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CONTROL ORGANIZATIONAL BASIS OF THE PRODUCTION PROCESS  
OF THE CROP YIELDING IN THE ACTIVITY OF THE AIC ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено організаційні засади контролю про-

цесу виробництва рослинницької продукції на аграрних під-
приємствах. Визначено характерні особливості внутрішнього 
та зовнішнього контролю. Узагальнено етапи, стадії внутріш-
нього контролю.

Ключові слова: управління, облік, зовнішній та внутрішній 
контроль, продукція рослинництва, аграрне підприємство.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы организационные основы контро-

ля процесса производства растениеводческой продукции на 
аграрных предприятиях. Определены характерные особенно-
сти внутреннего и внешнего контроля. Выделены этапы, ста-
дии внутреннего контроля.

Ключевые слова: управление, учет, внешний и вну-
тренний контроль, продукция растениеводства, аграрное 
предприятие.

ANNOTATION 
Control Organizational Basis of the Production Process of 

the Crop Yielding in the Activity of the AIC Enterprise are inves-
tigated in the article. The special features of inner and external 
control are maintained. The steps and stages of the inner con-
trol are summed up.

Keywords: government, accounting, inner and external con-
trol, crop yielding, agrarian enterprise.

Постановка проблеми. В основі діяльності 
будь-якого підприємства є виробничий процес, 
який функціонує в результаті взаємодії проце-
сів праці та природних процесів, які спрямо-
вані на виготовлення запланованої продукції 
для задоволення потреб споживачів. В умовах 
ринкової економіки система контролю вироб-
ничих процесів є невід’ємною частиною вироб-
ничого процесу. Це пов’язано з тим, що саме 
від організації управління системою контролю 
виробничих процесів безпосередньо залежить 
ефективність функціонування будь-якого під-
приємства. Саме цим пояснюється вибір тема-
тики дослідження та її актуальність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематиці організації контролю на підпри-
ємстві присвячено наукові праці багатьох уче-
них. Зокрема, це О.А. Галич, І.О. Крюкова, 
І.М. Дунаєв, С.М. Петренко, Н.Н. Чупирін. 
А.Б. Парфеновський, А.Я. Лукашин, Р.А. Са-

гайдак. та інші. Проте, незважаючи на значні 
теоретичні доробки, питання організаційних за-
сад контролю виробничих процесів на аграрних 
підприємствах ще недостатньо розкриті.

Виділення невиділених раніше частин за-
гальної проблеми. Багато різноманітних аспек-
тів щодо побудови контролю за діяльністю ви-
робничих процесів на аграрних підприємствах 
залишаються недостатньо розкритими і потре-
бують більш глибокого вивчення. Це пов’язано 
з тим, що зараз створюються нові умови функ-
ціонування товарних ринків і формування 
ефективного контролю виробництва галузі як 
ніколи є актуальним.

Метою статті є дослідження особливостей 
організації контролю виробничих процесів га-
лузі рослинництва в аграрних формуваннях.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Рослинництво є основною галуззю сільськогоспо-
дарського виробництва. Воно забезпечує потреби 
населення в продуктах харчування, є базою для 
розвитку тваринництва надає сировину для про-
мисловості. Воно має специфічні особливості, 
що впливає на ведення бухгалтерського обліку 
та здійснення контролю. Для нього характерна 
сезонність виробництва, розрив між періодами 
виконання технологічного процесу та отриман-
ня готової продукції. Виробничі витрати в рос-
линництві здійснюються тривалий час дуже не-
рівномірно, технологічний процес залежить від 
природних умов і практично не може бути при-
скорений завдяки інтенсифікації [3, с. 158].

Тому досить важливу роль відіграє ефектив-
но налагоджений контроль на підприємстві. 
Контроль виробничої діяльності на аграрних 
підприємствах має бути спрямований на вияв-
лення резервів збільшення обсягів виробництва 
продукції та поліпшення її якості. Підвищення 
ролі виробничого контролю формується внаслі-
док посиленням конкуренції в умовах переходу 
до ринку, розвитком науково-технічного про-
гресу, підвищенням у цих умовах господарсько-
го ризику, впливу зовнішнього ринку. Б
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Під час проведення контролю процесу вироб-
ництва потрібно враховувати чітко виражений 
технологічний характер рослинницької галузі. 
Процес виробництва продукції рослинництва 
може бути об’єктом як зовнішнього, так і вну-
трішнього контролю.

Об’єктами обліку та контролю в рослинни-
цтві є різні види основної та супутньої про-
дукції, які одержують від кожної сільськогос-
подарської культури. Крім того, важливими 
питаннями є незавершене виробництво, під 
яким розуміють вартість робіт і спожитих ре-
сурсів для виробництва продукції рослинни-
цтва, які виконані (понесені) в поточному році 
під урожай майбутнього року. Продукція рос-
линництва після збирання з посів транспорту-
ється на склад і доробляється (осушується, очи-
щується, сортується тощо).

Безпосередньо органом зовнішнього контр-
олю призначення якого є контроль проце-
су виробництва в сільському господарстві 
це – Державна інспекція сільського господар-
ства України яка входить до системи органів 
виконавчої влади і забезпечує реалізацію дер-
жавної політики у сфері нагляду (контролю) в 
агропромисловому комплексі [7].

Основними функціями Державної інспек-
ції у сфері виробництва продукції рослинни-
цтва це: 

– контроль якості та безпечності сільсько-
господарської продукції;

– контроль за дотриманням вимог земель-
ного законодавства, використанням та охоро-
ною земель;

– контроль за насінництвом та розсадни-
цтвом, якістю насіння та садивного матеріалу;

– контроль за експлуатацією та технічним 
станом сільськогосподарської техніки;

Крім того, на регіональному рівні контроль 
за виробництвом рослинницької продукції від-
повідно до закріплених обов’язків і наданих по-
вноважень здійснюють:

1. Департамент агропромислового розвитку 
обласних державних адміністрацій.

2. Відділи агропромислового розвитку ра-
йонних державних адімінстрацій.

3. Державна екологічна інспекція України 
та її територіальні органи на місцях.

4. Державна служба України з питань гео-
дезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) 
та її територіальні органи на місцях.

На рівні суб’єктів господарювання контроль 
забезпечують: 

– контролюючі підрозділи торгових, поста-
чальницько-збутових і інших організацій; 

– замовники та покупці (представники за-
мовників на підприємствах, торгові агенти еле-
ваторів та переробних підприємств);

– споживачі (представники суспільства, 
асоціацій, спілок громадськості).

Кожному з вищезазначених суб’єктів відпо-
відає свій вид контролю, що відрізняється від 
інших видів наступними ознаками: 

– основні напрями і конкретні завдання пе-
ревірок; 

– арсенал наявних засобів і методів здійснен-
ня контролю продукції;

– місце і час проведення контролю; 
– глибина проникнення в суть явищ і міра 

охоплення всієї сукупності чинників і причин, 
що прямо або побічно впливають на якість про-
дукції (робіт, послуг); 

– рівень узагальнення результатів перевірок; 
– сукупність важелів і каналів дії на об’єкт 

контролю; 
– характер дії на контрольований об’єкт.
На зниження ризиків під час виробництва 

рослинницької продукції на насамперед спрямо-
вана система внутрішнього контролю. Він має 
запобігти порушенням і зловживанням в опера-
ційній, фінансовій та інвестиційній діяльності 
аграрних формувань і забезпечити ефективний 
контроль за раціональним використанням ре-
сурсів, що сприятиме зростанню прибутковості.

Внутрішній контроль – це комплекс контр-
ольних дій, організованих власником і керів-
ництвом підприємства, спрямованих на до-
сягнення мети підприємства з позиції оцінки 
управлінської діяльності щодо різних рівнів 
управління в частині ідентифікації і зниження 
ризику ведення бізнесу. Запропоноване визна-
чення враховує суб’єкти формування інформа-
ції для здійснення внутрішнього контролю та 
особливості її накопичення відповідно до потреб 
користувачів різних рівнів управління підпри-
ємством [4, с. 10].

Внутрішньогосподарський контроль є сис-
темою безупинного спостереження за ефектив-
ністю використання фінансових та майнових 
ресурсів інвестованих у діяльність господарю-
ючого суб’єкта, законністю і доцільністю гос-
подарських операцій і процесів, збереженням 
грошових коштів і матеріальних цінностей. 
Водночас цей контроль є складовою частиною 
внутрішнього економічного механізму, одним 
із прийомів перевірки виконання прийнятих 
управлінських рішень, найважливішою функ-
цією управління підприємством [2, с. 68].

Система внутрішньогосподарського контр-
олю дає змогу з’ясувати, наскільки діяльність 
підрозділів усіх ієрархічних рівнів відповідає 
чинному регламенту, установленим завданням 
і наскільки вона ефективна. 

У процесі контролю збирають й аналізують 
необхідну інформацію, виявляють відхилен-
ня фактичних показників від установлених 
(планових, стандартних) та їх причини. Вну-
трішньогосподарський контроль, як функція 
управління, є засобом зворотного зв’язку між 
об’єктом управління й органом управління, ін-
формуючи про справжній стан об’єкта і фактич-
не виконання управлінських рішень. 

Внутрішній контроль – це процес, який забез-
печує відповідність функціонування конкретно-
го об’єкта прийнятим управлінським рішенням і 
спрямований на успішне досягнення поставленої 



907Глобальні та національні проблеми економіки

мети. Основною його метою є об’єктивне вивчен-
ня фактичного стану справ у суб’єкта господарю-
вання, виявлення та попередження тих факторів 
і умов, які негативно впливають на виконання 
прийнятих рішень і досягнення поставленої 
мети, та доведення цієї інформації до органу 
управління. Внутрішній контроль за діяльністю 
цехів, бригад, ділянок та інших внутрішньогос-
подарських формувань проводиться в суб’єктах 
господарювання їх керівниками і спеціалістами 
під час виконання ними своїх функціональних 
обов’язків, а також штатними контролерами, ре-
візорами та аудиторами [1, с. 28].

Внутрішній контроль безпосередньо на 
аграрних підприємствах здійснюють

– власники, наглядова рада, члени правління;
– директори і головні спеціалісти підпри-

ємств; 
– підрозділи контролю підприємств (реві-

зійна та інвентаризаційна комісія); 
– спеціалізовані відділи технічного контр-

олю підприємств і їх підрозділи; 
Внутрішній контроль операцій із виробни-

цтва рослинницької продукції передбачає су-
купність послідовних етапів, які за їх функці-
ональним призначенням можна згрупувати на 
певні стадії, дотримання яких зумовлене вико-
нанням завдань, поставлених перед суб’єктами 
контролю.

Організаційна стадія контролю передбачає 
визначення суб’єктів та об’єктів контролю, 
завдань, які слід вирішити в ході проведення 
контролю, джерел інформації, необхідної для 
здійснення внутрішнього контролю.

Підготовча стадія здійснюється з метою роз-
робки плану та програми здійснення внутрішньо-
го контролю, визначення алгоритму дій, вибір ме-
тодів та прийомів перевірки, розподіл обов’язків 
та збір інформаційної бази контролера.

Методична стадія внутрішнього контролю 
результатів процесу виробництва продукції 
полягає у перевірці правильності оформлення 
первинних документів, відображенні понесених 
витрат та результатів виробництва в бухгалтер-
ському обліку та фінансовій звітності, розра-
хунку відхилень від встановлених норм.

Результативна стадія передбачає виявлен-
ня причин утворення перевитрат ресурсів, по-
яви бракованої продукції, аналіз та встанов-
лення винних осіб, це забезпечить отримання 
достовірної облікової інформації та прийняття 
управлінських рішень щодо уникнення виявле-
них проблем у майбутньому.

Інспекційна стадія контролю за результатами 
процесу виробництва продукції передбачає без-
посередню перевірку виконання рішень і контр-
оль за впровадженням розроблених пропозицій.

Таким чином, організаційне забезпечення 
внутрішнього контролю операцій із виробни-
цтва рослинницької продукції насамперед по-
требує від контролера певної її систематизації 
чи класифікації, оскільки без розподілу на 
чітко визначені стадії внутрішнього контролю 

важко зібрати всі наявні докази щодо вияв-
лених порушень, правильно оцінити процеси, 
явища, що виникають, а також перевірити всі 
наявні господарські операції, які необхідні для 
підтвердження результатів діяльності.

Процес здійснення внутрішнього контролю 
процесу виробництва продукції рослинництва 
передбачає такі етапи: 

– перевірку технічної документації на ви-
робництво продукції рослинництва (паспорти 
полів, програми вирощування тощо);

– перевірку правильності технологічного 
процесу вирощування і його результатів; 

– перевірку процесу зберігання продукції 
рослинництва;

– перевірку наявності необхідної, доступної 
достовірної та своєчасної інформації про осно-
вну, супутню та побічну продукцію;

– перевірку точності та достовірності оцінки ре-
зультатів виробництва рослинницької продукції;

– перевірку наявності та правильності оформ-
лення первинних документів щодо операцій із 
виробництва продукції рослинництва;

– перевірку правильності відображення госпо-
дарських операцій із виробництва продукції рос-
линництва на рахунках бухгалтерського обліку;

– перевірку аналітичного обліку операцій із 
виробництва рослинницької продукції;

– встановлення ефективності використання 
відходів (соломи та полови);

– перевірку відповідності даних регістрів син-
тетичного й аналітичного обліку операцій із ви-
готовлення рослинницької продукції, показни-
ків облікових регістрів та фінансової звітності;

– перевірку правильності проведення розрахун-
ків із постачальниками та підрядчиками за опе-
раціями з виробництва рослинницької продукції.

Ефективна організація внутрішнього контро-
лю операцій із виробництва рослинницької про-
дукції вимагає дотримання окремих положень:

– чітке визначення об’єктів бухгалтерського 
обліку під час виробництва рослинницької про-
дукції;

– достовірний та повний бухгалтерський 
облік на місцях (бригадах та відокремлених 
підрозділах, філіях) виникнення витрат та 
виробництва основної та супутньої продук-
ції рослинництва та відходів виробництва, а 
саме – введення субрахунків, необхідних для 
бухгалтерського обліку та складання відповід-
них відомостей їх руху;

– контроль за організацією та веденням бух-
галтерського обліку й інформаційного забез-
печення системи фінансового аналізу з метою 
ефективного використання основної та супут-
ньої продукції та відходів виробництва. 

Важливим питанням є розподіл внутрішньо-
го контролю операцій із виробництва рослин-
ницької продукції на попередній, поточний і 
наступний сприяє, який зумовить розмежуван-
ня відповідальності за їх виникнення, а значить 
сприяє його посиленню, що позитивно впливає 
на результати господарської діяльності.
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На етапі попереднього контролю основними 
завданнями перевірки є:

– оцінка обґрунтованості та своєчасності роз-
робки планових показників щодо виробництва 
продукції рослинництва загалом по підприєм-
ству та в розрізі виробничих підрозділів;

– контроль готовності до технологічного про-
цесу – з’ясовується готовність техніки до сівби, 
забезпеченість насінням, добривами, якість по-
сівних робіт, дотримання оптимальних термінів 
їх виконання, своєчасність і якість робіт за до-
глядом за посівами, збиранню урожаю тощо;

– формування положення про заходи мо-
рального та матеріального стимулювання пра-
цівників занятих на виробництві продукції рос-
линництва; 

– планування здійснення тематичних переві-
рок вибіркового та суцільного контролю за про-
цесом виробництва рослинницької продукції.

На етапі поточного контролю завданнями пе-
ревірки будуть:

– оцінка технологічних процесів виробни-
цтва рослинницької продукції: фіксація всіх 
відхилень і порушень від нормального його 
функціонування;

– технологічний контроль виробництва в 
розрізі філії, бригад;

– контроль та оцінка виявлених фактів бра-
кованої, супутньої, побічної продукції та відхо-
дів виробництва;

– виявлення та діагностика проблем, що ви-
никають у разі зміни технології виробництва та 
коригування планів і діяльності підприємства.

На етапі наступного контролю завданнями 
перевірки є:

– контроль та аналіз відхилень від планових 
показників щодо виробництва продукції рос-
линництва;

– контроль законності утилізації відходів ви-
робництва; 

– виконання договірних зобов’язань у части-
ні реалізації продукції.

З метою ефективного запобігання та вияв-
лення негативного результату процесу вироб-
ництва рослинницької продукції, необхідним 
є застосовування технічного контролю, який 
є складовою технологічного процесу вирощу-
вання.

Потрібно також зазначити, що організація 
технічного контролю результатів процесу ви-
робництва на підприємстві повинна охоплюва-
ти сферу проектування, практичну організацію 
процесів управління виробничо-технологічними 
факторами та якістю продукції з метою забезпе-
чення випуску продукції з таким рівнем якості, 
який повністю відповідає вимогам нормативно-
технічної документації [5, с. 254]. 

Технічний контроль на аграрних підприєм-
ствах за виробничим процесом вирощування 
рослинницької продукції виконується у вигля-
ді вхідного контролю сировини й матеріалів, 
які надходять на підприємство, операційного 
та приймального контролю готової продукції. 
Такий контроль повинен охоплювати всі тех-
нологічні ланки і здійснюватись відповідними 
технологічними службами (агрономами, техно-
логами з виробництва та переробки).

Для більш ефективного здійснення перевірок 
діяльності суб’єктів господарювання, систему 
внутрішнього контролю на аграрному підпри-
ємстві необхідно забезпечити нормативно-пра-
вовим актом, а саме розпорядчим документом 
про проведення внутрішньої перевірки (про 
проведення внутрішньої перевірки). 

Висновки. Отже, процес виробництва про-
дукції рослинництва не можливий без створен-
ня ефективної та добре організованої системи 
внутрішнього контролю на аграрних формуван-
нях. Організація внутрішнього контролю за-
безпечує виготовлення якісної рослинницької 
продукції, раціональне використання матері-
альних, трудових і фінансових ресурсів на ви-
робництво продукції, надання інформації про 
можливість використання результатів виробни-
цтва за призначенням.
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