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Дослідження об’єкта управління ускладнюється різнома
нітністю поглядів науковців на це поняття, що є навіть 
взаємопротилежними. В межах цього одні вчені розглядали 
окремих індивідів і групи людей, багатогранні прояви їх 
соціальної активності, сфери, галузі суспільства (В. Авер’я- 
нов, Г. Атаманчук, О. Бандурка, Н. Глазунова, О. Машков, 
Н. Нижник, І. Панкратов, Ю. Шемшученко), а інші — окремі 
неприродні явища та речі (В. Афанасьєв, М. Піскотін, Ю. 
Старілов, В. Цвєтков).

В. Авер’яновим розрізняються два види об’єктів управлін
ня: а) будь-який нижчий суб’єкт управління, що належить до 
конкретної системи управління; б) організоване соціальне ут
ворення (трудовий колектив) народногосподарського чи іншо
го профілю, що здійснює виробничу чи іншу спільну діяль
ність людей [1, с. 16].

Крім того, відповідно до основних сфер суспільства, цілей 
і напрямків функціонування об’єктів управління, матеріаль
них, соціальних і духовних результатів діяльності об’єкти, 
щодо яких здійснюється управління, поділяються на видові 
групи — економічні, соціальні, духовні, політичні. Суть цих 
об’єктів характеризується діяльністю, що проявляється 
у різних галузях людської спільноти: здійснення безпосе
реднього об’єднання робочої сили (люди) і засобів виробництва 
(економічні об’єкти); діяльність, спрямована на збереження 
життя й здоров’я людини, її фізичний розвиток, створення 
житлових, комунальних, торговельних і побутових умов 
(соціальні об’єкти); організаційно представлені прояви актив
ності особи, колективів, спільнот людей, через які реалізуєть
ся як духовно-теоретична діяльність (генерація ідей і поглядів, 
світоглядних уявлень, естетичних і етичних цінностей тощо),
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так і духовно-практична — освоєння вироблених духовних про
дуктів свідомістю людей, підвищення їх освітнього і культур
ного рівня, використання духовних ідеалів, норм, цінностей 
у повсякденному житті (духовні об’єкти); як політичні об’єкти 
управління можна назвати діяльність науково-дослідних уста
нов у сфері вивчення політичних проблем, забезпечення 
функціонування структур політичного просвітництва, пропа
ганди, агітації, утворення форм, процедур та інших механізмів 
демократії [2, с. 121-124].

Так, О. Бандурка, Н. Нижник, О. Машков об’єкт управлін
ня розглядають у двох аспектах: елементно-структурному — 
як сукупність людей та груп і функціональному — як діяль
ність, поведінку індивідів і груп людей. Специфіка об’єктів 
управління закладена в особливостях і характері діяльності 
конкретного індивіда або спільності індивідів, що становить 
результат їх цілеспрямованої поведінки [3, с. 11; 4, с.21-22].

Враховуючи вище вказане, можна зробити висновок, що 
в елементно-структурному аспекті об’єктом управління у сфері 
державного молодіжного житлового кредитування є: сім’ї та 
одинокі молоді громадяни, які згідно із законодавством визнані 
такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме:

— сім’я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років 
включно;

— неповна сім’я, в якій мати (батько) віком до 35 років 
включно має неповнолітніх дітей (дитину);

— одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.
— молоді вчені, подружжя, в якому чоловік або дружина 

є молодим ученим, та неповні сім’ї, в яких мати або бать
ко є молодим ученим, що потребують поліпшення житло
вих умов, мають право на отримання кредиту до досяг
нення молодими вченими віку 35 років включно.

У функціональному ж аспекті, на нашу думку, об’єктом уп
равління у вказаній сфері є саме державне молодіжне житлове 
кредитування.
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