сприяє виконанню контрольних заходів, з іншого —

контрольні заходи можуть застосовуватися для забез(

печення дотримання правил режиму зони митного кон(

тролю.

Завдання державного контролю можуть бути досяг(

нуті лише тоді, коли його здійснення буде базуватися

на відповідних принципах — теоретично обгрунтованих

і нормативно закріплених правових, процесуальних та

організаційних основах здійснення державного контро(

лю, які визначають його загальну спрямованість. При

цьому, варто зауважити, що чинні нормативно(правові

документи не дають вичерпного переліку форм та ме(
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тодів державного контролю, що створює певні кон(

фліктні ситуації під час його проведення.

В основі контрольно(наглядової функції держави

лежить поєднання переконання (стимулювання) і при(

мусу як методів її здійснення. Методи переконання (сти(

мулювання) посідають не менш важливе місце у ме(

ханізмі функціонування держави в цілому і його конт(

рольно(наглядової функції, зокрема. Деякі науковці

справедливо відзначають зміщення центра ваги від пря(

мого юридично владного впливу до методів погоджень

і надання допомоги. Під впливом трансформацій у дер(

жаві, суспільстві закономірно виникає питання про межі

використання примусу як методу здійснення функцій

держави, зокрема, й контрольно(наглядової.

В арсеналі методу переконання перебувають такі

способи стимулювання, як заохочення, рекомендації,

роз'яснення, виховання, договори тощо. Сьогодні орга(

ни державного контролю недостатньо ефективно опе(

рують цими способами впливу на підконтрольні об'єкти.

Звітність контролюючих органів констатує різні відхи(

лення, аномалії, порушення норм; містить факти про

притягнення винних до відповідальності. При цьому

практично не виявляються відомості про зразкове, по(

казове виконання підконтрольними встановлених вимог

і правил.

Вбачається, що у звітах про свою діяльність органи

державного контролю повинні серед іншого наводити

відомості про підконтрольні об'єкти з бездоганною та

зразковою практикою. Нерідко контрольні органи й

посадові особи під час проведення перевірок обмежу(

ються констатацією фактів порушень, вказівками на них

і вимогами (рекомендаціями) щодо їхнього усунення без

надання практичної допомоги підконтрольному об'єкту.

Контроль не повинен бути однобічним, а його завдання

не можна зводити лише до виявлення фактів невиконан(

ня; не менш важливо спрямувати, націлити громадян і

організації на пошук способів і засобів високоефектив(

ного виконання приписів законів.

Методи примусу й переконання є загальними, але

не єдиними методами провадження контрольно(нагля(

дової діяльності держави. Маючи певну своєрідність,

специфічність, контрольно(наглядова функція має свої,

властиві тільки їй методи. На підставі проведеного ана(

лізу інституційного забезпечення системи державного

контролю з'ясовано, що в Україні створилася складна,

розгалужена, багатофункціональна, методологічно й

технологічно неоднорідна система органів державного

контролю, яка має різну організаційну форму. До того

ж обгрунтовано відсутність єдиної правової бази, яка

забезпечувала б ефективну та злагоджену діяльність

органів державного контролю, єдиної інформаційної

бази що значною мірою знижує ефективність спільної

роботи.

ВИСНОВКИ
Враховуючи нагальну потребу в інформаційному та

програмному забезпеченні діяльності органів держав(

ного контролю є необхідність: створення єдиного

інформаційного центру органів державного контролю;

побудови глобальної державної інформаційно(аналітич(

ної системи державного контролю як складової орга(

нізаційної структури єдиної системи державного конт(

ролю; затвердження системи класифікації та кодуван(

ня інформації; здійснення методологічної узгодженості

процесів обміну інформацією.

Одним із шляхів удосконалення інституційного ме(

ханізму організації державного контролю має бути ко(

ординація управлінських дій, що зводиться до налагод(

ження зв'язку і фактичної взаємодії суб'єктів, котрі

здійснюють процес контролю. Відтак передбачено не(

обхідність узгодження їхніх дій, усунення паралелізму

та дублювання функцій, забезпечення відповідної про(

порційності в роботі. Структурно впорядкована систе(

ма органів державного контролю, повинна бути опти(

мальною для теперішнього розвитку держави та до(

статньо мобільною для подальшої її модифікації, що

сприятиме забезпеченню єдиного злагодженого меха(

нізму діяльності всіх органів влади.
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