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НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ І 
ВИТРАТ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВА 

 
На сучасному етапі розвитку економіки держави, враховуючи вплив факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища, аналіз доходів та витрат підприємства стає 
визначальним в системі загальної оцінки роботи суб'єкта господарювання. Це 
пов'язано з тим, що доходи та витрати мають безпосередній вплив на загальний 
фінансовий результат діяльності підприємства, який може мати як позитивний, так і 
негативний характер. 

Виробнича діяльність сільськогосподарських підприємств пов'язана з високими 
ризиками інвестування у цю сферу. Для мінімізації цих ризиків потрібно 
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впровадження системи контролю за процесами виробництва, детальний їх облік та 
виявлення факторів, які впливають як на сам процес, так і на витрати, необхідні для 
його здійснення. Тому, для кожного підприємства даної галузі детальний аналіз 
витрат і ефективне управління ними стає головним чинником для досягнення 
високого економічного результату. 

Побудова бухгалтерського обліку витрат відповідно до змін, що відбуваються в 
його організації й техніці ведення, підвищує роль обліку як основного засобу 
одержання достовірної інформації для прийняття економічно обґрунтованих рішень і 
попереджень ризику у виробничо-господарській діяльності підприємств. 

Найбільш ефективною системою підтримки внутрішнього контролю в 
управлінні витратами є операційний аналіз. В сучасних умовах, коли темпи зростання 
обсягу виробництва, затрати і прибуток розглядаються в нерозривній єдності, 
посилюється роль аналітичної інформації в системі управління витратами. Методика 
аналізу взаємозв'язку обсягу виробництва, собівартості і прибутку і інші аналітичні 
можливості операційного аналізу для підприємств, що виробляють і реалізовують 
декілька видів продукції, недостатньо розроблені, що є однією з причин відсутності її 
широкого практичного застосування.  

Під час проведення внутрішньогосподарського контролю витрат і доходів 
майбутніх періодів необхідно застосовувати специфічні методики, серед яких: огляд, 
зіставлення, юридична, формальна та арифметична перевірка, зустрічна перевірка 
тощо. 

На ефективність внутрішньогосподарського контролю впливає також побудова 
контрольного процесу. Складні зовнішні умови, в яких доводиться працювати 
підприємствам у теперішній час, зростання масштабів бізнесу призводять до 
неможливості здійснення централізованого контролю.  

Таким чином, основною передумовою ефективного функціонування 
внутрішньогосподарського контролю витрат майбутніх періодів є здійснення 
контролю за центрами відповідальності. За допомогою цього досягається наближення 
процесу контролю до об’єкта контролю Крім того, центр відповідальності – це місце 
безпосереднього використання ресурсів і створення результатів та реалізації 
принципу “витрати-результат”. В центрах відповідальності здійснюється весь цикл 
управління об’єктами, при цьому взаємодіють та реалізуються всі функції системи 
управління і саме в центрах відповідальності зручно за допомогою контролю 
оцінювати якість прийнятих управлінських рішень та ступінь їх реалізації. 
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