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Перманентність процесу становлення контролю як
галузі наукових знань, так і практичної діяльності пояс+
нюється перманентною зміною окремих аспектів сис+
теми господарювання відповідно до трансформації рин+
кових відносин, а також суттєвим розширенням госпо+
дарських зв'язків. На даний час залишаються дискусій+
ними сутність та зміст терміна "об'єкт контролю", а фор+
мування науково обгрунтованої класифікації об'єктів
контролю знаходяться на початковій стадії.

Зміст останніх комплексних досліджень, проведе+
них Виговською Н.Г.[1], Дрозд І.К. [4], Калюгою Є.В.
[5], Нападовською Л.В. [7], Шевчуком В.О. [8], що були
присвячені комплексному дослідженню теоретико+ме+
тодологічних та практичних аспектів економічного (гос+
подарського) контролю, а також його форм здійснен+
ня свідчить про наявність відмінностей у поглядах на
розкриття сутності контролю, що не дозволяє сформу+
вати узагальнене науково+світоглядне бачення сутності
та складу об'єкта контролю. Це зумовлює застосуван+
ня фрагментарного підходу до побудови класифікації
об'єктів економічного (господарського) контролю.

Існуюча концепція щодо співвідношення предмета та
об'єкта господарського контролю призвела до того, що
у переважній більшості робіт класифікації підлягає пред+
мет контролю, в результаті чого формуються групи
об'єктів контролю. При цьому не береться до уваги той
факт, що об'єкт є об'єктивно існуючою реальністю, а
предмет — властивістю об'єкта, яка може бути притаман+
на об'єкту дослідження. Погляд щодо співвідношення
об'єкта та предмета контролю, що превалює у наукових
колах, призвів до класифікації об'єктів за ознаками:

— за стадіями відтворювального процесу; у контексті
матеріального, соціального та організаційного аспектів [1];
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— за сферами діяльності (у сфері промисловості, у
сфері торговельної діяльності) [5];

— в залежності від структури галузей економічної
діяльності; залежно від рівня економічної діяльності; в
середині підприємства[6].

Слід також зазначити, що в окремих роботах наво+
диться перелік об'єктів державного контролю без їх
включення до тих або інших класифікаційних груп, на+
приклад:

— операції з використанням природних ресурсів і
захист навколишнього природного середовища; клю+
чові галузі економіки; валютні операції; стан внутріш+
нього ринку, включаючи захист інтересів вітчизняних ви+
робників на внутрішньому та зовнішньому ринках; опе+
рації з іноземними інвестиціями у важливих галузях еко+
номіки; грошова система і емісійний дохід; операції в
галузі соціального захисту [1];

— органи виконавчої влади всіх рівнів, інші бюд+
жетні установи, державні фонди, підприємства, устано+
ви та організації [2];

— виконання програм економічного і соціального
розвитку країни, регіону; задоволення життєво важли+
вих потреб людей; динаміка ціноутворення; кон'юнкту+
ра ринку; використання ресурсів країни, регіону й інші
великомасштабні національні програми народногоспо+
дарського значення [3].

На рівні чинного законодавства, зокрема норм Гос+
подарського кодексу України, до об'єктів контролю зі
сторони держави відносяться: збереження та витрачан+
ня коштів і матеріальних цінностей суб'єктами госпо+
дарських відносин; фінансові, кредитні відносини, ва+
лютне регулювання та податкові відносини; ціни і ціно+
утворення; монополізм і конкуренція; земельні відно+
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сини; водні відносини і відносини у сфері лісового гос+
подарства; виробництво і праця; споживання; зовніш+
ньоекономічна діяльність.

Огляд функціонування органів державного контро+
лю різних країн засвідчив, що різний державний устрій
та підходи до організації державного управління впли+
вають на те, що органи державного фінансового конт+
ролю різних країн світу контролюють й різні об'єкти
(табл. 1).

 Узагальнюючи зміст інформації, наведеної у табл.
1, слід зазначити, що державний контроль спрямова+
ний на державний сектор економіки, збереження дер+
жавного майна та ефективне використання державних
фінансів усіма секторами економіки.

 З позицій розкриття теоретико+методологічних ас+
пектів контролю його об'єкт слід розглядати як функ+
ціонування господарської системи на мікро+ та макро+
рівнях. Даний об'єкт контролю має різні підходи до його
класифікації та виділення класифікаційних ознак. Зок+
рема виділяються такі ознаки, як: ключові сфери, що
можуть бути виокремленні в структурі перехідного сус+
пільства [8]; відносини власності [4; 8].

Однак, класифікації, викладені у роботах [4; 8], ма+
ють загальноекономічний характер та не сприяють ком+
плексному розгляду особливостей контролю усіх еле+
ментів господарської системи як складного об'єкта.
Зокрема, є досить суперечливим виділення у складі
об'єктів контролю за ієрархією взаємопов'язаних гос+
подарських систем мікроекономічного рівня індивіду+
альних господарських систем (домашніх господарств)
[8, с. 137], адже поняття "домашнє господарство" зде+
більшого синонімічне поняттю "сім'я", хоча і ширше за
обсягом, бо ведеться не лише в сім'ї, а й одинокими
чоловіками і жінками. На даний час такий контроль не
має правового підгрунтя, організаційного та методоло+
гічного забезпечення та за сутністю вступає у протиріч+
чя з правами людини, адже гарантуватиме тотальний
контроль. Також дискусійним є виділення таких госпо+
дарських систем глобального рівня, як регіональні
(транснаціональні, міждержавні) господарські системи
та світгогосподарську систему [8, с. 137], адже це, дійсно,
макроекономічний контроль, компаративність якого за+
безпечується порівнянням планових показників розвит+
ку регіональних та світогосподарської систем та показ+
ників регіональної та світогосподарської статистики. В
таких умовах достовірність результатів глобального
контролю є невисокою, адже показники системи націо+
нальних рахунків перевіряються переважно непрямими
методами. В цілому, класифікацію господарських сис+
тем, викладену проф. Шевчуком В.О в монографії [8],
слід вважати класифікацією, яка встановлює орієнтири
розвитку контролю як складової державного та гло+
бального управління економічними системами.

Узагальнюючи результати досліджень, проведених
як вітчизняними, так і російськими науковцями, слід
зазначити, що з позицій розкриття теоретико+методо+
логічних аспектів контролю його об'єкт слід розгля+
дати як функціонування господарської системи на мак+
ро та мікрорівнях. До елементів макроекономічної на+
ціональної господарської системи слід відносити: учас+
ників відносин у сфері господарювання; діяльність
суб'єктів господарювання та господарче забезпечен+

ня власної діяльності інших учасників відносин у сфері
господарювання; відносини, що виникають між учас+
никами; матеріально+технічну базу функціонування
господарської системи; результати функціонування
господарської системи. Відповідно, до складу учас+
ників відносин у сфері господарювання як елемента
господарської системи входитимуть: суб'єкти господа+
рювання, споживачі, органи державної влади та орга+
ни місцевого самоврядування, наділені господарською
компетенцією, а також громадяни, громадські та інші
організації, які виступають засновниками суб'єктів гос+
подарювання чи здійснюють щодо них організаційно+
господарські повноваження на основі відносин влас+
ності. У межах даного дослідження інтерес складають
діяльність двох груп учасників відносин у сфері госпо+
дарювання, а саме:

1) безпосередньо суб'єктів господарювання: гос+
подарські організації — юридичні особи (прибуткові
та безприбуткові організації), а також об'єднання
господарських організацій; фізичні особи, зареєст+
ровані як суб'єкти підприємницької діяльності; від+
окремлені структурні підрозділи господарських орга+
нізацій;

2) інших учасників, що не є суб'єктами господарю+
вання, проте здійснюють господарче забезпечення влас+
ної діяльності, а також ті учасники, котрі здійснюють
стосовно суб'єктів господарювання управлінські, конт+
рольні та деякі інші функції у межах встановленої гос+
подарської компетенції.

Розглядаючи національну господарську систему як
інтегрований об'єкт державного господарського конт+
ролю, останню слід розглядати за суб'єктною ознакою
як сукупність господарських систем мікроекономічно+
го рівня, створених суб'єктами господарювання та сис+
тем господарчого забезпечення, що створюються та
підтримуються негосподарюючими суб'єктами (органа+
ми державної влади) у функціонуючому стані. Включен+
ня до національної господарської системи як об'єкта
державного контролю систем господарчого забезпе+
чення дозволяє здійснювати суцільний контроль дер+
жавної власності (майна) та державних фінансових ре+
сурсів, які використовуються зазначеними групами учас+
ників відносин у сфері господарювання. Зазначені еле+
менти національної господарської системи є взаємопо+
в'язаними у сфері:

— державної влади з питань управління господарсь+
кими системами, що засновані лише на державній формі
власності або функціонують з часткою державної влас+
ності у структурі належного майна, яка надає повнова+
ження щодо державного управління;

— місцевого самоврядування та громадянського
суспільства з питань дотримання господарської компе+
тенції, яка реалізується під час функціонування: госпо+
дарських систем, які використовують засоби виробниц+
тва, що належать державі та державні ресурси; госпо+
дарських систем, що засновані на комунальній та при+
ватній формах власності.

За рівнем функціонування господарські системи
слід поділяти на господарські системи макрорівня та
мікрорівня. Оскільки з позицій здійснення державного
господарського контролю макроекономічна (національ+
на) господарська система не підлягає розподілу на види,
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класифікації підлягатимуть мікроекономічні системи.
За організаційно+правовою формою функціону+

вання господарські системи мікрорівня поділятимуть+
ся на:

— господарські системи об'єднань господарських
організацій;

— господарські системи господарських організацій;
— господарські системи відокремлених структур+

них підрозділів господарських організацій;
— господарські системи суб'єктів господарювання+

фізичних осіб.
За територіально+адміністративним розташуванням

господарські системи поділятимуться на:
— господарські системи сіл;
— господарські системи селищ;
— господарські системи районів міст;
— господарські системи міст;
— господарські системи районів областей;
— господарські системи областей.
Класифікація за ознакою територіально+адміністра+

тивного розташування є важливою для побудови сис+
теми державного господарського контролю та усунен+
ня дублювань в їх діяльності. Встановлення чисельності
господарських систем мікрорівня, що входять до скла+
ду зазначених систем, є важливим для визначення оп+
тимального кадрового забезпечення органів державно+
го контролю та планування контрольних заходів. За те+
риторіально+адміністративним поділом є актуальною й
класифікація систем господарчого забезпечення негос+
подарюючих суб'єктів. Така актуальність зумовлена
широким запровадженням державного внутрішнього
фінансового контролю.

За технологічними особливостями та змістом фун+
кціонування господарські системи слід поділяти з ура+
хуванням встановлених видів економічної діяльності.
Така класифікація обгрунтована існуванням суттєвих
відмінностей у складі господарських систем та відпові+
дно у методиках проведення контрольних заходів. Ра+
зом з тим, класифікація господарських систем за тех+
нологічними особливостями та змістом функціонуван+
ня є найбільш складною з позицій контролю їх функці+
онування, адже суб'єкти господарювання майже не дот+
римуються галузевого спрямування та одночасно
здійснюють види економічної діяльності, які відносять+
ся до різних секцій та підсекцій КВЕД 009+96.

Класифікація господарських систем мікрорівня за
формою власності на засоби виробництва дозволяє
виокремити:

— господарські системи, що функціонують на ос+
нові державної власності;

— господарські системи, що функціонують на ос+
нові комунальної власності;

— господарські системи, що функціонують на ос+
нові приватної власності.

З позиції розгляду господарських систем як об'єктів
державного господарського контролю доцільним є їх
класифікація за рівнем впливу на функціонування таких
систем. За даною ознакою слід виділяти господарські
системи абсолютного та обмеженого впливу. До систем
абсолютного впливу відноситимуться господарські си+
стеми, які функціонують:

— лише на основі державної власності;

— за умов, коли державна частка у статутному ка+
піталі перевищує п'ятдесят відсотків;

— за умов, коли державна частка у статутному ка+
піталі становить величину, яка забезпечує державі або
уповноваженим органам право вирішального впливу на
господарську діяльність.

До господарських систем обмеженого впливу
відноситимуться господарські системи, які функціону+
ють за умов, коли державна частка у статутному капі+
талі становить величину, яка не забезпечує державі або
уповноваженим органам право вирішального впливу на
господарську діяльність. Окремим видом господарсь+
ких систем обмеженого впливу є господарські систе+
ми, які використовують на правах оперативної оренди
державні необоротні активи та/або державні фінан+
сові ресурси, одержані у межах виконання державних
програм.

Господарські системи як об'єкт державного госпо+
дарського контролю також підлягають класифікації в
розрізі елементів господарської системи за ознаками,
виділеними під час класифікації об'єкта внутрішнього
контролю.

Запропонована класифікація господарської систе+
ми як складного об'єкта державного економічного (гос+
подарського) контролю є важливою з позицій запобі+
гання втрати контролю, а її застосування сприятиме у
проведенні аналізу ефективності організації та функці+
онування діючої системи державного контролю та по+
дальшому усуненню фактів одночасного або без+
підставного повторного проведення тотожних конт+
рольних заходів різними органами державного контро+
лю у сфері господарювання.
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