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SYSTEM OF ESTIMATION OF INDICATORS OF EFFICIENCY OF STATE CONTROL
OF ECONOMIC ACTIVITY

У статті розкрито сутність поняття "державний контроль". Визначено принципи державного

контролю. Охарактеризовано органи державної влади, які здійснюють контроль в цій сфері.

Визначені критерії, які використовуються під час оцінювання ефективності державного конт-

ролю. Виявлено показники, які використовуються для визначення економічної ефективності

контролю. Адже ефективний державний контроль за розвитком національної економіки знач-

ною мірою визначається ступенем забезпеченості її економічної безпеки, оскільки лише за такої

умови можуть бути дотримані національні інтереси держави. Адже проблеми оцінки ефектив-

ності державного контролю досить складні як у теоретичному, так і в практичному стосунку.

Вони є актуальними для будь-якої галузі економіки, в тому числі й для державного контролю за

розвитком національної економіки, оскільки контроль безпосередньо пов'язаний з реалізацією

управлінських рішень і від того, наскільки він ефективний, залежить своєчасність та правильність

оцінки результатів управлінських рішень як керівництвом державних підприємств чи їх органу

управління, так і національної економіки в цілому.

In the current conditions of the emergence of a market economy, it is important to create an

appropriate system of indicators of the effectiveness of state control of economic activity. Control is

directly related to the processes of implementation of management decisions, and the timeliness

and correctness of the evaluation of results depends on its effectiveness. State control should be

effective and efficient, only under such conditions it is possible to evaluate its effectiveness. After

all, problems of assessing the effectiveness of state control are quite complex both in theoretical

and in practical terms. They are relevant for any sector of the economy, including for the state control

over the development of the national economy, since control is directly related to the implementation

of management decisions and on how effective it is, the timeliness and correctness of the evaluation

of the results of management decisions as management of state enterprises or their body

management, and the national economy as a whole.

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

За сучасних умов становлення ринкової економіки
важливим постає питання про створення відповідної си-
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стеми показників ефективності державного контролю
за економічною діяльністю. Контроль безпосередньо
пов'язаний з процесами реалізації управлінських рішень,
від його ефективності залежить своєчасність та пра-
вильність оцінки результатів. Він повинен бути дієвим
та результативним, лише за таких умов можна оцінити
його ефективність.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Публікації із зазначеної тематики знайшли своє
відображення в працях вітчизняних та зарубіжних
вчених. Розгляд окремих питань системи оціню-
вання ефективності державного контролю присвя-
чені праці науковців та практиків, зокрема, таких
як: В.Б. Авер'янов, Р.П. Бойчук, Н.Г. Виговська,
Д.В. Задихайло, О.М. Косіюк, Т.В. Назарчук, І.П. Мі-
гус, В.М. Пашков. Однак в економічній літературі
існує проблема, щодо визначення показників, які
формують певну систему оцінювання ефектив-
ності державного контролю за економічною ді-
яльністю.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Мета статті полягає у визначенні дефініцій по-
няття "державний контроль" та принципів Дер-
жавного контролю; охарактеризувати органи дер-
жавної влади, які здійснюють контроль в даній
сфері; визначити критерії, які використовуються
під час оцінювання ефективності державного кон-
тролю; виявити показники, які використовуються
для визначення економічної ефективності конт-
ролю.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Створення відповідної системи, яка займалась оці-
нюванням показників, які визначають ефективність дер-
жавного контролю за економічною діяльністю. Ефек-
тивність контролю базується на розробці певних кри-
теріїв та індикаторів, вони в свою чергу визначають ос-
новні складові ефективності, такі як дієвість та резуль-
тативність. Дієвість означає, що контрольні процедури
впливають на об'єкт контролю, а результативність — цей
вплив позитивно впливатиме на підприємство. Для кра-
щого розуміння такої тематики варто навести визначен-
ня дефініції "державний контроль".

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері госпо-
дарської діяльності" № 29 від 04.04.2018 р. державний
нагляд (контроль) — це діяльність уповноважених за-
коном центральних органів виконавчої влади, їх тери-
торіальних органів, державних колегіальних органів,
органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим,
місцевих державних адміністрацій, органів місцевого
самоврядування (далі — органи державного нагляду
(контролю)) в межах повноважень, передбачених зако-
ном, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог

Рис. 1. Принципи Державного нагляду (контролю)

Джерело: складено автором на основі джерела  [5].
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законодавства суб'єктами господарювання та забезпе-
чення інтересів суспільства, зокрема належної якості
продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпе-
ки для населення, навколишнього природного середо-
вища [5]. Відповідно до ст. 3 цього документу визначе-
но основні принципи державного нагляду (контролю)
(рис.1).

З рисунка 1 ми бачимо, що державний нагляд (кон-
троль) здійснюється за принципами:

— пріоритетності безпеки у питаннях життя і здо-
ров'я людини, функціонування і розвитку суспільства,
середовища проживання і життєдіяльності перед будь-
якими іншими інтересами і цілями у сфері господарсь-
кої діяльності;

— підконтрольності і підзвітності органу державно-
го нагляду (контролю) відповідним органам державної
влади;

— рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів
господарювання;

— гарантування прав та законних інтересів кожно-
го суб'єкта господарювання;

— об'єктивності та неупередженості здійснення
державного нагляду (контролю), неприпустимості про-
ведення перевірок суб'єктів господарювання за аноні-
мними та іншими безпідставними заявами, а також не-
відворотності відповідальності осіб за подання таких
заяв;

— здійснення державного нагляду (контролю) лише
за наявності підстав та в порядку, визначених законом;

— відкритості, прозорості, плановості й системності
державного нагляду (контролю);

— неприпустимості дублювання повноважень
органів державного нагляду (контролю) та неприпусти-
мості здійснення заходів державного нагляду (контро-
лю) різними органами державного нагляду (контролю)
з одного й того самого питання;

— невтручання органу державного нагляду (конт-
ролю) у діяльність суб'єкта господарювання, якщо вона
здійснюється в межах закону;

— відповідальності органу державного нагляду
(контролю) та його посадових осіб за шкоду, заподіяну
суб'єкту господарювання внаслідок порушення вимог
законодавства, порушення прав та законних інтересів
суб'єкта господарювання;

— дотримання умов міжнародних договорів України;
— незалежності органів державного нагляду (кон-

тролю) від політичних партій та будь-яких інших об'єд-
нань громадян;

— наявності одного органу державного нагляду
(контролю) у складі центрального органу виконавчої
влади.

— презумпції правомірності діяльності суб'єкта гос-
подарювання у разі, якщо норма закону чи іншого
нормативно-правового акта, виданого на підставі зако-
ну, або якщо норми різних законів чи різних норматив-
но-правових актів допускають неоднозначне (множин-
не) трактування прав та обов'язків суб'єкта господарю-
вання та/або повноважень органу державного нагляду
(контролю);

— орієнтованості державного нагляду (контролю)
на запобігання правопорушенням у сфері господарсь-
кої діяльності;

— недопущення встановлення планових показників
чи будь-якого іншого планування щодо притягнення
суб'єктів господарювання до відповідальності та засто-
сування до них санкцій;

— здійснення державного нагляду (контролю) на
основі принципу оцінки ризиків та доцільності [5].

На нашу думку насамперед потрібно визначити кон-
тролюючі органи, які здійснюють державний контроль
за економічною діяльністю. Так, за критерієм обсягу
повноважень всю сукупність контролюючих органів
можна умовно поділити на такі групи:

— Загальні, тобто ті органи, до компетенції яких
відноситься здійснення контролю за всіма юридични-
ми особами незалежно від виду та специфіки їх діяль-
ності. Діяльність загальних контролюючих органів сто-
сується всіх суб'єктів господарської діяльності без ви-
ключення.

— Спеціальні, тобто ті органи, до компетенції яких
відно-ситься здійснення контролю щодо діяльності
юридичних осіб у зв'язку із здійсненням ними специ-
фічної діяльності (наприклад, електропостачальні ком-
панії, аптечні заклади, ломбарди) [2].

Відповідно до ст.19 Господарського кодексу Украї-
ни (далі — ГКУ) № 436-15 від 17.06.2018 р. держава
здійснює контроль і нагляд за господарською діяль-
ністю суб'єктів господарювання у таких сферах:

— збереження та витрачання коштів і матеріальних
цінностей суб'єктами господарських відносин — за ста-
ном і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності;

— фінансових, кредитних відносин, валютного ре-
гулювання та податкових відносин — за додержанням
суб'єктами господарювання кредитних зобов'язань пе-
ред державою і розрахункової дисципліни, додержан-
ням вимог валютного законодавства, податкової дис-
ципліни;

— цін і ціноутворення — з питань додержання суб'єк-
тами господарювання державних цін на продукцію і по-
слуги;

— монополізму та конкуренції — з питань додер-
жання антимонопольно-конкурентного законодавства;

— земельних відносин — за використанням і охо-
роною земель; водних відносин і лісового господарства
— за використанням та охороною вод і лісів, відтворен-
ням водних ресурсів і лісів;

— виробництва і праці — за безпекою виробництва
і праці, додержанням законодавства про працю; за по-
жежною, екологічною, санітарно-гігієнічною безпекою;
за дотриманням норм і правил, якими встановлено обо-
в'язкові вимоги щодо умов здійснення господарської
діяльності;

— споживання — за якістю і безпечністю продукції
та послуг;

— зовнішньоекономічної діяльності — з питань тех-
нологічної, економічної, екологічної та соціальної без-
пеки [4].

На нашу думку, варто визначити основні види дер-
жавного контролю. До них належать: внутрішній адмін-
істративний контроль; контроль з боку Президента
України; Парламентський контроль; здійснення парла-
ментського контролю через Уповноваженого Верхов-
ної Ради України з прав людини і Рахункову палату; су-
довий контроль; прокурорський нагляд.
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Внутрішній адміністративний контроль може
здійснюватися за ініціативою самого органу виконав-
чої влади, посадової особи або може бути ініційований
ззовні — іншим державним органом, громадською
організацією чи на підставі звернення громадян [7—9].

Президентський контроль у сфері виконавчої вла-
ди здійснюється як безпосередньо, так і з допомогою
відповідних структур. Безпосередній контроль здійс-
нюється при доборі кадрів і призначенні на посади та
звільненні з посад міністрів, голів державних комітетів
(державних служб), голів місцевих державних адмі-
ністрацій, призначенні та звільненні представників у іно-
земних державах, вищого керівництва Збройних Сил
України тощо [1].

Вирішуючи питання про призначення на посаду,
Президент контролює і діяльність посадових осіб, що
здійснюють підбір кандидатур на відповідну посаду. За
таких умов контроль слід розуміти в його широкому
значенні, коли під час співбесіди, ознайомлення з інфор-
мацією, характеристиками, аналізом різних ситуацій
формується уявлення про потреби кадрового забезпе-
чення, і не лише з точки зору формальних вимог, а й
багатьох інших обставин, які мають значення для функ-
ціонування виконавчої влади [1].

Парламентський контроль здійснює Верховна Рада
України, яка діє без будь-яких доручень, безпосеред-
ньо на підставі Конституції і законів України, в межах
власної компетенції щодо будь-яких об'єктів контролю —
за виключенням судів та правоохоронних органів при
провадженні оперативно-розшукової роботи, досудо-
вого слідства, здійснення правосуддя за окремими спра-
вами. Щодо цих об'єктів здійснюється непрямий парла-
ментський контроль при призначенні шести суддів Кон-
ституційного Суду України, обранні суддів у системі
судів загальної юрисдикції (в тому числі спеціалізова-
них судів), наданні згоди Верховної Ради України на
затримання чи арешт судді, призначенні трьох членів
Вищої ради юстиції.

Контроль через Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини і Рахункову палату відбувається
шляхом підготовки та представлення Уповноваженим
Верховної Ради України щорічних доповідей про стан
додержання та захисту прав і свобод людини і грома-
дянина в Україні органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян,
підприємствами, установами, організаціями незалежно
від форм власності та їх посадовими особами, які пору-
шували своїми діями (бездіяльністю) зазначені права і
свободи та про виявлені недоліки в законодавстві щодо
їх захисту [1].

Серед напрямів парламентського контролю важли-
ве місце належить контролю за використанням коштів
Державного бюджету України. Такий контроль здійс-
нює Рахункова палата, яка відповідно до Конституції
України утворюється Верховною Радою України і від
імені Верховної Ради здійснює контроль за використан-
ням коштів Державного бюджету України [8—11].

Контроль за діяльністю органів виконавчої влади
господарські суди здійснюють у специфічній формі на
підставі Господарського процесуального кодексу Украї-
ни. Господарський суд здійснює судовий контроль шля-
хом вирішення спорів, що виникають у процесі підприє-

мницької діяльності й випливають із цивільних право-
відносин (економічні спори). Завданнями господарсь-
кого суду є: захист порушених або оспорюваних прав, а
також інтересів організацій і громадян, які здійснюють
підприємницьку діяльність; сприяння правовими мето-
дами запобіганню правопорушенням і зміцненню закон-
ності в економічних відносинах.

Прокурорський нагляд здійснюється при виявленні
у процесі нагляду порушень законодавства прокурор
реагує на них шляхом видання актів прокурорського
реагування. Формами такого реагування є протест, при-
пис, подання та постанова прокурора [1].

Велика кількість дослідників підкреслюють не-
обхідність застосування системного підходу до оцінки
необхідності державного контролю за економічною
діяльністю. Основними критеріями, котрі використову-
ються в оцінці даного питання є: результативність,
дієвість та економічність [10; 11].

До критерію результативності належить: вияв обсяг
коштів, які були використані з порушенням законодав-
чої бази; вияв обсягу недоцільного та неефективного
використання коштів; вияв обсягу коштів, які були ви-
користані для цільового призначення.

До критерію дієвості належить: певну кількість ви-
конаних розпоряджень за результатами контролю; пев-
ний обсяг коштів, які були повернені до бюджету, а та-
кож на бюджетні рахунки організацій; збільшення до-
ходів бюджету або зниження витрат; кількість рішень,
які були прийняті за результатами контролю; кількість
кримінальних справ, які були відкриті під час проведен-
ня та підсумку результатів контролю.

До критерію економічності належить: виявлення об-
сягу коштів, які були витрачені в процесі проведення гос-
подарського контролю; виявлення обсягу коштів, які були
витрачені суб'єктом контролю, що перевіряє, на підготов-
ку матеріалів для тих хто здійснює перевірку; визначення
рівня економічності — відношення отриманого економіч-
ного ефекту від реалізації контрольних заходів до витрат
на утримання органу контролю [3, с. 16].

Вищезазначені критерії становлять собою взаємо-
пов'язану систему, яка демонструє взаємозалежність
наведених критеріїв. Деякі з дослідників вважають, що
перший критерій є основним, а інші можуть бути роз-
глянуті як допоміжні, але ми вважаємо, що існує немож-
ливість виокремлення якогось одного (основного) се-
ред низки інших, оскільки кожен з них є значущим.

Зазначені критерії дозволять судити про ефек-
тивність контролю лише в загальному вигляді. Для кон-
кретної оцінки практичних результатів контролю здійс-
нюється розробка та виконуються показники. Відпові-
дно через систему критеріїв охоплюється й оцінюється
цілісний розвиток системи контролю, а через систему
показників оцінюється кількісний вираз ефективності.
На сьогодні відсутня єдина методика для визначення
ефективності контролю. Головною причиною є від-
сутність єдиної позиції між авторами, котрі мають роз-
біжності в поглядах та визначення сутності критеріїв та
показників вимірювання. Неможливість оцінки ефектив-
ності контролю зводиться до проблеми однобічного
результату. Тобто, якщо в процесі оцінювання буде
використаний єдиний показник, то результат набуває
однобічності результату. Ефективність не піддається
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оцінці в загальному вигляді, а в більшості випадків, виз-
начається ефект від тієї чи іншої перевірки, при якій був
застосований контрольний захід.

Таким чином, при вивченні показника ефективності
господарського контролю слід досліджувати: ефек-
тивність економічного управління об'єкта контролю в ціло-
му і кожного його елементу; ефективність впливу госпо-
дарського контролю на управління об'єктом контролю, а
через управління — на ефективність всієї діяльності; ефек-
тивність управління безпосередньо господарським конт-
ролем як цілеспрямованою діяльністю [3, с. 16].

Показники, котрі використовуються під час прове-
дення контролю виконують подвійну роль: з одного
боку, вони показують рівень роботи контролюючого
органу, а з іншого — допомагають спрямовувати їх ро-
боту, виявляти та усувати відхилення, які виникають у
процесі перевірки. Під час контролю використовують-
ся дві групи показників: прямі (пов'язані з безпосеред-
ньою діяльністю контролю як цілого і окремих його
підсистем) та непрямі (не мають конкретної формалі-
зації, але можуть використовуватись для логічної оцін-
ки ефективності, тривалості перевірки, кількості осіб,
які беруть участь у контролі, витрат на контроль).

Для визначення економічної ефективності викори-
стовуються також якісні (застосовуються в оцінюванні
таких складників ефективності управління, як: ефек-
тивність керуючої підсистеми управління (оцінюван-
ня ефективності управлінського персоналу, організа-
ційної структури управління, технології управління) та
ефективність керованої підсистеми (оцінювання ефек-
тивності усіх функціональних підсистем менеджменту
організації); та кількісні (отримують шляхом експертних
оцінок, їх застосовують в оцінюванні ефективності
організаційної культури у межах визначення ефектив-
ності керуючої підсистеми управління та в оцінюванні

зовнішньої ефективності управління підприємством за
всіма складниками) показники [6].

Якість контрольної діяльності залежить від якості
здійснених контрольних операцій і від часу, витрачено-
го для їх здійснення. Відповідно оцінка цієї діяльності
може стати в основі показників, які характеризувати-
муть як окремі сторони цієї діяльності, так її якості як
цілого. З цією метою може використовуватись індекс
комплексної оцінки контрольної діяльності [3, с. 18]:

де І
бо

 — індекс бальної оцінки;
І
нв

 — індекс використання нормативу часу.
Збільшення значення цього індексу, підвищує і

ефективність контрольної діяльності в результаті пов-
нішого використання часу і підвищення кваліфікації кон-
трольних органів. Варто розглянути показники, які ви-
користовуються для визначення економічної ефектив-
ності контролю (табл. 1).

З вищенаведеної таблиці ми бачимо, що для визна-
чення економічної ефективності контролю використо-
вуються наступні показники: економічної ефективності
контролю, спрощений розрахунок економічної ефек-
тивності, коефіцієнт порушення нормативних актів,
дієздатності системи, густини збитків на 1000 грн вало-
вого внутрішнього продукту, розміру матеріальних і
трудових витрат в об'єктах.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отже, з проведеного дослідження можна зробити
висновки про те, що існує певний набір показників, які в

№ 

з.п. 
Показник Розрахунок 

1.  Економічної 

ефективності 

контролю 

Ееф=(Ес+Ео+Ее)/В, 

де Ееф – економічна ефективність;  

Ес – грошовий вираз соціального ефекту; 

 Ео – грошовий вираз організаційного ефекту;  

Ее – грошовий вираз економічного ефекту;  

В – витрати на утримання органу контролю 

2.  Спрощений 

розрахунок 

економічної 

ефективності 

Ееф=(Еб+Ек)/В, 

де Еб – кошти, повернені до державного бюджету; 

Ек – кошти, отримані в результаті покращення 

діяльності об’єкта контролю 

3.  Коефіцієнт 

порушення 

нормативних актів 

Кна=(Пна/Зна), 

де Пна − кількість порушень нормативних актів; 

Зна − загальна кількість актів 

4.  Показник 

дієздатності системи 

Д=(Псп/Зсп), 

де Псп − кількість повторних порушень; 

Зсп − загальна кількість порушень. 

5.  Показник густини 

збитків на 1000 грн 

валового 

внутрішнього 

продукту  

Р=(РЗ/ВВП)·1000,  

де РЗ − густина збитків; 

ВВП − величина ВВП 

 

6.  Показник розміру 

матеріальних і 

трудових витрат в 

об’єктах 

Р=(РЗ/(М+Тв)), 

де РЗ − густина збитків; 

М − матеріальні витрати; 

Тв − трудові витрати 

 

Таблиця 1. Показники, які використовуються для визначення економічної ефективності

контролю

Джерело: складено автором на основі джерела [3, с. 18—20].
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загальній сукупності складають систему за допомогою
якої оцінюють ефективність державного контролю за
економічною діяльністю. Існує певна проблема в тому,
що використання якісних показників ускладнює розра-
хунок інтегрального показника ефективності, оскільки
вони не мають кількісного виразу. Ми вважаємо, що в
майбутньому доцільним є окреслення якісних показ-
ників та використання даних розрахунків у подальших
дослідженнях.
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