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ВСТУП
Розвиток товарно�грошових відносин спри�

яв появі нових форм власності, у зв'язку з чим
кардинальних змін зазнав підхід і до управлін�
ня майном суб'єктів господарювання. За пері�
од становлення ринкових відносин в нашій
країні відбулась перебудова системи фінансо�
во�господарських відносин, що не могло не за�
лишити відбитку і на організації контролю як
невід'ємної складової системи управляння ма�
теріальними ресурсами підприємства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З переходом до ринку докорінно змінюєть�

ся система постачання підприємства сирови�
ною і матеріалами, комплектуючими виробами
та енергоносіями, тому раціональне їх викори�
стання і економія є одними із важливих умов
функціонування підприємства в умовах ринку.
Біля 75—80 % витрат підприємства становлять
матеріальні витрати, із них біля 60 % припадає
на матеріали і сировину. Тому за сучасних умов
особливо гостро постає проблема зниження
собівартості виготовленої продукції, наданих
послуг, зокрема і за рахунок економії матері�
альних ресурсів. Таким чином, ресурсозбере�
ження виступає важливим фактором підвищен�
ня ефективності виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Важливим елементом успішної управлінсь�
кої діяльності є чіткий, послідовний і дієвий
контроль, що забезпечує відповідність функ�
ціонування об'єкта управління прийнятим уп�
равлінським рішенням і спрямований на успіш�
не досягнення поставленої мети. Проблемам
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розвитку внутрішнього контролю в Україні
присвятили свої праці багато авторів, зокрема
Ф.Ф. Бутинець, Ю.М. Білуха, Т.А. Бутинець,
М.В. Мельник, Н.Г. Виговська, М.Д. Корінько,
Л.В. Нападовська та інші. Проте, стан внутрі�
шньогосподарського контролю суб'єктів збе�
рігання зерна залишається маловивченим, що і
зумовило вибір теми даної статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Як свідчать дослідження, в економічній

літературі трактування суті внутрішньогоспо�
дарського контролю науковцями дається по�
різному. Проте в більшості випадків зводиться
до системи заходів, що використовуються для
упорядкування і ефективного здійснення гос�
подарської діяльності. Добре налагоджена си�
стема таких заходів визначає політику і проце�
дури внутрішньогосподарського контролю, дає
змогу забезпечити правильне та ефективне ве�
дення господарської діяльності, збереження
активів, запобігання шахрайству, а також
точність і повноту облікових записів, своєчас�
ну підготовку достовірної фінансової інфор�
мації.

Система внутрішньогосподарського конт�
ролю повинна функціонувати на засадах сис�
темності, що передбачає визначення об'єктів,
суб'єктів, які виконують контрольні дії, та ме�
тодичний інструментарій реалізації внутрішнь�
ого контролю. Отже, розглянемо систему внут�
рішнього контролю суб'єктів зберігання зерна
з позиції вищезазначених елементів.

Головними об'єктами внутрішнього контро�
лю суб'єктів зберігання зерна виступають склад
і структура активів підприємства, витрати, їх
склад та розмір, отримані доходи тощо. Окре�
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мими об'єктами внутрішньогосподарського кон�
тролю є операційні цикли діяльності: прийман�
ня зерна, первинне формування партій зерна,
очищення, сушіння, зберігання та його відпуск.
На кожному з цих етапів контролю підлягає ви�
конання відповідними службами технологічних
правил і процедур відповідно до вимог Техніч�
ного регламенту, державних стандартів та
інструктивних матеріалів щодо роботи з зерном,
а також документальне оформлення всього цик�
лу операцій із зерном. Особливим об'єктом кон�
тролю на елеваторах, які видають складські
свідоцтва, є достовірність проведення операцій
з цими документами. Крім того, об'єктом конт�
ролю є бухгалтерський облік розрахунків з влас�
никами зерна, калькулювання собівартості про�
дукції, розрахунки економічних служб щодо
тарифів, системи страхування зерна та роботи
з кредитними установами. Важливим об'єктом
контролю є система внутрішньої і зовнішньої
звітності, в тому числі спеціалізованої звітності
до ДП "Держреєстри України".

Одним із найважливіших об'єктів системи
внутрішньогосподарського контролю суб'єктів
зберігання зерна є контроль за авансованими
оборотними засобами на всіх стадіях процесу
виробництва. Ефективність використання обо�
ротних засобів, безперечно, залежить від швид�
кості їх переходу зі сфери виробництва у сферу
обігу. Чим швидше здійснюється цей перехід,
тим ефективніше вони використовуються. Од�
ним зі способів досягнення систематичного при�
скорення оборотності оборотних засобів є не�
допущення нераціонального їх використання.

Отже, під внутрішньогосподарським конт�
ролем оборотних засобів слід розуміти су�
купність взаємопов'язаних процедур спостере�
ження та перевірки наявності й використання
оборотних засобів. Метою даного контролю є
забезпечення збереження оборотних засобів,
дотримання норм законності й ефективності їх
використання, а також забезпечення курівниц�
тво підприємства оперативною і достовірною
інформацією щодо раціонального використан�
ня оборотних засобів.

Майже кожен суб'єкт господарювання має
систему внутрішнього контролю або хоча б
окремі її елементи. Проте на одних підприєм�
ствах вона функціонує ефективно, а на інших
майже не діє. За сучасних умов господарюван�
ня дуже часто досліджувані підприємства зус�
трічаються зі зловживанням службовим стано�
вищем. Має місце невиконання або неякісне
виконання службових обов'язків — коли доку�
менти підписують формально, не вникаючи в їх
зміст, інвентаризація проводиться лише на па�
пері, придбання виробничих запасів проводять�
ся не там, де вигідно підприємству, а там, де
відповідальна за це посадова особа отримає

особисту вигоду тощо. Проводиться недосто�
вірна оцінка операцій із заготівлі, виробництва
чи реалізації з точки зору їх доцільності й еко�
номічності. Основною причиною виникнення
всіх цих проблем є те, що керівництво під�
приємства до організації і підтримки внутріш�
ньогосподарського контролю оборотних за�
собів підходить несвідомо, система контролю
складається незалежно від волі і цілеспрямо�
ваних дій керівництва.

Контроль поточної господарської діяль�
ності не завжди здійснюють комплексно. Його
повинні здійснювати спеціалісти, які володіють
технологією виробництва. Для підвищення опе�
ративності контролю на підприємствах важли�
ве значення має організація кількісно�сумово�
го обліку цінностей у місцях зберігання про�
дукції, раціональне здійснення операцій під час
надходження і реалізації продукції, ефектив�
не використання коштів. Для цього необхідно,
щоб керівники підприємств досконало володі�
ли поняттями сутності і змісту господарських
операцій, всебічно їх аналізували та впливали
на виконання договорів щодо постачання і ре�
алізації продукції.

Використовуючи систему внутрігоспо�
дарського контролю оборотних засобів, су�
б'єкти господарювання мають змогу впливати
на оборотність окремих їх елементів — запасів,
грошових засобів, дебіторської заборгованості
тощо. Внутрішньогосподарський контроль
оборотних засобів дає змогу забезпечити збе�
реження їх оптимального складу та контролю�
вати їх раціональне використання на всіх ста�
діях виробничого процесу. Проте наявність у
господарському обороті підприємства власних
оборотних засобів у розмірах, які покривають
нормативні потреби в них, а також залучення
кредитних та інших позикових ресурсів ще не є
гарантією створення умов для ефективного
господарювання. Підприємство повинно забез�
печити раціональне розміщення цих ресурсів за
призначенням, а це є однією з найважливіших
ділянок роботи його контрольної служби.

Отже, завдання внутрішньогосподарського
контролю оборотних засобів суб'єктів збері�
гання зерна полягає в наступному:

— надання достовірної інформації про роз�
мір, склад, структуру і динаміку використання
оборотних засобів;

— своєчасне виявлення відхилень фактич�
них показників наявності й використання обо�
ротних засобів від нормативних та усунення
факторів, що спровокували ці відхилення;

— пошук внутрішніх резервів покращення
фінансового стану суб'єкта господарювання;

— аналіз результативності заходів, направ�
лених на підвищення ефективності використан�
ня оборотних засобів;
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— оцінка виконання контрольних заходів.
Внутрішньогосподарський контроль обо�

ротних засобів включає в себе такі його види:
попередній, поточний та наступний.

Попередній контроль оборотних засобів
проводиться на етапі планування операційної
діяльності, саме в частині авансування в обо�
ротні засоби, з метою мінімізації непередбачу�
ваних обставин, що можуть призвести до по�
рушення ритмічності і безперервності процесу
виробництва.

Поточний контроль оборотних засобів реа�
лізується безпосередньо в момент здійснення
господарських операцій для своєчасного вияв�
лення і усунення факторів, що можуть негатив�
но вплинути на виробничий процес. Це дає змо�
гу попередити їх циклічне повторення та звести
до мінімуму їх негативний вплив на фінансові
результати діяльності суб'єкта господарювання.

Наступний контроль оборотних засобів
проводиться за результатами здійснених гос�
подарських операцій; він має на меті аналіз не�
доліків, що виявилися в процесі попередніх
видів контролю та повинні бути враховані в на�
ступному виробничому циклі.

Реалізація вищезазначених видів контролю
оборотних засобів позитивно вплине на резуль�
тати господарської діяльності суб'єктів збері�
гання зерна. Найбільш значимим, на нашу дум�
ку, є попередній контроль. Він дає змогу зав�
часно, ще до початку операційного циклу, ви�
лучити економічно недоцільні операції та опе�
рації, що протирічать чинному законодавству,
тим самим, підвищити результати фінансово�
господарської діяльності. Завдяки проведенню
поточного контролю оборотних засобів опера�
тивно виявляється відхилення від планів і норм
їх використання. Наступний контроль перед�
бачає оцінку діяльності структурних підроз�
ділів за результатами використаних ресурсів,
формуванню затрат, прибутку, обсягів виго�
товленої продукції та її якості.

Ефективна система внутрішньогосподарсь�
кого контролю оборотних засобів не можлива
без чіткого розподілу функціональних обо�
в'язків між його суб'єктами. Адже в процесі ви�
конання контрольних функцій кожен із суб'єк�
тів внутрішньогосподарського контролю обо�
ротних засобів перебуває в постійній інфор�
маційній залежності від інших відділів і служб
підприємства. Чітко сформована система внут�
рішньогосподарського контролю формування
і використання оборотних засобів, дає змогу
отримувати на будь�яку дату інформацію про
стан їх розміщення, в рамках всього операцій�
ного циклу.

Отже, з метою організації внутрігоспо�
дарського контролю оборотних засобів та
підвищення його ефективності суб'єктам збе�

рігання зерна необхідно забезпечити відповід�
ну технологію його проведення (рис. 1), за якої
суб'єкти господарювання матимуть змогу чітко
структуризувати об'єкти внутрігосподарсько�
го контролю оборотних засобів та встановити
періодичність проведення контрольних проце�
дур.

Запропонована схема організації внутріш�
ньогосподарського контролю оборотних за�
собів суб'єктів зберігання зерна відповідно до
їх умов господарювання дасть змогу не тільки
усунути існуючі недоліки в системі управління
оборотними засобами, але й виявити основні
резерви підвищення ефективності їх викорис�
тання на всіх етапах виробничого циклу.

ВИСНОВОК
Підсумовуючи зазначене вище, можна зро�

бити висновок про важливість внутрігоспо�
дарського контролю за авансованими в процес
виробництва оборотними засобами суб'єктів
зберігання зерна. Наявність єдиного методоло�
гічного підходу до організації внутрішньогос�
подарського контролю оборотних засобів на
всіх етапах виробничого процесу, науково�об�
грунтовані їх нормативи, наявність засобів
електронно�обчислювальної техніки та висо�
кокваліфікованих спеціалістів сприятиме за�
безпеченню ефективного функціонування гос�
подарського механізму завдяки безперервно�
му спостереженню, вивченню, вимірюванню і
порівнянню всіх суб'єктів і об'єктів внутрішнь�
огосподарського контролю оборотних засобів.
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