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Визначено необхідність внутрішньогосподарського контролю у сільськогосподар-

ському підприємстві, основні проблеми його розвитку і надано пропозиції щодо підвищен-
ня ефективності господарювання. 

The necessity of internal control in the agricultural enterprise, the key development 
issues and provide suggestions for improving its efficiency. 

 
Постановка проблеми. Сучасні умови диктують аграрним підприємс-

твам підвищення ефективності господарювання. Нині виникла потреба у за-
стосуванні нових методів управління, що мають ґрунтуватися на викорис-
танні економічних, соціальних і психологічних аспектів сучасного виробниц-
тва, тому тенденція до зростання  ролі внутрішньогосподарського  контролю 
як важливого чинника впливу на прийняття ефективних управлінських рі-
шень у галузі, сьогодні є очевидною. 

Необхідність приведення у відповідність механізму управління підприєм-
ством до вимог сучасної економіки доводить об'єктивно існуючу проблему удо-
сконалення функції внутрішньогосподарського контролю. Її реалізація передба-
чає використання контрольних функцій у сільськогосподарському підприємст-
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ві, організацію ефективної взаємодії між суб'єктами контролю, розподіл обов'я-
зків і відповідальності між учасниками. Контроль має виступати сполучною 
ланкою між власниками підприємства та суб'єктами управління ним.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток 
теоретичних і практичних аспектів функціонування та удосконалення внут-
рішньогосподарського контролю зробили українські вчені: М. Т. Білуха, 
Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв, П. І. Гайдуцький, С. І. Дем’яненко, В. А. Дерій, 
Н. Л. Жук, Г. Г. Кірейцев, Н. П. Кузик, В. Ф. Максімова, В. М. Мурашко, 
П. Т. Саблук, Н. М. Ткаченко, Б. Ф. Усач та ін. 

Дослідження окремих питань внутрішньогосподарського контролю 
здійснили зарубіжні науковці: В. Д. Андрєєв, Э. А.  Аренс, В. В. Бурцев, 
Т. Д. Попова, М. І. Протасов, Дж. К. Робертсон, С. О. Шохін та ін. 

Постановка завдання – визначення необхідності внутрішнього конт-
ролю, основних проблем його розвитку і надання пропозицій щодо підви-
щення ефективності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Підвищенню ефективності 
системи менеджменту сучасних сільськогосподарських підприємств має 
сприяти перехід від простої констатації проміжних та підсумкових даних 
щодо діяльності господарства до ефективних методів накопичення й викори-
стання інформації на основі внутрігосподарського контролю.  

Як зауважує фахівець, наявність у господарстві кількох галузей, у кожній з 
яких виробляється значна кількість різних видів продукції, що є характерною 
умовою господарювання більшості сільськогосподарських підприємств України, 
спричиняє виникнення великих обсягів інформації щодо витрат, яку досить важ-
ко розподілити і контролювати по кожному окремому виробництву [2, с. 121]. 

Мета контролю в системі управління, в широкому розумінні, збігається з 
метою всієї господарської діяльності та є важливим чинником впливу на еко-
номічні й соціальні процеси, які відбуваються в суспільстві. Вона має забезпе-
чити раціональне використання засобів, предметів праці й самої праці у підпри-
ємницькій діяльності для одержання прибутку. Завдання контролю в системі 
управління не повинні обмежуватися лише констатацією фактів, збором інфор-
мації чи іншими виключно технічними процедурами, а насамперед, профілак-
тикою і попередженням можливих недоліків чи порушень, а також аналітични-
ми процедурами, включаючи збір та опрацювання інформації для стратегічного 
планування. 

Система внутрішньогосподарського контролю являє собою сукупність 
органів контролю, які виконують контрольні процедури в інтересах тих чи 
інших користувачів економічної інформації за відповідними об’єктами конт-
ролю. Отже, метою внутрішньогосподарського контролю є інформаційне за-
безпечення та перевірка управлінських рішень щодо наявності чи попере-
дження помилок, відхилень і усунення їх причин.  

Згідно з нормативними документами, головний бухгалтер підприємства 
аграрного сектору разом з керівниками відповідних підрозділів і служб зобо-
в'язаний контролювати: 

- рух товарно-матеріальних цінностей; 
- витрати коштів на оплату праці; 
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- додержання фінансової і платіжної дисципліни; 
- законність списання нестач; 
- здійснення інвентаризації; 
- стягнення у встановлені терміни дебіторської заборгованості й пога-

шення кредиторської [1, с. 73]. 
У свою чергу, цілями організації системи внутрішньогосподарського 

контролю на сільськогосподарському підприємстві можна вважати здійснен-
ня упорядкованої та ефективної діяльності підприємств; забезпечення своє-
часного усунення відхилень та внесення коригувань з боку керівника; забез-
печення ефективності дотримання розподілу відповідальності і повноважень 
кожного працівника підприємства; забезпечення належних умов зберігання 
майна підприємства; збір, передача, обробка інформації про стан об’єкта та 
інші [4, с. 467-468]. 

Суб’єктом внутрішньогосподарського контролю слід вважати власника 
(учасника) чи працівника сільськогосподарського підприємства, до функціо-
нальних обов’язків якого входить здійснення контрольної діяльності, а саме: 
контроль за раціональним використанням ресурсів, за виробничим процесом 
і формуванням їх результатів або здійснення контрольних дій лише на основі 
відповідних прав (ревізійна комісія, внутрішній аудит тощо). Відповідно до 
участі суб’єктів у загальній діяльності й у внутрішньогосподарському конт-
ролі підприємства запропоновано закріпити функції внутрішньогосподарсь-
кого контролю за відповідними рівнями суб’єктів (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ієрархічна побудова суб’єктів внутрішньогосподарського контролю  
в сільськогосподарському підприємстві [складено автором на основі 5] 
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Внутрішньогосподарський контроль процесу виробництва в сільсько-
господарському господарстві сприяє вирішенню таких задач: 

- перевірка здійснення основної діяльності відповідно до статуту та ви-
мог законодавства; 

- перевірка правильності складання та умов виконання господарських 
договорів; 

- перевірка наявності, складу, правильності та оцінки майна, ефектив-
ності використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, дотриман-
ня встановленого порядку застосування цін, тарифів, розрахунково-платіжної 
дисципліни, своєчасності внесення в бюджет податків і платежів; 

- безпека функціонування підприємства; 
- ефективність фінансово-господарської діяльності;  
- якість потоків інформації;  
- розробка і подача обґрунтованих пропозицій по поліпшенню органі-

зації системи контролю, бухгалтерського обліку і розрахункової дисципліни, 
низка інших організаційно-управлінських завдань. 

Однією із основних проблем на сьогодні залишається низька ефектив-
ність внутрішньогосподарського контролю, тому завданнями щодо підви-
щення ефективності роботи відповідних органів аграрного підприємства мо-
жна визначити наступні: 

- законодавчо закріпити використання внутрішнього контролю;  
- організаційно забезпечити формування служб внутрішньогосподарсь-

кого контролю;  
- вдосконалити методику проведення внутрішньогосподарського конт-

ролю, враховуючи організаційно-правові форми підприємства; 
- організувати належне управління органами внутрішньогосподарсько-

го контролю;  
- забезпечити постійну професійну підготовку спеціалістів внутрішньо-

господарського контролю. 
Висновки. Постійна зміна соціально-економічних умов в аграрному 

секторі економіки призводить до виникнення нових інформаційних потреб з 
боку власників і менеджерів сільськогосподарських підприємств, що вимагає 
оптимізації управління ними. Необхідність приведення у відповідність меха-
нізму управління аграрним підприємством до вимог сучасної економіки до-
водить об’єктивно існуючу потребу в удосконаленні функцій внутрішньогос-
подарського контролю. 

Функціонування належної системи внутрішньогосподарського контро-
лю забезпечує зведення до мінімуму можливості прийняття неправильних, 
невигідних рішень і виникнення збитків, протидію виникненню помилок в 
поточній роботі. 

Зростання рівня самостійності підприємств в свій час перемістили ува-
гу на внутрішньогосподарський її рівень, а лібералізація цих відносин робить 
цей вид контролю визначальним, так як він охоплює всі сфери виробничо-
господарської діяльності та всі фази відтворення відповідно. 
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В статті обґрунтовано концептуальні засади розвитку внутрішньогосподарсько-
го контролю в системі управління аграрних підприємств з метою їх адаптації до змін ри-
нкового середовища. 

In the article the conceptual framework of internal control in the management of 
agricultural enterprises in order to adapt them to the changing market environment. 

 

Постановка проблеми. Забезпечення успішного функціонування віт-
чизняних аграрних підприємства в умовах загострення конкуренції, підви-
щення рівня їх рентабельності, збереження та збагачення активів вимагає на-
лагодження раціонального механізму управління, найважливішим елементом 
якого є система внутрішнього контролю. Внутрішньогосподарський контроль 
стає необхідним, по-перше, для усунення невизначеності інформації про си-
туацію, що склалась в підприємстві; по-друге, для попередження можливості 
виникнення пов’язаних з цією невизначеністю кризових ситуацій; і, по-третє, 
для забезпечення та постійного підтримання умов ефективної діяльності всіх 
організаційних підрозділів підприємства.  

Залежно від досягнутого рівня розвитку, організаційно-правової форми 
господарювання аграрних підприємств, їх інституційних особливостей, під-
ходи до побудови системи внутрішнього контролю, що включають комплекс 
внутрішніх правил та процедур контролю за їх фінансово-господарською ді-
яльністю, можуть суттєво відрізнятися. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження зару-
біжних науковців, щодо формування системи внутрішнього контроль спира-
ються на надійний фундамент результатів, що накопичувалися протягом ба-




