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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ 

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

 

Внутрішньогосподарський контроль – одна із функцій системи 

управління, а отже, система внутрішньогосподарського контролю не може 

бути відокремленою від системи управління підприємством та її структури 

[4, с.119]. Ефективна система внутрішньогосподарського контролю 

дозволяє керівництву бути впевненими, що діяльність підприємства 

(організації) проводиться у відповідності з вимогами чинного 

законодавства, затвердженою політикою та іншими директивно-

нормативними документами підприємства [2].  

Суттєвий внесок у вивчення проблеми внутрішньогосподарського 

контролю зробили такі вітчизняні вчені, як М. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. 

Виговська, С.Ф. Голов, Л.В. Дікань, Є.В. Калюга, М.М. Коцупатрий, 

Л.В.Нападовська,  В.С. Рудницький, В.О. Шевчук та інші вчені. 

Безпосередній вплив на формування системи контролю підприємства 

мають його організаційна структура та структура управління. Перша є 



сукупністю основних, допоміжних, обслуговуючих підрозділів і 

взаємозв’язків між ними (горизонтальних та вертикальних). Саме у 

підрозділі підприємства відбуваються різноманітні технологічні, фінансові 

та інші господарські операції, тобто вони виступають центрами витрат. 

Структура управління представлена посадовими та іншими 

відповідальними особами і характеризується їх підпорядкованістю один 

одному та відповідними повноваженнями [4, с.119].  

Внутрішньогосподарський контроль сільськогосподарського 

підприємства можна характеризувати як систему, що функціонує всередині 

підприємства і як функцію управління, яку виконують відповідні відділи, 

служби чи окремі особи відповідно до покладених на них службових 

обов’язків: агрономічна, зооветеринарна, інженерна служби, економічний 

відділ та економіст, управлінський персонал, головний бухгалтер і 

обліковий персонал, матеріально-відповідальні особи [3, с.110]. 

Систему контролю можна характеризувати як сукупність 

взаємопов’язаних елементів, що спрямовані на досягнення запланованих 

цілей (рис.1). 

Основними цілями організації системи внутрішньогосподарського 

контролю на підприємстві є: 

- Здійснення впорядкованої та ефективної діяльності 

підприємства; 

- Забезпечення дотримання політики керівництва кожним 

працівником підприємства; 

- Забезпечення збереження майна підприємства [1, с.68]. 

Як зазначає Подолянчук О.А. до рис, які притаманні 

внутрішньогосподарському контролю можна віднести: 

1. Комплексність, яка характеризується тим, що 

внутрішньогосподарський контроль поєднує в собі усі форми, ряд 

процедур та методів контролю. 



2. Функціональність, що визначається чітким розподілом 

обов’язків між суб’єктами контролю.  

3. Систематичність. Розкривається у часі його проведення – в 

процесі здійснення господарських операцій або ж після їх виконання [3, 

с.110]. 

 

 

Рис.1. Елементи системи контролю сільськогосподарського 

підприємства  

Власна розробка авторів на основі джерела [3, с.110] 

 

Для додержання цих рис система внутрішньогосподарського 

контролю підприємства представляє набір конкретних методик і процедур, 

розроблених для забезпечення керівництва гарантіями, що будуть успішно 

досягнуті. Дані методики та процедури звуться контрольними моментами, 

і всі вони в сукупності утворять систему внутрішньогосподарського 
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контролю підприємства [1, с.69]. 

Ф. І. Перегудов і Ф.П. Тарасенко розглядають систему як множину 

взаємозв’язаних елементів, що відокремлені від середовища та 

взаємодіють з ним як єдине ціле. Відповідність внутрішньогосподарського 

контролю цим основним системним властивостям і наявність типової 

структури (вхід, процесор, вихід) доводять, що він є самостійною 

системою [2]. 

Узагальнюючи вищесказане, можна дійти висновку, що належна 

система внутрішньогосподарського контролю, яку формує власник або 

керівництво підприємства дозволить своєчасно виявити що саме в 

організації роботи підприємства потребує змін та удосконалення. 
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