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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-
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гатьох десятиліть у рамках відомих наукових напрямів, таких як теорії зага-
льного і внутрішньогосподарського контролю, зокрема заслуговують на ува-
гу дослідження наступних науковців: Дженік, Ф. Дефліз, Д. Кармайкл, І. Лі,  
Д. Лоббек, Ж. Рішар, Д. Робертсон, А. Роджер. Дослідженню теоретичних і 
практичних аспектів розвитку системи внутрішнього контролю присвячені 
праці багатьох вітчизняних науковців, а саме: М.Т. Білухи, О.Д. Гудзинсько-
го, Й.С. Завадського, Г.Г. Кірейцева, А.П. Наливайко, В.К. Савчука, Н.П. Та-
рнавської, Г.М. Чорного, В. Яцури та інших вчених. Але поряд з цим, зали-
шається невизначеною низка питань теоретичного, методологічного та орга-
нізаційного характеру щодо формування системи внутрішнього контролю в 
аграрних підприємствах. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є узагальнення тео-
ретико-методологічних і практичних передумов розвитку системи внутріш-
ньогосподарського контролю в управлінні  аграрними підприємствами як 
складової комплексу передумов забезпечення результативності їх діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Адаптація аграрних виро-
бників до динамічно змінюваного ринкового середовища передбачає розроб-
ку та практичне впровадження комплексу ефективних заходів які сприяють 
злагодженій роботі системи управління підприємством. Значне місце серед 
таких заходів належить розвитку системи внутрішнього контролю. 

Систему внутрішньогосподарського контролю, на нашу думку, доціль-
но визначати як систему правил та процедур контролю які створюються вла-
сником або менеджментом підприємства для забезпечення досягнення поста-
вленої мети найбільш ефективним способом, відповідності діяльності кожно-
го працівника та підрозділу підприємства законам та нормативно-правовим 
актам, збереження майна та інформації, попередження зловживань і помилок, 
належного бухгалтерського обліку та правильності і своєчасності складання 
фінансової звітності. 

У широкому розумінні внутрішній контроль - це перевірка відповідно-
сті фактичних характеристик (процесів, діяльності, об'єктів) установленим 
вимогам (обмеженням). 

Вітчизняний і зарубіжний досвід роботи великих інтегрованих аграр-
них підприємств підтверджує важливість і необхідність впровадження систе-
ми внутрішнього контролю, яка виконує роль спеціального механізму спо-
стереження на підприємстві, забезпечує реалізацію місії, цілей і стратегічних 
пріоритетів, суттєво впливає на виявлення та мобілізацію наявних резервів 
виробництва, сприяє підвищенню ефективності та якості роботи, збереженню 
власності, посиленню економії, аналізу причин та умов, які спричиняють ша-
храйство, нестачі та здійснення крадіжок. Система внутрішнього контролю 
дає змогу з'ясувати, наскільки діяльність підрозділів усіх ієрархічних рівнів 
відповідає чинному регламенту, установленим завданням і наскільки вона 
ефективна. У процесі контролю збирається й аналізується необхідна інфор-
мація, виявляються відхилення фактичних показників від установлених (пла-
нових, стандартних) та їх причини.  

Успішне вирішення завдань, які поставлені перед внутрішньогосподарсь-
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ким контролем, значною мірою обумовлене правильним розумінням і застосу-
ванням у практичній діяльності категорій „об’єкт” і „суб’єкт” контролю. 

Об'єкт внутрішнього контролю - це те, що підлягає перевірці, функціо-
нальні цикли діяльності аграрного підприємства: постачання та зберігання 
ресурсів, виробництво і реалізація продукції. 

Суб'єкт внутрішньогосподарського контролю – це окрема посадова 
особа, служби або внутрішньогосподарські підрозділи підприємства, що пе-
ревіряють той або інший об'єкт. 

Для успішного виконання своїх контрольних функцій суб'єкти внутрі-
шньогосподарського контролю використовують різні способи і прийоми пе-
ревірок, що дозволяють вчасно розкрити і припинити, а у визначених випад-
ках і попередити порушення виробничо-технологічної або фінансової дисци-
пліни, а також виявити конкретних винних осіб і розмір заподіяного збитку. 

У сучасній практиці господарювання внутрішньогосподарський конт-
роль набуває все більш розвинених способів та форм. Найбільш поширеним 
способом контролю є запровадження управлінського обліку. Управлінський 
облік представляє собою інтегровану систему обліку витрат та доходів, нор-
мування, планування, контролю та аналізу, що дає змогу систематизувати ін-
формацію для оперативних управлінських рішень та координації проблем 
майбутнього розвитку підприємства. 

Зміст управлінського обліку визначається цілями управління: він може 
бути змінений за рішенням адміністрації в залежності від інтересів та цілей, 
поставлених перед керівниками внутрішніх підрозділів. 

З метою оцінки та контролю ефективності діяльності в практиці господа-
рювання використовуються такі підходи до побудови аналітичного управлінсь-
кого обліку на підприємстві: за центрами виникнення витрат; за центрами від-
повідальності за витрати, що виникають; за центрами рентабельності виробниц-
тва окремо взятого продукту. Основними критеріями у побудові моделей 
управлінського обліку слугують цілі управління, система оцінки та контролю за 
витратами, рівень спеціалізації підрозділів та величина їх витрат. 

Одним з інструментів системи внутрішнього контролю є внутрішня звіт-
ність підприємства та система її показників. Відмінність функцій, що викону-
ються окремими підрозділами визначає склад та зміст інформації внутрішньої 
звітності. Розрізняють такі типи внутрішньої звітності: інформаційну, про еко-
номічні результати, результативну звітність про персональну діяльність. 

Також сучасною формою контролю на підприємстві є запровадження 
внутрішнього аудиту. Можливості і мета діяльності служби внутрішнього 
аудиту мають дуже широкий спектр та напрямки і залежать від розміру та 
структури підприємства, а також потреб керівництва. Як правило, функції 
внутрішнього аудитора складаються з контролю за функціонуванням та ор-
ганізацією систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю. 

Метою внутрішнього аудиту є удосконалення організації й управління 
виробництвом, виявлення та мобілізація резервів його зростання. 

Внутрішній аудит здійснюється на попередній стадії виконання комер-
ційної, технологічної або фінансової угоди, у процесі її проходження та після 
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завершення. Завданням внутрішньогосподарського аудиту є аналіз ситуації 
ризику, застереження від банкрутства підприємства, використання ноу-хау 
для збільшення прибутку й ефективності нової технології, вживання заходів, 
що сприяють стабільності фінансової діяльності підприємства. Внутрішній 
аудит забезпечує керівництво інформацією для прийняття рішень, які стосу-
ються ефективного функціонування бізнесу. 

Створення та вдосконалення системи внутрішнього контролю в аграрному 
підприємстві має бути економічно вигідним, тобто затрати на її функціонування 
мають бути меншими порівняно з втратами, які несе підприємство через її відсу-
тність. Для забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього 
контролю керівництво підприємства повинно створити певні умови: 

- створити систему збору, узагальнення та фіксації внутрішньої інфор-
мації, яка необхідна для успішного управління діяльністю підприємства; 

- забезпечити збереження активів і документів - уникнення фактів кра-
діжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголо-
шення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, 
комп’ютерних базах даних); 

- оптимізувати господарську діяльність – уникнення дублювання гос-
подарських операцій, невиробничих витрат, нераціонального використання 
всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахунко-
вої дисципліни; 

- забезпечити відповідність визначеним обліковим принципам – 
обов’язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструк-
цій і правил, а також вимог нормативних документів. 

Система внутрішнього контролю включає три основні елементи: сере-
довище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури 
перевірки. 

Середовище контролю, де відбуваються операції - це заходи і записи, 
які характеризують загальне ставлення керівництва і власників підприємства 
до діючої системи внутрішнього контролю, значення діючої системи внутрі-
шнього контролю для підприємства. Сюди можна віднести: діяльність керів-
ництва (власників); політика та методи керівництва; організаційна структура 
підприємства і методи розподілу функцій управління і відповідальності; 
управлінські методи контролю, в тому числі кадрова політика і практика, а 
також порядок розподілу обов’язків. 

До специфічних заходів контролю включають: періодичне зіставлення, 
аналіз і перевірку рахунків; перевірку арифметичної точності записів; конт-
роль за умовами функціонування та використання комп’ютерних інформа-
ційних систем, зокрема підтримання контролю за періодичними змінами 
комп’ютерних програм, доступом до бази інформаційних даних; введення і 
перевірку контрольних рахунків і перевірочних облікових регістрів по раху-
нках; порядок проходження та затвердження документів (графік документоо-
бігу); відповідність прийнятих внутрішніх правил вимогам законодавчих ак-
тів та зовнішнім джерелам інформації; порівняння загальної суми наявних 
грошових коштів, вартості цінних паперів і товарно-матеріальних ресурсів із 



 75

записами в облікових регістрах; порівняння і аналіз фінансових результатів 
діяльності підприємства з показниками фінансового плану (прогнозу). 

Система бухгалтерського обліку - це заходи і записи підприємства, 
шляхом яких бухгалтерські операції оформлюються в регістрах бухгалтерсь-
кого обліку. Така система визначає, збирає, аналізує, підраховує, класифікує, 
записує, підсумовує і надає інформацію про операції та інші заходи. 

Створення та використання в процесі управління аграрними підприєм-
ствами системи внутрішнього контролю буде результативним, якщо в проце-
сі її роботи будуть дотримані наступні основні принципи: 

− розподілу обов’язків в системі управління – чітко визначені права 
та обов’язки кожного працівника апарату управління та їх підпорядкування; 

− комплексності – всі об’єкти внутрішнього контролю підприємства 
охоплені відповідними формами контролю залежно від рівня ризику госпо-
дарської діяльності; 

− збалансованості – суб’єкти внутрішнього контролю виконують де-
леговані їм функції відповідно до внутрішніх правил та процедур контролю; 

− відповідальності – суб’єкти внутрішнього контролю несуть еконо-
мічну та дисциплінарну відповідальність за дотримання процедур контролю; 

− своєчасного повідомлення про виявлені відхилення – суб’єкти вну-
трішнього контролю повинні своєчасно інформувати керівництво про вияв-
лені проблеми; 

− постійності – система внутрішнього контролю повинна забезпечу-
вати постійний моніторинг об’єктів контролю. 

Наявність компетентного персоналу, що заслуговує на довіру, з чітко 
визначеними правами та обов’язками є найважливішим елементом внутріш-
нього контролю. Працівники підприємства мають бути компетентними, чес-
ними і ретельними, а права та обов’язки кожного працівника повинні бути 
чітко визначені в посадових інструкціях. Наявність розподілу упорядкованих 
посадових обов’язків між працівниками, котрі беруть участь у формуванні 
інформації, щодо ведення справ і формування інформації, допоможе уникну-
ти зловживань і крадіжок, а також виявляти випадкові помилки. Дотримання 
необхідних формальних процедур при здійсненні господарських операцій 
працівниками підприємства має бути неупередженим. Цей елемент внутріш-
нього контролю безпосередньо пов’язаний із чітким визначенням прав та 
обов’язків кожного працівника. 

Висновки. Таким чином, формування та розвиток результативної сис-
теми внутрішньогосподарського контролю в сучасних умовах ринкової еко-
номіки є обґрунтованим для великих інтегрованих аграрних підприємств за 
умови прагнення власників (інвесторів) та вищого керівництва підприємства 
отримати достовірну інформацію і оцінку дій керівників та спеціалістів всіх 
рівнів. Окрім цього потреба у формуванні такої системи виникає у випадку 
ускладнення організаційної структури аграрного підприємства, наявності фі-
ліалів в різних регіонах, розширення напрямків та видів діяльності підприєм-
ства. З метою підвищення ефективності застосування сучасних форм внутрі-
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шнього контролю необхідно забезпечувати не лише його своєчасність, але й 
повноту всіх операцій та процесів, а також чітко регламентовану систему 
внутрішніх правил та стандартів. 
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Полтавська державна аграрна академія 

 
 Дана стаття містить аналіз сутності поняття господарств населення та їх 
класифікації. Також проведений короткий аналіз їх подальшого розвитку та ролі у 
сільськогосподарському виробництві. 

This article analyzes the concept of the nature of households and their classification. Also 
conducted a brief analysis of their further development and role in agricultural production. 

 
Постановка проблеми. В нинішніх умовах в агропромисловому 

комплексі України функціонують різні форми господарювання: від великих 
аграрних підприємств, які мають достатньо великі земельні площі та 
технічне оснащення, до малих, які створюють підприємницький клас на селі. 
Історія існування та тенденції розвитку українського села нерозривно 
пов’язані з господарствами населення. Господарства населення посідають 
важливу роль в аграрному виробництві країни, з одного боку вони стали для 
багатьох сімей основним джерелом формування доходу, а з іншого – самоза-
безпеченням продуктами харчування. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Аспекти розвитку госпо-
дарств населення розглянуто в роботах Т.В. Беркута, Л.В. Богадьорова, 
С.В. Васильчак, О.О. Комліченко, І.В. Прокопа, П. Т. Саблук та інших. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є визначення тео-
ретичних засад та напрямів розвитку господарств населення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поряд із 
сільськогосподарськими підприємствами усіх організаційно-правових форм, 




