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7.1. Суть та методи функціонального 
аналізу в системі державної служби 

 
Необхідним атрибутом розбудови незалежної демократичної 

держави є формування і виконання державними службовцями 
контрольно-наглядових, аналітичних, організаційно-управлінсь-
ких, інформаційних, прогнозно-планових, дослідницьких, нормо-
проектних та інших функцій. Передумовою визначення ефектив-
ності їх виконання є результати функціонального аналізу, суть 
якого полягає в обліку, аналізі та об’єктивній оцінці інформацій-
ного потоку, що характеризує функціональний механізм держав-
ної служби.  

Основними джерелами, що наповнюють зміст і цілі функціо-
нального аналізу, на думку дослідників, є: 
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1. Визначення мети діяльності і завдань, які забезпечують її до-
сягнення. 

2. Вивчення причинно-наслідкових зв’язків об’єкта дослідження. 
3. Вибір показників, що характеризують об’єкт дослідження, та 

методів їх кількісного аналізу. 
4. Оцінка отриманих показників з позицій ефективності функ-

ціонування об’єкта дослідження. 
5. Визначення факторів реального та можливого впливу на по-

казники, що характеризують об’єкт дослідження. 
6. Вибір альтернативних управлінських рішень відносно отри-

маних результатів. 
При цьому функціональний аналіз характеризується певним 

набором ознак, що знаходять своє відображення в системі прийн-
яття управлінських рішень. Такими ознаками є факт визнання по-
переднього, прогнозного, оперативного та підсумкового аналізу; 
повного і тематичного (цільового) функціонального аналізу; по-
рівняльного, вартісного, багатофакторного системного аналізу; 
внутрішнього (організаційні структури окремого виконавчого ор-
гану) та зовнішнього функціонального аналізу (фінансові, подат-
кові органи, органи статистики, слідчі органи, науково-дослідні 
організації та ін.). 

Найбільш рельєфно функціональний аналіз реалізується у 
вигляді такого інтерпретаційного формату: 
– функціонального обстеження; 
– аудиту адміністративної діяльності; 
– аналізу окремих векторів діяльності державних службовців; 
– оцінки результативності та ефективності виконання посадо-

вих обов’язків; 
– розробки пропозиції щодо напрямів діяльності; 
– аналізу клімату у трудовому колективі та можливих конфлік-

тних ситуацій між персоналом. 
Функціональний аналіз управління діяльності в системі дер-

жавної служби здійснюється за допомогою таких інструментів: 
– стандартів та нормативів виконання посадових обов’язків; 
– правил атестації державних службовців; 
– кваліфікаційних характеристик відповідних категорій держа-

вних службовців; 
– механізму заміщення посад; 
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– механізму вирішення службових конфліктів у державному 
апараті. 
Історичний досвід є переконливою ілюстрацією того, що фу-

нкціональний аналіз доцільно проводити з допомогою таких ме-
тодів: 
– технічних: порівняння, групування, виділення вузьких місць, 

балансовий метод, метод провідної ланки, абстрактно-
логічні, експертні, стохастичні методи та ін.; 

– економіко-математичних: кореляційний, регресивний, диспе-
рсійний, моделювання, прогнозування та ін.; 

– інтуїтивних: колективні експертні оцінки, індивідуальні екс-
пертні оцінки та ін. 
Кожна із наведених форм реалізації функціонального аналізу 

характеризується певним набором та ієрархією цінності, функці-
онування яких є основним засобом соціальної регуляції. 

Останнім часом особлива увага приділяється такій формі ре-
алізації функціонального аналізу, як функціональне обстеження, 
що ставить за мету вивчення ефективності роботи підрозділів 
державної служби відповідно до Указу Президента України від 
11 лютого 2000 року “Про підвищення ефективності системи 
державної служби”. 

Поширеною залишається думка про те, що завдання функці-
онального обстеження полягають у тому, щоб:  
– ідентифікувати діяльність конкретних органів виконавчої 

влади із завданнями, передбаченими у Положенні про цей 
орган;  

– визначити, в якій мірі посадові інструкції відповідають По-
ложенням про орган та його структурні підрозділи, профе-
сійно-кваліфікаційним характеристикам посад державних 
службовців та реально виконуваної ними роботи;  

– провести уточнення завдань конкретного органу та структу-
ри його апарату і кадрового складу. 
У цілому функціональне обстеження здійснюється за зако-

нами логіки у формі відповідних модулів. Наприклад, функціона-
льне обстеження апарату обласної чи районної державної адміні-
страції здійснюється у контексті таких модулів: 
1. За наказом першої особи на чолі з його заступником створю-

ється робоча група відповідальних за роботу апарату у скла-
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ді: керівника апарату, фахівців структурних підрозділів, ке-
рівників кадрової та юридичної служб. 

2. Розробляється графік функціонального обстеження. 
3. Проводиться функціональне обстеження. 
4. Складається звіт та пропозиції за результатами обстеження. 
5. Обговорюються результати обстеження. 

Сутність функціонального обстеження полягає у тому, що 
Типовий регламент, Інструкції з діловодства, Положення про 
апарат місцевої держадміністрації та Положення про структурні 
підрозділи апарату місцевої державної адміністрації ідентифіку-
ються з Конституцією України, Законом України “Про місцеві 
державні адміністрації”. За результатами аналізу досліджуються 
функції, які не враховані Положеннями підрозділів, у зв’язку з 
чим готуються висновки про доцільність внесення доповнень або 
змін до них. Під цим кутом зору першочергового значення набу-
ває проведення функціонального аналізу посадових інструкцій 
керівників та спеціалістів апарату за такими показниками: 
– ступінь повноти врахування завдань у посадових інструкціях 

відповідно до завдань, окреслених Положенням про підрозділ; 
– відповідність посадових інструкцій типовим професійно-

кваліфікаційним характеристикам. 
Проведений аналіз стає основою оптимізації посадових ін-

струкцій щодо типових професійно-кваліфікаційних характерис-
тик, розподілу обов’язків між працівниками апарату, прозорості 
чисельності працівників апарату та штатного розкладу. 

За результатами функціонального обстеження апарату та 
структурних підрозділів готується проект розпорядження голови 
держадміністрації, у якому вказуються шляхи усунення виявле-
них недоліків, розглядаються можливості удосконалення струк-
тури апарату адміністрації та ін. 

 
 
 
7. 2. Ефективність державної служби 
 
У системі функціонального аналізу важливе місце належить 

такій економічній категорії, як ефективність. 
Ефективність – це відношення між результатом та ресурса-

ми, спрямованими для отримання цього результату. 
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Утім слід мати на увазі, що питання методичного забезпе-
чення оцінки ефективності функціонування органів державної 
влади та місцевого самоврядування поки що не врегульоване. У 
цьому зв’язку дуже часто вживають поняття “результативність”, 
яке відображає відношення між очікуваними та реальними ре-
зультатами управлінського рішення. Під цим кутом зору резуль-
тативність цілком резонно ототожнюють з ефектом, хоча на 
практиці це призводить до того, що розмивається сама аргумен-
таційна основа суті ефективності. 

Як показує вітчизняний досвід, у практиці державної служби 
логічно виділяти три основні види ефективності: 
– необхідну (А) – відношення цілей до потреб, ідеалів і норм; 
– результативну (Б) – відношення досягнутого результату до 

намічених цілей; 
– витратну (В) – відношення затрат до досягнутих результатів. 

При цьому сума цих ефектів (А + Б + В) визначає ефектив-
ність державного управління. 

У системі державного управління прийнято виділяти такі ви-
ди ефектів: 
1. Виробничий ефект, який виникає при наданні соціальних по-

слуг і визначається співвідношенням між затратами і отри-
маними результатами. 

2. Економічний ефект, який фіксує співвідношення між пропо-
зицією і попитом на той чи інший вид товарів і послуг. 

3. Соціальний ефект свідчить про актуальність, ефективність 
будь-якої праці, дотримання соціально встановлених норм. 
Як показує вітчизняний досвід, основними критеріями оцін-

ки ефективності функціонування державної служби повинні бути: 
– відповідність змісту результатам управлінської діяльності; 
– дотримання правових та інших норм всіма рівнями владних 

структур; 
– реальний вплив правлячої еліти на стан і розвиток об’єктів 

управління; 
– ступінь забезпечення спрямованості розвитку суспільства; 
– досягнення умови зростання соціального песимізму, зумов-

леного розходженням політичних обіцянок і реальною соціа-
льною дійсністю; 

– правдивість і гуманність управлінської інформації. 
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Представники державної служби повинні працювати за дво-
ма основними векторами. По-перше, вони повинні стати поводи-
рем нації, вивести її на шлях соціального прогресу. По-друге, 
державна служба повинна набути такого іміджу, за якого було б 
можливе надійне співробітництво з іншою частиною суспільства, 
з масою. 

При проведенні оцінки ефективності роботи державних слу-
жбовців досліджуються їх особистісні риси, політична поведінка, 
інтелектуальні і ділові якості, вміння виробляти і приймати стра-
тегічні рішення і забезпечення їх трансляції на рівень масової 
свідомості і виконання. 

Оцінка ефективності роботи державного службовця може ви-
значатися за результатами атестації, функціонального обстежен-
ня відповідних підрозділів органів виконавчої влади, спеціальних 
перевірок тощо. 

Практика демократичного державного будівництва підтвер-
дила доцільність оцінювання роботи державного службовця за 
чотирибальною системою (оцінка висока, добра, задовільна, ни-
зька). Причому критерії, за якими оцінюється якість роботи, ви-
діляються у три блоки: 
1. Показники виконання обов’язків і завдань, покладених на 

державного службовця. 
2. Професійна компетентність. 
3. Етика поведінки. 

У практиці оцінки ефективності прийняття управлінських 
рішень, за різними джерелами, існує від 20 до 40 принципів оцін-
ки ефективності. Проте частіше всього перевага надається таким: 
– принцип “дерева цілей”, при якому цілі вищих рівнів управ-

ління відповідають цілям нижчих рівнів; 
– гармонійне поєднання централізації і централізованого управ-

ління; 
– єдиноначальність; 
– порядок і справедливість; 
– ініціатива; 
– корпоративний дух; 
– принцип діалектної логіки та ін. 

Система прийняття управлінських рішень може оцінюватись 
такими показниками: 
– витратами часу на розв’язання управлінських проблем; 
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– витратами праці персоналу на розробку і прийняття управ-
лінського рішення; 

– результативністю прийняття управлінського рішення; 
– величиною впливу прийнятих управлінських рішень на кін-

цевий результат функціонування об’єкта управління та ін. 
Причому оцінка ефективності управлінських рішень перед-

бачає аналіз внутрішньої і зовнішньої ефективності. 
Внутрішня ефективність знаходить своє відображення при 

оцінці роботи управлінського персоналу, а зовнішня ефектив-
ність направлена на з’ясування досягнутих результатів управлін-
ської діяльності. Що ж стосується методів оцінки ефективності 
прийняття рішень, то вони передбачають: 
1) моделювання проблеми та можливі результати від прийняття 

управлінських рішень; 
2) метод порівняння планових і фактичних показників; 
3) прогностичні розрахунки оптимального варіанту управлінсь-

кого рішення та ін. 
Звичайно розробка моделі оцінки ефективності управлінсь-

кого впливу є багатоаспектною проблемою, а тому потрібно ро-
зумно поєднувати фахову, соціальну та методичну компетент-
ність управлінських структур як необхідну передумову ефектив-
ності та результативності розв’язання проблеми у тій чи іншій 
просторово-часовій перспективі. 

 
 
 
7.3. Державний контролінг у системі 

державної служби 
 
В умовах формування правової демократичної держави кон-

тролінг являє цілісну систему управління суспільним розвитком, 
засобом виховання персоналу, підвищення відповідальності дер-
жавних службовців за діяльність, спрямовану на досягнення кін-
цевих цілей і результатів, у системі державного управління. 

Сутність контролінгу, на відміну від контролю, полягає в то-
му, що він зорієнтований не на виявлення недоліків у роботі дер-
жавних службовців і в разі необхідності їх покарання, а поклика-
ний спрямовувати свій погляд на випередження подій, на форму-
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лювання переконливих, аргументованих стратегій розвитку дер-
жави. 

Державний контролінг у залежності від об’єкта контролю-
вання класифікується на: банківський; податковий; фінансовий; 
кадровий; інвестиційний; проектний (розробка концепцій і стра-
тегій); статистичний контроль; контроль за дотриманням антимо-
нопольного законодавства; контроль за виконанням управлінсь-
ких рішень; контролінг управління портфелем цінних паперів; 
контролінг якості та ін. 

У залежності від свого функціонального призначення конт-
ролінг поділяється на державний і соціальний.  

Державний контролінг здійснюється всіма органами влади у 
межах своєї компетенції і полягає у:  
– забезпеченні дотримання всіма державними органами зако-

нів та інших нормативно-правових актів; 
– плануванні управлінської діяльності; 
– координуванні та консультуванні управлінського апарату; 
– дослідженні альтернативних варіантів прийняття управлінсь-

ких рішень; 
– аналізі та співставленні фактичного стану справ у структурах 

державної влади з плановими показниками та ін. 
На державному рівні контролінг поділяється на політичний, 

адміністративний, судовий і відповідно здійснюється Президен-
том України, Верховною Радою України, виконавчими органами 
всіх гілок влади, судовими органами, прокурорським наглядом, 
місцевими органами, політичними організаціями, які підтримує 
народ. 

Політичний контролінг здійснюється тими органами і особами, 
які уповноважені владою. Втім органом, який здійснює політичний 
контролінг, може бути парламент і місцеві виборні органи. 

Парламентський контролінг, передбачений Конституцією 
України, здійснюється Рахунковою палатою, Уповноваженими 
Верховної Ради України з прав людини (омбудсменом) та постій-
ними і тимчасовими контрольними комісіями, які можуть ство-
рюватися при необхідності. 

Адміністративний контролінг здійснюється виконавчими ор-
ганами всіх гілок влади. Зазвичай тут реалізується контроль ви-
щих посадових осіб за діями підлеглих осіб; створюються інспек-
ції і наглядові органи, які аналізують дотримання законів, норма-
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тивних документів і актів, аналізують ефективність і якість адмі-
ністративної діяльності; планують, координують та консультують 
роботу фахових підрозділів. 

Адміністративний контролінг поділяється на: 
– стратегічний контролінг, орієнтований на формування довго-

строкових цілей адміністративного керівництва з максималь-
ним урахуванням умов суспільного розвитку. Найбільш ре-
льєфно стратегічний контролінг реалізується через систему 
стратегічного планування; 

– оперативний контролінг, який координує поточну роботу ад-
міністрації. 
Судовий контролінг здійснюють усі суди України – Консти-

туційний, Верховний, суди загальної компетенції, господарські, 
військові, третейські. Вони розглядають протести органів держа-
вної влади про визнання незаконними актів управління, справи 
про злочини працівників державного апарату, вимоги про ви-
знання недійсними актів державних органів, які порушують пра-
во та інтереси громадян і юридичних осіб тощо. 

Соціальний контролінг потрібно розглядати під кутом зору 
активності населення, яка проявляється в діяльності громадських 
рухів і організацій, у засобах масової інформації, зверненнях, ли-
стах і є найбільшим проявом демократизації суспільства. Зверне-
мо увагу на те, що система органів контролінгу в Україні є досить 
складною. Ці органи мають різну організаційну форму та правове 
положення в системі органів виконавчої влади. Провідне місце 
серед них належить функціональним центральним органам, для 
яких контролінг є основною функцією щодо не підпорядкованих 
в адміністративному порядку державних органів. Вони мають 
право приймати у межах своєї компетенції обов’язкові для мініс-
терств, відомств та ін. акти, давати обов’язкові для виконання 
вказівки. До таких органів належать Антимонопольний комітет 
України, Державний комітет статистики, Державний фонд майна 
та ін. 

До системи органів контролінгу відносяться органи прокура-
тури, які здійснюють надвідомчий контроль всіх суб’єктів, неза-
лежно від їх відомчої підпорядкованості. 

З позиції системного підходу до забезпечення стабільності у 
суспільстві і державного устрою контролінг державної служби 
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носить багатофункціональний характер. Найбільш поширеними 
функціями контролінгу у системі державної служби є:  
– надання інформаційних послуг в системі управління; 
– консультування адміністративного керівництва в сфері 

управління роботою підрозділів; 
– консультування в сенсі менеджеризації державної служби; 
– надання методичної допомоги в організації перспективного і 

поточного планування; 
– розробка коректних рекомендацій щодо використання мето-

дів управління (економічних, адміністративних, соціально-
психологічних, ідеологічних та ін.) 

– бюджетування адміністративних підрозділів для досягнення 
цілей; 

– моделювання, яке дозволяє прогнозувати необхідний обсяг 
ресурсного забезпечення для досягнення поставленої мети; 

– нормативне регулювання; 
– оперативна та стратегічна діагностика й ін. 

Слід зазначити, що в Україні за останнє десятиліття створені 
засади розвитку контролінгу у державному управлінні. Проте на-
явність розгалуженої системи контролю в державному управлінні 
ще не забезпечує її ефективність. Причиною цього є те, що в 
Україні функції контролінгу розпорошені між багатьма десятка-
ми органів державного управління з різним правовим статусом та 
різними повноваженнями, які у багатьох випадках дублюються. 
Досі не створені ефективні механізми взаємодії органів контролі-
нгу у державному управлінні. При цьому здійснення контролінгу 
в державному управлінні повинно тяжіти до уніфікації контроль-
ної діяльності. 

Формування уніфікованої системи норм і стандартів повинно 
стати одним з першочергових завдань реформування системи ко-
нтролінгу у державному управлінні України. Зазначимо, що ста-
ндартизація на рівні окремих органів державного управління є 
лише частковим вирішенням загального питання стандартизації 
контролінгу у державному управлінні. Тому потрібна система 
обов’язкових для виконання стандартів, спільних для всіх органів 
контролю у державному управлінні. Діяльність кожного органу 
контролю має бути узгоджена із загальними стандартами контро-
лінгу у межах встановлених цим органом завдань повноважень. 
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Розробка стандартів дозволить співставляти результати дія-
льності різних органів, що дозволить більш об’єктивно оцінювати 
і узагальнювати рівень якості роботи контролюючих і підконтро-
льних структур. 

Щоб запобігти негативним наслідкам при застосуванні конт-
ролінгу, потрібно дотримуватись таких рекомендацій: 
– у процесі контролінгу потрібно забезпечити двостороннє спі-

лкування; 
– оптимізувати кількісний характер контролю; 
– встановити високі, але досяжні цілі. Занижена мета розслаб-

ляє персонал при виконанні своїх службових обов’язків; 
– забезпечити належну мотивацію праці та ін. 

Позитивна роль у вихованні відповідальності персоналу 
державної служби належить індивідуальному контролю: 
– випробування при прийнятті на державну службу (ст. 18 За-

кону України “Про державну службу”); 
– надання державним службовцем відомості про доходи та 

майновий стан (ст. 13 і ст. 30 Закону України “Про державну 
службу”); 

– атестація. 
Щоб забезпечити високу ефективність і результативність ко-

нтролінгу державної служби, потрібно на державному рівні ста-
вити питання про створення такої інституції, як адміністративна 
юстиція, завданням якої повинно бути правосуддя у сфері адміні-
стративної влади, тобто розгляд судами скарг громадян на дії по-
садових осіб і органів державного управління. Власне, адмініст-
ративний суд повинен орієнтувати свою роботу на захист пору-
шених прав і свобод громадян, забезпечення загального порядку і 
правопорядку, ефективність і законність діяльності державної 
адміністрації. Громадяни можуть оскаржити і бездіяльність поса-
дових осіб, державних службовців. 

Конкретизованим варіантом контролінгу над державною 
службою є парламентські уповноважені, або омбудсмени, діяль-
ність яких регламентована Законом України “Про Уповноваже-
ного Верховної Ради України з прав людини”.  

Створення служби омбудсмена в Україні – це вимога сього-
дення. Цей інститут має основним завданням захистити свободу 
відносин між громадянином і державним органом, зробити сер-
йозний вклад в обмеження зловживань у державних органах. 
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Правда, на нинішньому етапі державотворення згадуваний 
Закон надає українському омбудсменові дуже обмежені права. 
Цей Закон носить у певній мірі більш декларативний характер, 
ніж механізм реального впливу на зловмисника. Але навіть при 
всіх недоліках законодавства діяльність українського омбудсмена 
розглядається як важливий крок на шляху демократизації гро-
мадських і державних відносин. 

Для того, щоб контролінг у системі державного управління 
носив дієвий характер, контролюючим потрібно дотримуватися 
таких основних принципів: демократизму; законності; дієвості і 
гласності; об’єктивності; відповідальності контролюючого органу 
і дисципліни; субординації у службових відносинах контролюю-
чих органів; плановості у діяльності контролюючих органів; сис-
тематичності контролю; оперативності; неупередженості; своєча-
сності за строками здійснення та повнотою за обсягом; повної 
взаємодії контролюючих органів та ін. 

Наприклад, принцип демократизму полягає у можливості ві-
льного доступу до інформації, оприлюдненні результатів контро-
лінгу. Принцип законності полягає у тому, що контролінг пови-
нен здійснюватись на підставі законів та нормативних документів 
і актів. Принцип дієвості і гласності регламентує глибокий аналіз 
результатів контролінгу, формування висновків щодо можливих 
наслідків, оприлюднення результатів контролінгу, формування 
суспільної думки. 

Принцип об’єктивності контролінгу передбачає аналіз реаль-
них фактів та всебічність їх розгляду. Контрольна діяльність по-
винна ґрунтуватися на реальній діяльності, конкретності фактів. 
Об’єктивність контролінгу випливає із глибокого вивчення фак-
тів і документів, проведення необхідних розрахунків, аналізів, 
співставлень, виявлення причин порушень, недоліків або поми-
лок. Все це дасть змогу знайти вірне рішення при усуненні пору-
шень чи попередити від небажаних наслідків і т.д. 

 До активної роботи для забезпечення ефективності держав-
ного контролінгу повинні залучатися всі учасники процесу дер-
жавного управління, особливо керівники структурних підрозді-
лів, а не тільки спеціальні контрольні органи чи посадові особи. 
У цьому зв’язку доцільним є впровадження у практику роботи 
органів державної влади елементів адміністративного аудиту. 

 



 216 

7.4. Адміністративний аудит 
 
Адміністративний аудит у своїй сучасній формі зародився у 

Швеції в середині 60-х років на основі теорії “трьох Е”, тобто на 
тих головних елементах, які характеризують стан управління 
державними ресурсами:  

1) економія (economy) – ощадність, бережливість, ступінь мі-
німізації витрат з огляду на якість продукту;  

2) ефективність (efficiency) – продуктивність, ступінь корис-
ності споживання ресурсів для створення продукту;  

3) результативність (effectiveness) – дієвість, успішність, рі-
вень досягнення мети. 

Під адміністративним аудитом слід розуміти комплекс екс-
пертно-аналітичних, оціночних, перевірочних та інших форм ко-
нтрольних заходів, спрямованих на діяльність об’єкта та його по-
садових осіб, пов’язану з ухваленням ними управлінських рішень 
та виконанням функцій відповідно до нормативно-правових, ад-
міністративних, розпорядчих, інших актів і відомчих документів 
на предмет визначення ефективності діяльності та підготовки ре-
комендацій з удосконалення управлінських процесів залежно від 
характеру виявленої проблеми. 

Предметом аудиту є управлінське рішення, порядок ухвален-
ня та виконання його державними установами. При цьому управ-
лінське рішення – це нормативно-правові, організаційно-
розпорядчі акти і відомчі документи (постанови, розпорядження, 
накази, положення, інструкції, стандарти, інструктивні листи то-
що), рішення посадових осіб, на яких у встановленому порядку 
покладено виконання організаційно-розпорядчих, консультатив-
но-дорадчих функцій, що впливають або можуть вплинути у май-
бутньому на об’єкт аудиту. 

Головною метою адміністративного аудиту є глибокий аналіз 
діяльності органів виконавчої влади, спрямований на удоскона-
лення державного управління, що забезпечує поліпшення рівня 
життя громадян. 

Об’єктами адміністративного аудиту є державні установи, їх 
функції, діяльність посадових осіб, що пов’язана з прийняттям 
управлінських рішень. 
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Суб’єктами адміністративного аудиту виступають аудитор-
ські фірми, вищі органи аудиту, уповноважені структурні підроз-
діли міністерств та відомств. 

Виділяють два основних підходи до реалізації адміністрати-
вного аудиту. Перший – орієнтований на результати адміністра-
тивної діяльності; другий – на проблеми, що виникають у суспі-
льному житті громадян. 

Адміністративний аудит має ту особливість, що формальна 
законність та фінансово-бухгалтерська точність не є кінцевою 
умовою, а лише початком для дослідження (операція може бути 
законною, але не зовсім ефективною). Аудитору замало бути бух-
галтером чи юристом – йому треба мати широку ерудицію у сфе-
рі державної служби. 

Загалом, у ході адміністративного аудиту здійснюється моні-
торинг законодавчих та нормативно-правових актів; аналізуються 
інформаційно-статистичні дані; вивчається важливість та обґрун-
тованість урядових програм; опрацьовуються матеріали фінансо-
во-економічних перевірок; вивчається вітчизняний та зарубіжний 
досвід розв’язання проблем державного управління.  

Характеристика видів адміністративного аудиту 
 

Види аудиту 
адміністративної 

діяльності 

Зміст аудиту 

Аудит 
результативності 

Перевірка якості прийнятого управлінсько-
го рішення відповідно до витрачених ре-
сурсів на його розробку та реалізацію 

Аудит 
адміністративної 
ефективності 

Перевірка кадрового забезпечення ступе-
ня компетентності вирішення покладених 
на державну установу, організацію чи її 
підрозділ функцій 

Регулятивний 
аудит 

Перевірка: фінансової виконавської дис-
ципліни і ступеня реалістичності техніко-
економічного обґрунтування бюджетної 
програми; визначення способів досягнення 
мети бюджетної програми; виявлення ву-
зьких місць у правовому та адміністратив-
ному забезпеченні виконання бюджетної 
програми, яких можна було б уникнути; 
виявлення  необґрунтованого  дублювання 
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Закінчення таблиці
 обов’язків виконавцями бюджетної про-

грами; визначення якості надання послуг 
(виконаних робіт, придбаних товарів за 
бюджетні кошти) 

Аудит 
ефективності 
проведення 
державних 
закупівель 

Перевірка правильності купівлі товарів і 
послуг для забезпечення функціонування 
державної установи через систему тендерів 

Аудит 
ефективності 
утримання 
об’єктів державної 
власності 

Перевірка стану та експлуатації основ-
них фондів державної установи 

Аудит 
результативності 
трансфертів 

Перевірка пріоритетності розподілу та 
ефективності використання державних 
коштів 

Аудит контрактів, 
проектів і програм 

Перевірка ефективності укладення контрак-
тів, проектів, програм як усередині держав-
них структур влади, так і за їх сприяння 

 

Звернемо увагу, що кожен із перерахованих видів адмініст-
ративного аудиту має класифікаційну структуру: 

1. За відношенням до вимог законодавства: 
– обов’язковий, що проводиться у випадках, передбачених 

чинним, законодавством;  
– ініціативний, який здійснюється за ініціативою державної 

установи. 
2. За відношенням до державної установи: 

– внутрішній, який проводиться комісією, утвореною всереди-
ні державної установи, що складається з керівників підрозді-
лів, працівників державної установи; 

– зовнішній, що виконується зовнішніми по відношенню до 
державної установи суб’єктами аудиту. 
3. За процесуальними ознаками: 
– однопредметний; 
– багатопредметний; 
– комплексний. 
4. За змістом і функціями: 
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– запобіжний, який проводиться перед прийняттям певного 
управлінського рішення; 

– нормативний, що здійснюється в процесі реалізації управ-
лінської діяльності; 

– ретроспективний, що має місце після реалізації певних 
програм чи проектів; 

– стратегічний (проводиться на перспективу). 
Адміністративний аудит проводиться в такі етапи: 
1) планування;  
2) збір даних на місцях;  
3) підготовка до попереднього дослідження;  
4) аналіз даних, опитування, анкетування;  
5) підготовка проекту звіту;  
6) складання звіту аудиту;  
7) обговорення результатів з об’єктом аудиту;  
8) повідомлення в засобах масової інформації. 
Зазначимо, що в Україні інститут адміністративного аудиту 

лише починає формуватися. Його ефективний розвиток вимагає 
додаткового нормативного та методичного забезпечення, що під-
вищить ефективність функціонування державної служби. 

 
 
 
Ключові слова і терміни: 

• функціональний аналіз 
• аудит адміністративної діяльності 
• результативність 
• ефективність 
• атестація державних службовців 
• професійна компетентність  
• етика поведінки 
• корпоративний дух 
• контролінг 
• планування управлінської діяльності 
• стратегічне планування 
• консультування 
• оперативна та стратегічна діагностика 
• омбудсмен  
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Контрольні питання 
1. В чому полягає суть функціонального аналізу в системі дер-

жавної служби? 
2. Розкрийте методи функціонального аналізу. 
3. Для чого проводиться функціональне обстеження? Який йо-

го реальний ефект? 
4. Як Ви розумієте зміст такої категорії, як ефективність 

державної служби?  
5. Назвіть види ефективності державної служби?  
6. Розкрийте принципи, за якими проводиться оцінка ефектив-

ності державної служби. 
7. В чому полягає суть аналізу внутрішньої і зовнішньої ефек-

тивності? 
8. Обґрунтуйте сутність державного контролінгу у системі 

державної служби, вкажіть на його відмінність від понят-
тя “контроль”. 

9. Розкрийте види державного контролінгу та їх зміст. 
10. Назвіть найбільш поширені функції та принципи державно-

го контролінгу. 
11. Які організаційні заходи потрібно здійснити, щоб забезпе-

чити високу ефективність та результативність контролін-
гу державної служби? 

12. Розкрийте суть та зміст адміністративного аудиту. 
13. Сформулюйте предмет, об’єкт та суб’єкт адміністратив-

ного аудиту. 
14. Розкрийте види адміністративного аудиту. 
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