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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з основних функцій

державного управління в сфері гос(
подарських відносин є організація
і проведення дієвого контролю за
дотриманням законодавчих і нор(
мативних актів у процесі здійснен(
ня господарської діяльності. Су(
часний стан економіки України ха(
рактеризується наявністю багатьох
напрямів господарської діяльності,
які потребують ефективного дер(
жавного регулювання та управлін(
ня.

За допомогою механізмів дер(
жавного контролю держава з метою
забезпечення інтересів суспільства
здійснює активний вплив на розви(
ток процесів у сфері господарюван(
ня. Аналіз процесу формування за(
конодавства щодо здійснення дер(
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жавного контролю свідчить про те,
що певні формоутворювальні зміни
нормативно(правового регулювання
цієї діяльності не завжди враховують
стратегічні завдання його розвитку
[1, с. 129—132; 2, с. 133—134; 3, с.
73—75].

Тому в сучасних соціально(еко(
номічних умовах актуальним є вирі(
шення проблеми формування дієво(
го механізму державного контролю
за господарською діяльністю, що зу(
мовлює необхідність дослідження
нових теоретичних положень щодо
розкриття його змісту та сутності як
управлінського процесу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

У теоретичних дослідженнях
функціонування інституту держав(

ного контролю розглядається як
один із засобів здійснення держав(
ного впливу на ті чи інші суспільні
відносини. Завдяки доробку таких на(
уковців, як О.Ф. Андрійко, С.В. Бар(
даш, І.А. Білобжецький, Б.М. Бірен(
берг, М.Т. Білуха, Ю.П. Битяк, Ф.Ф. Бу(
тинець, Л.К. Воронова, В.М. Га(
ращук, В.Г. Горшенєв, Н.І. Дорош,
О.І. Жадан, Н.Й. Коніщева, М.П. Ку(
черявенко, В.І. Рохлін, Л.А. Савчен(
ко, І.Б. Стефанюк, М.С. Студенікіна,
М.Г. Чумаченко, І.Б. Шахов, Є.В. Шо(
ріна, С.О. Шохін та ін., які зробили
значний вклад у розвиток теорії дер(
жавного контролю, розроблено кон(
цептуальні підходи до визначення
сутності, місця та ролі державного
контролю в державному управлінні,
наведено класифікацію форм та ме(
тодів його здійснення.

Разом із тим, незважаючи на на(
явні теоретичні доробки, здійснення
державного контролю на сучасному
етапі знаходиться під постійним
впливом фрагментарного норматив(
ного регулювання цієї діяльності,
яке не завжди є доцільним та систем(
ним.

Обгрунтовуючи цю тезу, наведе(
мо приклади. Так, ст. 2 Закону Ук(
раїни від 5.07.2007 р. № 877(V "Про
основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської
діяльності" [4] з моменту його прий(
няття зазнала кілька разів змін у ча(
стині непоширення дії закону на ті чи
інші відносини. Тільки в червні 2010
р. редакція статті змінювалась 2
рази. Послідовно зі сфери дії зако(
ну були виключені податковий кон(
троль; контроль за дотриманням по(
рядку проведення розрахунків; кон(
троль за виробництвом та обігом
спирту, алкогольних напоїв і тютю(
нових виробів; державний нагляд за
дотриманням вимог радіаційної без(
пеки; державний нагляд у сфері те(
лекомунікацій, поштового зв'язку,
радіочастотного ресурсу.

Останні зміни відповідно до За(
кону України від 1.07.2010 р. № 2399(
IV "Про внесення змін до Закону Ук(
раїни "Про основні засади держав(
ного нагляду (контролю) у сфері гос(
подарської діяльності", в свою чер(
гу, декларують одним з основних
принципів державного контролю в
сфері господарської діяльності на(
явність одного органу державного
нагляду (контролю) у складі цент(
рального органу виконавчої влади
[5].

Іншим прикладом перебудови
принципів державного контролю є
окремі норми Закону України "Про
внесення змін до деяких законодав(
чих актів України" від 20.05.2010 р.
№ 2275(VI, яким було доповнено
права податкових органів щодо
здійснення позачергових податко(
вих перевірок суб'єктів господарю(
вання без попереднього поперед(
ження, збільшено строки проведен(
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ня перевірок, запроваджено мож(
ливість їх зупинення з подальшим
поновленням [6]. Важливо підкрес(
лити, що ці зміни запроваджено в той
час, коли Кабінетом Міністрів Украї(
ни започатковано процес кодифі(
кації податкового законодавства,
тобто прийняття нового закону (по(
даткового кодексу), до якого мають
бути включені виправдані практикою
норми попередніх актів законодав(
ства.

Таким чином, державне регулю(
вання економіки на сучасному етапі
потребує вироблення нових підходів
до здійснення державного контролю
в сфері господарських відносин, що
потребує додаткового теоретичного
дослідження сутності механізму
державного контролю за господар(
ською діяльністю.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ
ПИТАНЬ

У теоретичних дослідженнях
більшості вчених та практиків підви(
щення ефективності державного
контролю в різних сферах суспіль(
ного життя розглядалось через роз(
робку теоретичних засад його
здійснення, упорядкування діяль(
ності контролюючих органів, удос(
коналення нормативно(правової
регламентації тощо. Недоско(
налість законодавства в сфері дер(
жавного контролю, яка на практиці
безпосередньо впливає на ефек(
тивність його здійснення, є відобра(
женням недостатньої розробле(
ності теоретичних питань у частині
визначення сутності механізму дер(
жавного контролю за господарсь(
кою діяльністю, виходячи із тих зав(
дань, які покликаний вирішувати
контроль у державному управлінні.
Це викликає необхідність комплек(
сного вивчення механізму держав(
ного контролю як цілісної системи,
за допомогою якої держава забез(
печує вплив на розвиток та функці(
онування суспільних відносин, що
складаються в сфері здійснення гос(
подарської діяльності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Виходячи з цього, визначено ме(

ту статті, яка полягає у виявленні го(
ловних рис, які в комплексі характе(
ризують зміст механізму державно(
го контролю за господарською ді(
яльністю.

Для досягнення поставленої
мети визначено та вирішено такі на(
укові завдання: на основі аналізу
існуючих теоретичних підходів виз(
начено головні риси, які визначають
зміст механізмів управління; розкри(
то сутність та основні складові ком(
поненти механізму державного кон(
тролю; за допомогою сформованої
схеми дістала подальшого розвитку
сутність механізму державного кон(
тролю за господарською діяльністю;
визначено чинники, які забезпечу(

ють ефективність функціонування
механізму державного контролю та
його розвитку відповідно до потреб
державного регулювання.

Об'єктом дослідження виступає
процес здійснення державного кон(
тролю в сфері господарювання.
Предметом дослідження є визначен(
ня змісту механізму державного
контролю за господарською діяль(
ністю.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З

ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ

РЕЗУЛЬТАТІВ
Аналіз останніх наукових роз(

робок [7; 8], в яких здійснено сис(
тематизацію поглядів провідних
вітчизняних та зарубіжних вчених
на зміст механізмів управління, доз(
воляє зробити наступний висновок:
теоретичним підгрунтям досліджен(
ня їх змісту є положення теорії уп(
равління організаційними система(
ми, а в основу формування відпові(
дного термінологічного апарату по(
кладений генезис загальної кате(
горії "механізм управління". При
дослідженні численних явищ та про(
цесів, існування та розвиток яких
залежить від ефективності того чи
іншого засобу керуючого впливу
(конкретного механізму), автори
виходили з цілей та завдань відпо(
відного наукового направлення,
кожне з яких має різні об'єкт, су(
б'єкт, форми та методи цілеспрямо(
ваного впливу, специфіку взаємоз(
в'язків тощо.

На основі аналізу наявних теоре(
тичних розробок автором визначено
наступні головні риси, які характе(
ризують зміст механізмів управлін(
ня.

1. Функціональний сенс меха(
нізмів управління полягає в ціле(
спрямованому впливі керуючого
суб'єкта на керований об'єкт з ме(
тою досягнення поставлених цілей,
засіб забезпечення виконання сис(
темою управління покладених на
неї функцій та поставлених зав(
дань.

2. Важливою рисою є системний
характер механізмів управління,
який полягає в синтезі взаємопов'я(
заних елементів, їх взаємозалежно(
му співіснуванні на основі причинно(
наслідкових зв'язків. Відсутність ок(
ремої складової робить неможливим
функціонування цілісної системи, а
від ефективності кожного елемента
залежить досконалість всього меха(
нізму.

3. Механізми управління харак(
теризуються певною циклічністю дій
та послідовністю участі кожного
елементу системи в здійсненні ціле(
спрямованого впливу від вхідного
явища через процес до вихідного
явища.

4. Істотною рисою змісту ме(

ханізмів управління є наявність
внутрішньої організації, яка повин(
на забезпечувати ефективне функ(
ціонування та розвиток механізму
управління, підтримання режиму
активної взаємодії та тісного взає(
мозв'язку його складових елемен(
тів.

5. Структура механізмів управ(
ління передбачає наявність керова(
ного об'єкта, тобто певних суспіль(
них відносин, які потребують управ(
ління та безпосередньо зазнають на
собі всі наслідки керівного впливу;
керуючого суб'єкта, під яким необ(
хідно розуміти систему органів, що
безпосередньо здійснюють управ(
лінські дії відносно відповідного
об'єкта; сукупності форм і методів
(засобів, заходів, важелів, інстру(
ментів) впливу; процесу визначення
цілей та постановки завдань; безпо(
середньо процесу цілеспрямованого
впливу.

6. Функціонування механізмів
управління врегульовано правовими
актами, тобто сукупністю правових
норм, що регламентують стан, взає(
модію та розвиток структурних еле(
ментів механізмів управління, тобто
організацію системи органів управ(
ління, процеси їх діяльності із зас(
тосуванням форм, методів та проце(
дур здійснення управлінського впли(
ву.

7. Комплексний характер ме(
ханізмів управління, під яким необ(
хідно розуміти сукупність різних за
природою механізмів (економічних,
мотиваційних, організаційних, по(
літичних, правових тощо).

Сформульовані головні риси ме(
ханізмів управління в цілому, вони
відображають існуючі теоретичні
підходи до з'ясування сутності цієї
складної управлінської категорії в
різних сферах суспільного життя. На
цій основі спробуємо виявити харак(
терні особливості функціонування
механізму державного контролю за
господарською діяльністю, його
структуризацію та наповнення кон(
кретними засобами цілеспрямовано(
го впливу.

В економічній та державно(пра(
вовій літературі існують різні підхо(
ди до визначення структури різних
за призначенням механізмів управ(
ління [7; 9, с. 10; 10, с. 21]. Їх аналіз
свідчить, що автори виділяють від
трьох до п'яти структурних еле(
ментів (підсистем), а їх кількість за(
лежить від акцентів на тій чи іншій
сфері управління, специфіки пробле(
ми, яка вирішується за допомогою
конкретного механізму управління.
Необхідно погодитися з тим твер(
дженням, що відмінності в існуючих
підходах "…объясняются отсутстви(
ем четких критериев выделения
подсистем и включения в них состав(
ляющих элементов" [9, с. 10]. Тобто
уніфікованої структури механізмів
управління не вироблено.
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Необхідно зазначити, що в тео(
ретичних дослідженнях механізм
державного контролю розглядаєть(
ся як важлива складова оптимізації
системи державного управління. Ав(
тори монографії "Экономические
методы управления" виокремлюють
у складній системі господарського
механізму серед інших підсистему
"контрольный механизм", яка забез(
печує інформацією щодо стану керо(
ваного об'єкта, виконання їм постав(
лених завдань, правил та нормативів
[9, с. 13]. Підвищення ефективності
дії підсистеми контрольного механ(
ізму розглядається як необхідний
інструмент удосконалення всього
господарського механізму. В моно(
графії "Социалистический контроль:
методы и проблемы" контроль пред(
ставлений як частина управлінсько(
го циклу, як важливий принцип, фун(
кція та метод управління, а структу(
ру механізму контролю складає
цілісна система органів, кадрів та
процесів контролю [10, с. 5, 14, 18,
21].

Аналіз теоретичних напрацю(
вань, в яких розкрито специфіку
діяльності здійснення державного
контролю, місця та ролі контролю в
державному управлінні, з урахуван(
ням визначеної сутності механізмів
управління, дозволяє визначити
структуру механізму державного
контролю за господарською діяльн(
істю. Її утворюють два взаємопов'я(
заних блоки: блок елементів (об'єкт
та суб'єкт державного контролю,
форми та методи державного конт(
ролю) та блок процесів (система дій
органів державного контролю, які
здійснюються у відповідності з виз(
наченою законодавством процеду(
рою). В свою чергу, механізм дер(
жавного контролю є складовою ча(
стиною та стадією механізму дер(

жавного управління.
Виходячи з цього, функціонуван(

ня організаційної структури меха(
нізму державного контролю за гос(
подарською діяльністю, яка включає
зазначені блок елементів та блок
процесів, можна схематично відоб(
разити таким чином (рис. 1).

За законодавством України, сут(
ність дії механізму державного кон(
тролю ототожнюється з процеду(
рою здійснення державного контро(
лю спеціально уповноваженими ор(
ганами виконавчої влади з метою за(
безпечення дотримання законодав(
ства в тій чи іншій сфері суспільних
відносин. Але зміст механізму дер(
жавного контролю не можна зводи(
ти виключно до процедурних мо(
ментів його здійснення або до конк(
ретних заходів контролю, не врахо(
вуючи управлінську сутність існу(
вання системи державного контро(
лю в цілому.

Суб'єктом механізму держав(
ного контролю за господарською
діяльністю є уповноважені державні
органи виконавчої влади, наділені
контрольною компетенцією (конт(
ролюючі органи). Об'єкт механізму
державного контролю за госпо(
дарською діяльністю (об'єкт управ(
лінського впливу) представляє су(
спільні відносини, що виникають в
процесі організації та здійснення
господарської діяльності. Законо(
давством визначено, що під форма(
ми та методами здійснення держав(
ного контролю слід розуміти конк(
ретні заходи, які здійснюються кон(
тролюючими органами з точки зору
оцінки відповідності дійсного стану
об'єкта державного контролю по(
ставленим цілям, планам, нормам,
управлінським рішенням шляхом
проведення ревізій, перевірок, ін(
спектувань, аудиту, моніторингу, ог(

лядів, обстежень, зустрічних звірок
тощо.

Будь(який управлінський про(
цес складають певні стадії, які ха(
рактеризуються наявністю єдиної
мети, логічною послідовністю зміни
однієї стадії іншою, відносною са(
мостійністю, специфічною цільовою
направленістю [11, с. 5]. В загально(
му плані управлінський цикл вклю(
чає виявлення проблеми, яка потре(
бує вирішення, аналіз проблеми та
підготовку проекту рішення, прий(
няття рішення, доведення його до
виконавців, організація виконання
рішення, контроль виконання тощо.
Приведені дії та їх послідовність ха(
рактеризують будь(який управлі(
нський процес. Діяльність щодо
здійснення державного контролю є
управлінським процесом, якому
притаманні всі вищеперелічені
стадії.

У контексті розгляду об'єкта да(
ного дослідження визначене дає
підстави стверджувати, що процес
здійснення державного контролю
утворює система дій, які здійсню(
ються у відповідності з визначеною
процедурою органами контролю та
їх посадовими особами.

Важливим елементом забезпе(
чення ефективності процедури дер(
жавного контролю є дотримання
послідовності виконання певних дій
контролюючими органами на кожній
його стадії. Нормативно(правовими
актами України в різних сферах кон(
трольної діяльності не визначено
стадії процедури здійснення держав(
ного контролю.

Теоретичними дослідженнями з
контролю та ревізії виділено від 3
до 9 стадій. У підручнику "Конт(
роль і ревізія" д.е.н., проф. Б.Ф.
Усач виокремлює 9 етапів конт(
рольно(ревізійної діяльності: пла(
нування ревізії;  підготовка до
ревізії; складання завдання (про(
грами) до її проведення; організа(
ція роботи на місці; документаль(
на й фактична перевірка; система(
тизація матеріалів і складання акта,
висновків і  пропозицій; узго(
дження і обговорення результатів
на підприємстві; затвердження ма(
теріалів; контроль за виконанням
прийнятих рішень [12, с. 40].

Аналогічний деталізований
поділ ревізійного процесу пропо(
нується навчальним посібником
"Контрольно(ревізійна діяльність.
Конспект лекцій. Модуль 1 і 2" [13,
с. 44]. К.е.н., проф. Л.В. Дікань вва(
жає, що контрольно(ревізійний
процес складається з 3(х стадій,
кожна з яких представлена кілько(
ма етапами [14, с. 157]. Автори мо(
нографії "Управленческие процеду(
ры" виділяють 7 послідовних стадій
процедури державного контролю:
від планування заходів державного
контролю до контролю за фактич(
ним виконанням прийнятих рішень
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Рис. 1. Схема функціонування механізму державного контролю за
господарською діяльністю
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[11, с. 107].
Різні погляди науковців пов'язані

з різними підходами до визначення
змісту кожної стадії, її наповнення
конкретними діями посадових осіб
контролюючого органу. З аналізу
наведеної літератури доцільно зау(
важити наступне.

По(перше, недостатньо корект(
ним є виділення в процедурі здійс(
нення державного контролю стадії
узгодження і обговорення резуль(
татів контролю на підприємстві, ос(
кільки вона є необхідною відносно
внутрішньогосподарського контро(
лю, контролю з боку суб'єкта управ(
ління. В механізмі державного кон(
тролю суб'єкт господарювання не
має управлінської підпорядкова(
ності контролюючому органу, а ре(
зультати державного контролю по(
винні об'єктивно висвітлювати гос(
подарську діяльність з точки зору її
відповідності чинному законодав(
ству.

По(друге, не доцільно виокрем(
лювати в окремі стадії, наприклад,
планування заходів контролю, підго(
товку до їх проведення та складан(
ня завдання (програми) до їх прове(
дення, оскільки мова йде про певні
етапи організаційної стадії. Кожна
стадія здійснення державного конт(
ролю повинна мати певну завер(
шеність, результат якої "…є умовою
для виникнення та існування наступ(
ної стадії…" [15, с. 221]. Так, резуль(
татом першої та необхідною умовою
для переходу до другої стадії є зат(
вердження програми здіснення за(
ходів державного контролю, видан(
ня повідомлення та вручення його
суб'єкту господарювання.

Отже, цілісність та результа(
тивність процедури державного
контролю забезпечується її здійс(
ненням в 3 послідовні стадії, кож(
на з яких направлена на досягнен(
ня загальної мети, має свої завдан(
ня та наповнення конкретними
діями посадових осіб контролюю(
чого органу.

1. Організаційна стадія. На цій
стадії контролюючим органом
здійснюється планування дій поса(
дових осіб, визначення мети, зат(
вердження програми та організац(
ійних заходів державного контро(
лю. Результатом організаційної та
одночасно необхідною умовою на(
ступної стадії є затвердження про(
грами здійснення заходів державно(
го контролю та видання розпоряд(
чого документу на право їх здійс(
нення.

2. Дослідна стадія. На дослідній
стадії органи державного контролю
відповідно до затвердженої програ(
ми виконують конкретні процедурні
заходи, які направлені на отриман(
ня інформації щодо діяльності су(
б'єкта господарювання, із застосу(
ванням відповідних форм та методів
державного контролю.

3. Стадія узагальнення та реалі(
зації результатів державного конт(
ролю. ЇЇ зміст полягає в системати(
зації результатів державного конт(
ролю, складанні акта та прийнятті
рішення за ним. Процес державного
контролю завершується контролем
за виконанням прийнятих рішень, а
також вироблених пропозицій та
рекомендацій з боку суб'єкта госпо(
дарської діяльності.

Перелічені стадії послідовно
відображають порядок здійснення,
вони є необхідними в будь(якій
сфері державного контролю. В за(
лежності від складу суб'єктів, по(
рядку призначення, обсягів, глиби(
ни та способів здійснення, порядку
проведення та інших чинників, які
визначають види заходів державно(
го контролю, приведені стадії мають
конкретну наповненість та власти(
ву їм специфіку.

Невід'ємною складовою функ(
ціонування механізмів державного
управління є необхідність його на(
лежного забезпечення відповідно до
поставлених завдань на певному
етапі економічного розвитку. В тео(
ретичних дослідженнях увага акцен(
тується на наявності нормативного,
правового та інформаційного забез(
печення, іноді їх сутність змішуєть(
ся зі змістом класифікованих науко(
вцями політичного, організаційного,
правового, соціально(економічного,
мотиваційного та інших видів меха(
нізму управління.

У контексті розгляду об'єкта да(
ного дослідження мова йде про ті
чинники, за допомогою яких дер(
жавні органи контролю мають здійс(
нювати покладені на них функції та
найбільш ефективно впливати на
розвиток суспільних відносин, що
виникають у процесі організації та
здійсненні господарської діяльності.
Виходячи зі змісту та структури ме(
ханізму державного контролю за
господарською діяльністю, достат(
німи умовами ефективного його фун(
кціонування є наявність внутрішньої
організації, правових регуляторів,
відповідної процедури здійснення,
джерел та умов отримання інфор(
мації (рис. 2).

Організаційне забезпечення є
сукупністю конкретних елементів,
покликаних організувати внутріш(
ню будову, а також забезпечити
ефективну діяльність та взаємодію
складових всієї системи механізму
державного контролю відповідно
до цілей та завдань, визначених
державою. Воно передбачає на(
явність органів державного конт(
ролю та суб'єктів господарювання,
які в механізмі управління відпові(
дають керуючому суб'єкту та керо(
ваному об'єкту, їх цілі, завдання,
функції, а також результати їх ді(
яльності.

Правове забезпечення охоплює
сукупність правових норм, направ(

лених на забезпечення регламен(
тації діяльності органів державно(
го контролю та суб'єктів господа(
рювання, їх прав та обов'язків, а та(
кож безпосередньо процесу здійс(
нення державного контролю. Його
слід розглядати як правову основу
режиму дії всієї системи та як засіб
забезпечення результативного пра(
вового впливу на суспільні відноси(
ни, що виникають у процесі органі(
зації та здійснення господарської
діяльності. Правовими регулятора(
ми виступають закони України, акти
президента і уряду, накази
міністерств і відомств, локальні акти
суб'єктів господарювання, судові
рішення та інші нормативно(правові
акти.

Процедурне забезпечення пе(
редбачає наявність регламентованої
процедури здійснення державного
контролю за господарською діяль(
ністю із застосуванням визначених
законодавством форм та методів.
Дотримання встановленої процеду(
ри є одним з визначальних чинників
при оцінюванні доказової бази та
значною мірою впливає на всебічний
розгляд результатів державного
контролю.

Інформаційне забезпечення
включає забезпечення органів дер(
жавного контролю належною ін(
формацією щодо стану та розвитку
суспільних відносин, які виникають
в процесі організації та здійснення
господарської діяльності, носіями
якої є звіти суб'єктів господарюван(
ня, результати моніторингу їх діяль(
ності, статистичні дані, засоби масо(
вої інформації, скарги юридичних та
фізичних осіб, запити та доручення
державних та правоохоронних
органів тощо.

ВИСНОВКИ
Отже, в результаті досліджен(

ня визначено головні риси, які в
комплексі характеризують зміст
механізму державного контролю за
господарською діяльністю. Науко(
ва новизна отриманих результатів
розкривається в таких положен(
нях:

— уперше на основі системати(
зації існуючих теоретичних підходів
визначено головні риси, які в комп(
лексі характеризують змістовну на(
сиченість механізмів управління, а
саме: системний характер ме(
ханізмів управління; наявність внут(
рішньої організації та організацій(
ної структури; сутність дії ме(
ханізмів управління полягає в
здійсненні цілеспрямованого впли(
ву керуючого суб'єкта на керований
об'єкт за допомогою визначених
форм та методів впливу; функціону(
вання механізмів управління перед(
бачає наявність правових норм, які
регламентують організацію системи
органів управління, процеси їх
діяльності, засоби здійснення уп(
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Рис. 2. Види забезпечення механізму державного контролю за господарською
діяльністю
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равлінського впливу тощо;
— удосконалено теоретичні під(

ходи до визначення структури меха(
нізму державного контролю, скла(
довими якої є два взаємопов'язаних
блоки — блок елементів (об'єкт, су(
б'єкт, форми та методи державного
контролю) та блок процесів (систе(
ма дій органів державного контро(
лю, які здійснюються у відповідності
з визначеною законодавством про(
цедурою);

— на основі розробленої схеми
функціонування організаційної
структури дістала подальшого роз(
витку сутність механізму державно(
го контролю за господарською ді(
яльністю, під якою розуміється
здійснення органами контролю
цілеспрямованого впливу на функ(
ціонування і розвиток суспільних
відносин, що виникають у процесі
організації та здійснення госпо(
дарської діяльності із застосуван(
ням визначених законодавством
форм і методів державного контро(
лю;

— виявлено, що ефективність ме(
ханізму державного контролю зу(
мовлена наявністю належного орга(
нізаційного, правового, процедурно(
го та інформаційного забезпечення
його дії.

ПРАКТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ
Удосконалення існуючої систе(

ми державного контролю в сфері
господарювання неможливе без роз(
криття сутності механізму держав(
ного контролю за господарською

діяльністю, розробки та впрова(
дження на цій основі практичних за(
ходів щодо підвищення ефективності
його функціонування та подальшо(
го розвитку у відповідності з вимо(
гами часу.

Результати проведеного дослі(
дження сприятимуть гармонізації
законодавства в сфері здійснення
державного контролю та створенню
більш сприятливих умов для діяль(
ності суб'єктів господарювання.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗРОБОК

У подальших розробках плану(
ється провести дослідження шля(
хів удосконалення форм та ме(
тодів здійснення державного кон(
тролю, а також організаційних за(
сад упорядкування діяльності кон(
тролюючих органів як окремих
складових забезпечення дієвого
функціонування механізму дер(
жавного контролю за господарсь(
кою діяльністю.
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