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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному динамічному середовищі необ-

хідне ефективне управління з метою розвитку
суб'єктів господарювання. Широко відомо, що
однією з головних функцій управління є конт-
роль. Тобто ефективне управління не можливе
без ефективного контролю. Таким чином, по-
стає проблема дослідження контролю як важ-
ливої наукової категорії, та удосконалення і
розвитку контролю як базової функції управ-
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DEFINITION OF CONTROL AS A SCIENTIFIC CATEGORY

Досліджено наукові підходи до визначення та сутності контролю, виявлено необхідність надати просте, зрозу-
міле, стисле визначення, яке повністю охарактеризує контроль та узагальнить характеристики контролю, що визна-
чають його як наукову категорію.

За результатами дослідження, узагальнюючи думки вчених щодо тлумачення поняття "контроль", визначено значні
узагальнені риси, які притаманні цій категорії: нагляд, спостереження, перевірка; ефективне управління; досягнення
визначеної мети. Усі інші аспекти поняття "контроль" є похідними від визначених узагальнених рис, які більш де-
тальніше розкривають сутність контролю, але не надають поняттю нового змісту.

Представлено удосконалене визначення поняття "контроль".
Наведено узагальнене стисле визначення охоплює в собі усі аспекти сутності контролю і характеризує контроль

незалежно від його форми і виду.
Зібрано воєдино характеристики контролю, що визначають його як наукову категорію, та представлено їх стис-

ле визначення з метою розуміння вказаних характеристик у контексті контролю.

The existing scientific approaches to the definition and essence of control have been studied, the necessity to give a
simple, clear and short definition to characterize and generalize the features of control as a scientific category have been
proved.

Basing on the results of research and taking into account different points of view of the scientists to the definition of
the given term "control", the general characteristics of the particular category have been defined including: supervision,
observation, checking; effective management, achieving goals. All the other aspects of the concept "control" are derivative
from the given general characteristics which describe the essence of control but do not provide the new meaning to the
concept.

The improved definition of the term "control" has been presented.
The brief generalized definition includes all aspects of the essence of control independently of its type and method.
All characteristics of control have been generalized to define the given concept as a scientific category and the brief

definitions have been presented in the context of control.

ління. Відповідно, проблема контролю є завж-
ди актуальним питанням для науковців та
фахівців практиків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемою контролю займається багато
вчених та фахівців практиків. Між тим завжди
існують аспекти цієї теми, які потребують удос-
коналення та розвитку. Дослідивши наукові
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підходи до визначення та сутності контролю,
виявили необхідність надати просте, зрозумі-
ле, стисле визначення, яке повністю охаракте-
ризує контроль, та узагальнити характеристи-
ки контролю, що визначають його як наукову
категорію.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті полягає в удосконаленні визна-

чення поняття "контроль" та узагальнення ха-
рактеристик контролю, як наукової категорії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Існують обставини які визначають не-
обхідність контролю у економічному і соціаль-
ному житті [22]:

— невизначеність, складність і динамічність
середовища;

— запобігання кризовим явищам шляхом
визначення помилок та невідповідностей до
того моменту, як вони нанесуть шкоду;

— підтримання успіху шляхом порівняння
планових і фактичних показників та оцінки
темпів досягнення визначеної мети.

Основна риса, що є передумовою контро-
лю, — це невизначеність, яку умовно можливо
поділити на [18, с. 292—293]:

— невизначеність зовнішнього середовища;
— невизначеність, пов'язана з діями інших

підприємств;
— невизначеність цінностей і поведінки лю-

дей.
Невизначеність зовнішнього середовища

пов'язана с тим, що діяльність підприємства
здійснюється в умовах постійної зміни зовніш-
нього середовища, тобто зміни законодавчих
актів, технологій виробництва, інвестиційної
привабливості, соціальних і культурних цінно-
стей, тощо. Таким чином, з метою своєчасного
реагування на зміни зовнішнього середовища
необхідно задіяти такий ефективний засіб, як
контроль.

Невизначеність, пов'язана з діями інших
підприємств обгрунтовується тим, що підприє-
мство існує не в вакуумі і має необхідність по-
стійної взаємодії з іншими суб'єктами госпо-
дарської діяльності. Взаємодія з іншими
підприємствами вимагає сумісних планів, коо-
перації праці, укладання договорів, що несуть
у собі елементи невизначеності, які можуть
шкодити досягненню наміченої мети.

Невизначеність цінностей і поведінки людей
базується на тому, що управління підприєм-
ством здійснюється людьми. Людина не маши-
на і тому її не можливо запрограмувати на точ-

не виконання будь-якої роботи. Таким чином,
не все задумане здійснюється саме так, як за-
думано.

Отже, невизначеність це така риса, яка спо-
нукає організацію контролю.

Дослідники визначають чотири принципові
умови, що зумовлюють контроль [21]:

— наявність стандартів та зовнішніх обме-
жень, які дозволяють ефективно досягнути
визначеної мети;

— наявність технологій і методів контролю,
що дозволяють оцінити фактичний стан об'єкту
контролю;

— виявлення відхилень між стандартними і
фактичними показниками об'єкту контролю;

— можливість корегувати функціонування
об'єкту контролю.

Що таке контроль, хто його здійснює, який
він буває, які виконує функції — це ті питання
які наразі є вельми актуальні для науковців та
управлінців.

Контроль в перекладі з французької мови
— "…нагляд, спостереження з метою пере-
вірки, перевірка чого-небудь…" [10, с. 430] —
це найпростіше визначення дає новітній слов-
ник іноземних слів.

Визначення С.І. Ожегова щодо контролю
практично співпадає "…перевірка, а також спо-
стереження з метою перевірки…" [14, с. 259].

Майже так само трактує визначення конт-
ролю Великий тлумачний словник російської
мови "…спостереження з метою перевірки або
нагляду; перевірка…" [8, с. 452].

Відповідно до Великого тлумачного словни-
ка сучасної української мови контроль це —
"…перевірка, облік діяльності кого-небудь, чого-
небудь, нагляд за кимсь, чимось…" [9, с. 451].

Усач Б.Ф. визначає контроль, як "перевірку
виконання тих або інших господарських рішень
з метою встановлення їхньої законності та еко-
номічної доцільності" [19, с. 10].

На думку російських вчених Кочєріна Є.А.
и Фролова Г.Я., "контроль — це цілеспрямовані
практичні дії, які дозволяють переконатися у
слушності чого-небудь" [18, с. 289].

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. ствер-
джують, що "контроль — це процес забезпечен-
ня досягнення організацією своєї мети" [13, с.
390].

Петрик О.А., Савченко В.Я., Свідерський
Д.Є. теж вважають, що у широкому розуміння
контроль — "це процес забезпечення досягнен-
ня організацією своїх цілей" [16, с. 345].

Зайцева О.П., Аманжолова Б.А. визначають
контроль як "процес моніторингу поточного
рівня ефективності і внесення необхідних ко-
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ректив, що забезпечують подальше просуван-
ня організації у напрямку заданого рівня ефек-
тивності" [1, с. 127].

В англійській мові термін "control" має зна-
чення і контролю і управління (тобто більш
широке поняття — контроль з подальшими ско-
регованими діями). В своїй науковій праці Дра-
кер визначає різницю між цими поняттями, які
стисло формулюються так: "контроль — це ви-
мірювання і інформація, а управління — дія" [5,
с. 562].

Ентоні Р., Рис Дж. визначають управлінсь-
кий контроль — "процес за допомогою якого
менеджери здійснюють вплив на працівників
підприємства з метою дієвого та ефективного
виконання стратегії підприємства" [6, с. 460]

Крамаровський Л.М. вважає контролю фун-
кцією управління. На його думку управлінська
діяльність ефективна, в тому випадку коли
прийняте рішення, його виконання та резуль-
тат підлягають своєчасному контролю з метою
встановлення законності, цілеспрямованості та
економічної ефективності заходів, що здійсню-
ються [11, с. 4].

Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча визначають
контроль як функцію управління, зокрема
"процес, який забезпечує відповідне функціо-
нування конкретного об'єкту, прийнятий уп-
равлінським рішенням і направлений на успіш-
не досягнення поставленої мети" [12, с. 7].

О. Осідач зазначає, що контроль це "еле-
мент управління економічними об'єктами та
процесами, який полягає у нагляді за ними з
метою перевірки їх відповідності стану перед-
баченому законами, юридичними нормативни-

ми актами, а також програмами, планами, до-
говорами, проектами, угодами…або…контроль
за об'єктом, реальна влада, зосередження прав
управління в одних руках" [16, с. 345].

Гаращук В. стверджує, що контроль — це
"водночас і самостійна функція управління, і
одна зі складових управлінської діяльності за-
галом" [2, с. 175].

В управлінні контроль розглядають у трьох
аспектах:

— систематичну діяльність керівництва, що
реалізує одну із головних функцій менеджмен-
ту;

— завершальну стадію менеджменту, осно-
вою якої є зворотній зв'язок;

— сукупність дій посадових осіб, як не-
від'ємної частини процесу прийняття і реалі-
зації управлінських рішень [20].

Одночасно Кочєріна Є.А. и Фролова Г.Я.
розглядають контроль як функцію управління
в декількох аспектах (рис. 1) [18, с. 296—297].

Узагальнивши думки різноманітних авторів
Дирей В. угрупував бачення поняття "конт-
роль" у десяти різних плоскостях наукових
поглядів вчених-економістів [3]:

— функція (ланка, процес, система, підсис-
тема, елемент) управління;

— проблема, наука, дисципліна, комплекс
знань;

— властивість суспільно-господарського
буття, тип відносин, вид діяльності, напрям
співпраці и розвитку;

— система, процес, сукупність процедур
спостереження та перевірки;

— джерело інформації;

Рис. 1. Контроль як функція управління
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— індикаторний фактор (психологічного
стану, образу мислення);

— механізм перевірки порушень, інстру-
мент натиску та дискредитації політичних опо-
нентів;

— система заходів, відносин, моніторингу,
динамічного розвитку;

— перевірка здійснення планів;
— багатоаспектне явище (функція управлі-

ння, функція обліку, функція погодження
діяльності суб'єктів підприємництва).

Кочєріна Є. А. и Фролова Г. Я. визначають
такі сутнісні риси контролю:

— зворотній зв'язок;
— добровільне дотримання людьми визна-

чених норм, що обмежують та регулюють їх по-
ведінку;

— відповідальність [18].
Є.С. Павлова, Л.І. Лисенко вважають конт-

роль комплексною категорією, яка використо-
вується в усіх сферах діяльності та галузях на-
уки. Узагальнивши думку вітчизняних та закор-
донних авторів, вони дійшли висновку, що
вченні визнають контроль як функцію управл-
іння, але сутність контролю визначають по
різному розглядаючи з трьох методологічних
позицій:

— економічна категорія, яка має зміст та
понятійний апарат;

— функція управління, засіб зворотного
зв'язку між об'єктом та суб'єктом контролю;

— система, що діє в рамках підприємства
[15].

Т.С. Єдинак, О.В. Павлишен, дослідивши
думки вчених щодо сутності поняття "конт-
роль", визначають три основні підходи (рис. 2)
[7]:

Визначення контролю — це вельми диску-
сійне питання, на сьогодні не існує його одно-
значного трактування. Узагальнюючи думки
вчених щодо тлумачення поняття "контроль",
визначаємо значні узагальнені риси, які прита-
манні цій категорії:

— нагляд, спостереження, перевірка;
— ефективне управління;
— досягнення визначеної мети.
Усі інші аспекти поняття "контроль" є по-

хідними від визначених узагальнених рис, які
більш детально розкривають сутність контро-
лю, але не надають поняттю нового змісту.

Отже, на наш погляд, контроль — це нагляд,
спостереження, перевірка як засіб отримання
інформації, для функціонування і розвитку,
шляхом здійснення ефективного управління, з
метою досягнення визначеної мети.

Наведене узагальнене стисле визначення
охоплює в собі усі аспекти сутності контролю
і характеризує контроль незалежно від його
форми і виду.

Як елемент системи управління контроль
повинен вирішувати наступні завдання:

— визначення у внутрішньому та зовніш-
ньому середовищі факторів, що впливають на
функціонування та розвиток підприємства з
метою своєчасного реагування;

— дослідження тенденцій розвитку під-
приємства, його напрямок та глибину;

— своєчасне виявлення порушень, помилок
та оперативне реагування з метою їх знешкод-
ження;

— використання результатів контролю з
метою оцінки роботи підприємства та персона-
лу, ефективності і надійності системи управлі-
ння за визначений період [17].

Рис. 2. Основні підходи до сутності поняття "контроль"
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До функцій контролю в системі управління
відносять:

— перевірочну (встановлення необхідності
та законності прийняття та виконання рішень,
виявлення порушень та помилок);

— інформаційну (дослідження та обробка
інформації);

— діагностичну (дослідження фактичного
стану підприємства, виявлення тенденцій роз-
витку, резервів, ризиків);

— прогнозуючу (передбачає майбутній стан
підприємства та можливі відхилення від плано-
вих показників);

— комунікаційну (забезпечує зворотній
зв'язок);

— орієнтуючу (визначає основні проблеми);
— стимулюючу (мотивація за результатами

контролю);
— корегуючу (за результатами контролю за-

безпечує необхідні параметри функціонування);

— захисну (сприяє збереженню ресурсів)
[20].

Спрямованість контролю залежить від
предмету та методу контролю, отже, необхід-
но надати стисле визначення цих характерис-
тик контролю.

Предмет контролю — це процеси та явища
пов'язані з господарською діяльністю під-
приємства, функціонуванням органів держав-
ного управління.

Об'єкт контролю — окремий елемент пред-
мету контролю, що підлягає вивченню або пе-
ревірці [4].

Якість контролю забезпечується суб'єктом
контролю. Суб'єкт контролю — це фізичні або
юридичні особи, які відповідно до нормативно-
законодавчих актів чи стандартів наділені пра-
вом здійснювати контроль над іншими фізич-
ними чи юридичними особами або їх структур-
ними підрозділами.
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Рис. 3. Характеристики контролю як наукової категорії
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Головна мета контролю — попередження
помилок та втрат.

Досягнення мети контролю залежить від
відповідності певним принципам. Принцип кон-
тролю — це положення, на якому базується іде-
ологічний напрям контролю.

Визначення спільних ознак контролю надає
змогу класифікувати контроль за видами. Вид
контролю — це об'єднання різновидів контро-
лю за спільними ознаками.

Ефективність контролю залежить від обра-
них методів контролю. Метод контролю — це
сукупність прийомів і способів дослідження
об'єкту контролю.

Концептуальні засади контролю базуються
на компонентах контролю. Компоненти конт-
ролю — це складові елементи контрольної
діяльності (середовище контролю, оцінка ри-
зиків, заходи контролю, інформація та інфор-
маційний обмін, моніторинг).

З метою комплексного здійснення конт-
рольної діяльності необхідна система контро-
лю. Система контролю — це визначений поря-
док здійснення контролю, оснований на взає-
модії взаємопов'язаних елементів.

Таким чином, дослідивши характеристики
контролю як наукової категорії зведемо їх воє-
дино (рис. 3).

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідивши наукові підходи до визначення

поняття "контроль" встановили, що досі не існує
його єдиного визначення, яке б чітко і кратко
відображало сутнісні ознаки контролю. Але,
узагальнивши думки вчених, дійшли висновку,
що існуючи визначення можливо згрупувати за
рисами, які притаманні цій категорії — нагляд,
спостереження, перевірка; ефективне управлі-
ння; досягнення визначеної мети. Отже, за ре-
зультатами наукового дослідження:

— удосконалено визначення поняття "кон-
троль". Представлене визначення є досить про-
стим, зрозумілим і охоплює усі головні аспек-
ти контролю;

— зведені воєдино характеристики контро-
лю, що визначають його як наукову категорію.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Перспективним напрямом розвитку є до-

слідження системного підходу управління та
розробка системи контролю підприємства.
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