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В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОБСЛУГОВУЮЧИМИ КООПЕРАТИВАМИ НА СЕЛІ

Обґрунтовано мету і завдання контролю в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах. Визначено предмет, об’єкт та 
функції контролю в кооперативах. Виділено контрольні функції суб’єктів управління у кооперативних об’єднаннях.
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ТИВАМИ НА СЕЛЕ

Обоснованы цель и задачи контроля в сельскохозяйственных обслуживающих кооперативах. Определены предмет, объект 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах госпо-
дарювання зростають роль і значення контролю. Рин-
кові перетворення, що відбуваються в нашій країні, 
вимагають від сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів (далі – СОК) застосування ефективних 
механізмів господарювання, які забезпечать сталий 
економічний розвиток та дозволяють задовольняти 
потреби пайовиків. Дозволяючи забезпечити досто-
вірність інформації та сприяючи раціональному ви-
користанню ресурсів кооперативу, контроль є однією 
з головних умов підвищення рівня ефективності його 
роботи. В СОК залишається проблема господарського 
контролю за ефективним використанням ресурсів та 
попередженням непродуктивних витрат, що в свою 
чергу призводить до великих економічних збитків. 
Ознакою незадовільної організації внутрішньогоспо-
дарського контролю в СОК є наявність великих сум 
нестач і розкрадань. Тому з метою своєчасного попе-
редження нестач, розтрат і непродуктивних витрат 
потрібно забезпечити ефективність внутрішньогоспо-
дарського контролю. Для удосконалення методики 
внутрішньогосподарського контролю необхідно за-
безпечити попередження помилок у системі управ-
ління господарською діяльністю кооперативу.

Одним із основних недоліків в обслуговуючих ко-
оперативах є відсутність організації контролю. Осно-
вними завданнями, що стоять перед контролем у 
системі обслуговуючої кооперації, є виявлення та по-
передження порушень фінансової дисципліни, фак-
тів несплати податків та підвищення достовірнос-
ті інформації бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням контролю присвячені роботи вітчизняних 
і закордонних вчених: М.Т. Білухи [1], І.А. Бєлоб-
жецького [2], М.Г. Бєлова [3], Л.М. Крамаровського 
[4], Л.К. Сука [5], П.Л. Сука [5], В.О. Шевчука [6], 
В.В. Андрєєва [7], Н.Г. Виговської [8], Є.В. Калю-
ги [9], Я.В. Соколова [10], В.А. Полторадня [11] та 
інші. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення 
предмету, об’єкту та функцій контролю в сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативах.

Відповідно до поставленої мети сформульовано 
наступні завдання:

- визначити мету і завдання контролю в коопера-
тивах;

- узагальнити предмет та об’єкт контролю в сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативах;

- розкрити пріоритетність функцій та специфіку 
використання елементів методу бухгалтерського об-
ліку в сільськогосподарських обслуговуючих коопе-
ративах.

- виділити контрольні функції суб’єктів управлін-
ня у кооперативних об’єднаннях.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нині 
на шляху розвитку контролю виникає багато про-
блем, вирішення яких, на наш погляд, потребує чіт-
кого формулювання визначення контролю, яке нада-
ло б можливість визначити його економічну сутність, 
роль і місце в системі управління.

Так, В.І. Ленін зазначав, що «учет и контроль –  
вот главная экономическая задача каждого совета ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов, каж-
дого потребительного общества, каждого союза или 
комитета снабжения, каждого фабрично-заводского 
комитета или органа рабочего контроля вообще» [16].

Як стверджує Я.В. Соколов, «есть люди 
добросовестные и есть тунеядцы. Если коллектив со-
стоит только из людей первого типа, то контроль не 
нужен, если из лиц только второго типа – контроль 
невозможен. Учет и контроль необходимы только по-
тому, что людей первой группы недостаточно, а вто-
рая, к счастью, не преобладает в здоровом обществе» 
[10, с. 397].

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 27 
«Консолідована та окрема фінансова звітність» ви-
значає контроль як «повноваження управляти фінан-
совими та операційними політиками іншого суб’єкта 
господарювання з метою одержання вигід від його 
діяльності» [17].

Вдало підійшов до визначення контролю М.Т. Бі-
луха. Як вважає вчений, контроль – це система 
спостереження і перевірки відповідності проце-
су функціонування об’єкта управління прийнятим 
управлінським рішенням, встановлення результатів 
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управлінського впливу на керований об’єкт 
виявленням відхилень, допущених у ході 
виконання цих рішень [1, с. 6].

Можна зробити висновок, що контроль 
– це система спостереження і перевірки 
процесів виробництва, обміну та розподілу, 
який має місце в системі господарського 
управління.

Для ефективного управління недостат-
ньо одних тільки організаторських здібнос-
тей, але й важливо також володіти підпри-
ємницькою інтуїцією. Керувати – означає 
уміти передбачати. Добре управління, за 
аналогією з хорошою політикою, це мис-
тецтво можливого. Розглянемо в науковій 
літературі визначення такої категорії, як 
управління.

У Великому бухгалтерському словнику під редак-
цією А.Н. Азріліяна зазначається, що управління – 
це «процесс планирования, организации, мотивации 
и контроля, необходимый для того, чтобы сформули-
ровать и достичь целей организации» [12].

Під управлінням П.С. Безруких вважає «направ-
ленное воздействие администрации хозяйствующего 
субъекта на хозяйственные процессы в целях увели-
чения прибыли за счет повышения эффективности 
производства, улучшения качества продукции, осво-
ения рынков сбыта. Собственно управление сво-
дится к постановке конкретных задач, принятию 
оптимальных решений и организации контроля, опе-
ративного регулирования и оценки полученных ре-
зультатов» [13, с. 41].

Російські вчені В.Ф. Палий та Я.В. Соколов від-
значають, що «организационные структуры хозяй-
ственной деятельности достаточно четко подразделя-
ются на объекты управления и органы управления. 
Первые состоят из различных хозяйственных по-
дразделений, их объединений и совокупностей, в 
которых и совершается хозяйственная деятельность. 
Вторые обеспечивают наблюдение и контроль за хо-
зяйственной деятельностью, ее планирование и регу-
лирование»[14, с. 5-6].

Трактування управління, як і будь-якого склад-
ного поняття, є багатовимірним. З наведених вище 
визначень управління можна вивести таку зако-
номірність: в якості одного з елементів, що скла-
дають дане поняття, фігурує така категорія, як 
контроль. Таким чином, контроль є складовою час-
тиною поняття управління.

Контроль як функція управління дозволяє своє-
часно виявити та ліквідувати ті передумови і факто-
ри, які заважають ефективній організації.

До основних функцій управління можна відне-
сти: планування, бухгалтерський облік, фінансовий 
аналіз, регулювання і контроль. Місце і роль контр-
олю в системі управління господарюючим суб’єктом 
представлені на рис. 1.

Планування – це процес формування економічної 
діяльності, необхідний для виконання конкретних 
завдань у встановлені терміни.

Бухгалтерський облік – це процес виявлення, ви-
мірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, 
зберігання та передачі інформації про господарську 
діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім 
користувачам для прийняття рішень [15, с. 13].

Регулювання – це здійснення цілеспрямованого 
впливу на господарську діяльність з метою її опти-
мізації.

Фінансовий аналіз – це роз’яснення даних бух-
галтерської звітності, що дозволяють визначити фі-

нансовий стан організації з метою прийняття управ-
лінських рішень.

Кожна з функцій управління взаємозв’язана з 
контрольною функцією. Характерною особливістю 
контролю як функції управління є його тривалість. 
Він здійснюється протягом певного часу, на всіх ста-
діях реалізації управлінського рішення. Його осно-
вне призначення полягає, по-перше, у попередженні 
незаконних та неекономічних господарських опера-
цій на початковій стадії прийняття управлінського 
рішення; по-друге, у виявленні порушень нормаль-
ного ходу господарської діяльності; по-третє, в уза-
гальненні передового досвіду господарської діяльнос-
ті [8, с. 36].

Отже, можна стверджувати, що в кооперативах 
контроль як функція управління є об’єктивно необ-
хідним. Він пов’язаний з цілісним розвитком явищ 
та процесів, з їхніми змінами та досягненням кінце-
вих результатів. Таким чином можна вважати, що 
контроль в кооперативах – це складний та відпові-
дальний процес.

Контроль за своїм змістом включає перевірку еко-
номічних, соціальних, політичних, ідеологічних, на-
уково-технічних та інших напрямків розвитку сус-
пільства. Економічний контроль поширюється на 
сферу розвитку економіки народного господарства – 
галузі, підприємства, об’єднання. Господарська діяль-
ність усіх галузей народного господарства в умовах 
ринкової економіки узагальнюється з використанням 
грошового вимірника, тобто фінансового критерію. 
Тому в системі економічного контролю сформулював-
ся фінансово-господарський контроль. Змістом цього 
контролю є виробничі відносини і продуктивні сили у 
сфері господарської діяльності [1, c. 51].

Який може бути контроль без поставленої чіт-
кої мети і завдань? Адже маючи чітке уявлення про 
мету і завдання контролю, можна вчасно попередити 
розвиток негативних явищ і тенденцій у діяльності 
кооперативу. Розглянемо мету і завдання фінансово-
господарського контролю.

Метою фінансово-господарського контролю є 
сприяння раціональному використанню засобів і 
предметів праці та самої праці у підприємницькій 
діяльності для одержання найбільшого прибутку. За-
вдання фінансово-господарського контролю М.Т. Бі-
луха поділяв на окремі і загальні. Розв’язання окре-
мих завдань передбачає перевірку однієї із сторін 
господарської діяльності, а загальних – всієї госпо-
дарської діяльності об’єднання, галузі, з визначен-
ням рентабельності і конкурентоспроможності про-
дукції, прибутковості підприємства [1, с. 51]. Також 
вчений виділив і основні завдання фінансово-госпо-
дарського контролю: це виявлення та профілактика 

Планування

Регулювання Бухгалтерський 
облік

Контроль

Фінансовий аналіз

Рис. 1. Контроль у системі управління 
господарюючим суб’єктом

Джерело: розробка автора
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вірку та встановлення причин порушень законності 
господарських операцій. Тому, на думку Л.К. Сука, 
предметом господарського контролю є виробнича і 
фінансово-господарська діяльність. Вона складається 
з окремих процесів, а саме: з постачання, виробни-
цтва й реалізації. Усі три процеси взаємопов’язані, 
постійно змінюють один одного, що обумовлює без-
перервний кругообіг господарських засобів [5, с. 18].

Аналіз визначення предмета господарського 
контролю різними авторами можна було б продовжу-
вати, але наведених визначень достатньо, щоб ска-
зати, що предметом господарського контролю в СОК 
є господарська діяльність, яка спрямовується на ви-
конання поставлених завдань, правильності викорис-
тання ресурсів (матеріальних, трудових, грошових).

Об’єктами контролю виступають окремі, най-
більш істотні елементи предмета господарського 
контролю. Під об’єктом контролю слід розуміти ха-
рактерні риси його предмета. Так, М.Т. Білуха під 
об’єктами фінансово-господарського контролю розу-
міє предмети і засоби праці, а також сама праця, яка 
використовується в процесі розширеного відтворення 
суспільно необхідного продукту [1, с. 61].

На думку В.О. Шевчука, « … за об’єкт контр-
олю приймається діяльність господарських систем, 
яка забезпечує існування та розвиток економічних 
агентів – фізичних осіб, об’єднань громадян, тери-
торіальних громад, держави та суспільства загалом. 
Демократизація суспільно-господарського буття як 
найбільш узагальненого об’єкта контролю дозволяє 
виокремити в його складі ієрархію взаємопов’язаних 
господарських систем, а саме:

• на мікроекономічному рівні:
• домашні господарства;
• фірми, господарські товариства, підприємства 

тощо, засновані на різних формах власності;
• на макроекономічному рівні ( національно-гос-

подарські системи)
• на глобальному економічному рівні:
• регіональні (транснаціональні, міждержавні) 

господарські системи;
• світогосподарська система [6, с. 132].
Як стверджує В.В. Андрєєв, об’єктами контролю 

є народне господарство. На підприємстві об’єктами 
контролю є всі, без виключення, виробничі та фінан-
сово-господарські процеси [7, с. 263].

Погоджуємось з думкою Л.К. Сука, який вважає, 
що об’єктами господарського контролю є господар-
ські засоби і джерела їх утворення, господарські про-
цеси та їх результати [5, c. 20].

На нашу думку, об’єкти контролю співпадають з 
об’єктами обліку в СОК. Так, до об’єктів контролю 
в СОК можна віднести: пайовий капітал, разові та 
періодичні цільові внески, безоплатно отримані ак-
тиви, гранти і дарунки, фінансовий результат, поста-
чання, переробка, збут та сервіс.

Контроль здійснюється з метою виявлення і ви-
вчення фактичного стану справ, порівняння його з 
поставленими цілями для оцінки проведеної діяль-
ності, вжиття заходів по усуненню виявлених по-
рушень. Л.К. Сук виділяє такі контрольні функції, 
як: профілактичну, інформаційну та мобілізуючу 
[5, c. 17]. Так, колектив авторів – Н.О. Бондарен-
ко, В.Д. Понікаров, С.М. Попова – під функціями 
контролю вважають вплив через систему управління 
на успішне виконання планів економічного і соціаль-
ного розвитку, раціональне використання матеріаль-
них, трудових та фінансових ресурсів, оптимізацію 
господарських зв’язків, додержання господарського 
та трудового законодавства [18, с. 24].

порушень у технології виробництва, які мають при-
чинні зв’язки з випуском недоброякісної продук-
ції, перевитратами сировини і матеріалів, паливно-
енергетичних ресурсів; невикористанням договірних 
зобов’язань з кооперованих поставок; неконкуренто-
спроможністю продукції; нерентабельною роботою 
окремих ланок господарства.

На нашу думку, термін «завдання» реалізуєть-
ся під час виконання певних дій, що спрямовані на 
досягнення передбаченої мети контролю. Таким чи-
ном, в СОК немає чіткого розмежування між метою 
контролю та завданнями контролю, у зв’язку з чим 
мета (як досягнення бажаного результату) та завдан-
ня контролю (тобто шляхи досягнення мети) часто 
ототожнюються.

Виділимо основні завдання фінансово-господар-
ського контролю в СОК:

• виявити і ліквідувати ті передумови і фактори, 
які заважають ефективній організації надання по-
слуг;

• попередження незаконних і неекономічних гос-
подарських операцій на початковій стадії прийняття 
управлінських рішень;

• виявлення порушень в господарській діяльності 
кооперативу.

В руслі нашого дослідження доцільним є також 
визначення предмета, об’єктів, функцій та видів 
контролю.

Господарський контроль відноситься до спеці-
альної галузі знань та має свій предмет, визначення 
якого є одним із центральних питань теорії господар-
ського контролю. Це дає можливість розкрити його 
сутність, показати шляхи подальшого удосконален-
ня його організації і методики.

Так, М.Т. Білуха визначає предмет фінансово-гос-
подарського контролю як процес розширеного відтво-
рення суспільно необхідного продукту і додержання 
його економічного регулювання в умовах ринкової 
економіки [1, с. 60].

В.А. Полторадня предметом контролю вважає ді-
яльність окремих ланок як народного господарства, 
так і апарату управління, а також роботу окремих 
посадових осіб цих ланок, яка визначає її з точки 
зору законності, доцільності, правильності оформ-
лення» [11, с. 25].

На думку Л.М. Крамаровського, предметом соці-
алістичного контролю в промисловості є виробнича, 
господарська і фінансова діяльність підприємства, 
спрямована на виконання планових завдань, пра-
вильне використання матеріальних, трудових і гро-
шових ресурсів, зберігання соціалістичної власності 
[4, с. 3-4].

Зокрема, М.Г. Бєлов пише, що «предметом госпо-
дарського контролю в суспільстві є виявлення закон-
ності та доцільності використання власності в про-
цесі розширеного відтворення згідно з рішеннями 
уряду з господарських питань» [3, с. 48].

На особливу увагу заслуговує трактування пред-
мета фінансово-господарського контролю, що даєть-
ся професором І.А. Бєлобжецьким: «Під предметом 
фінансово-господарського контролю слід розуміти 
управлінське рішення, господарські та фінансові опе-
рації і процеси підприємств, об’єднань та інших під-
розділів народного господарства, які розглядаються з 
позиції їх економічної ефективності, законності, до-
стовірності та доцільності збереження соціалістичної 
власності» [2, с. 28].

Контроль як функція управління забезпечує без-
перервне спостереження за процесами виробництва і 
розподілу суспільно необхідного продукту, їх пере-
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управлінні господарською діяльністю, і виконує про-
філактичну, інформаційну та мобілізуючу функції. 
Розглянемо функції в СОК більш детально.

Профілактична функція спрямована на змен-
шення та запобігання зловживань з боку суб’єктів 
економічної діяльності. Адже коли вони знають, що 
контроль ефективно функціонує і оперативно вияв-
ляє порушення, спроб маніпуляції ресурсами коо-
перативу стає значно менше. Контроль змушує ви-
конавців відповідально виконувати свої обов’язки 
(створює умови, в яких неможливе здійснення яких 
би то не було господарських порушень і зловживань).

Інформаційна функція полягає в отриманні за до-
помогою контролю своєчасної інформації. Дозволяє 
зменшити невизначеність при прийнятті управлін-
ських рішень та оперативно здійснити коригувальні 
дії, що забезпечують нормальне функціонування СОК.

Мобілізуюча функція контролю дозволяє виявити 
додаткові ресурси для досягнення поставлених перед 
кооперативом завдань.

Всі функції контролю в СОК тісно пов’язані між 
собою і є складовими впорядкованої системи госпо-
дарського контролю. Таким чином, функції контр-
олю в СОК виявляють не тільки порушення та не-
доліки в діяльності контрольованого об’єкта, а й 
позитивні тенденції його розвитку.

Функції та види контролю в СОК направлені на 
забезпечення пошуку нових джерел доходу, а також 
на забезпечення раціонального розподілу і викорис-
тання ресурсів. Тому розглянемо загально визначені 
види контролю рис. 2.

У СОК ці види контролю також використовують-
ся, але з перерахованих вище видів 
контролю найбільш ефективним для 
кооперативу є поточний контроль, 
так як він здійснюється за окремими 
господарськими операціями повсяк-
денно, що дозволяє суб’єктам контр-
олю своєчасно виявляти допущені 
прорахунки і вживати заходів щодо 
їх усунення.

Стосовно окремих видів контролю 
(повного, часткового і наскрізного), 
його суб’єктами будуть члени та ор-
гани управління. Законом України 
«Про кооперацію» [20] встановлена 
наступна структура органів управ-
ління обслуговуючим кооперативом. 
Управління здійснюється загальни-
ми зборами, радою і правлінням ко-
оперативу. Таким чином, Законом 
України «Про кооперацію» визна-
чено три органи управління (збори, 
рада, правління) і тільки їх сукуп-
ність дозволяє забезпечити демокра-
тизацію управління обслуговуючої 
кооперації.

Виконавчим органом обслугову-
ючого кооперативу є правління, яке 
очолює голова, повноваження якого 
визначаються статутом кооперативу. 
Голова та члени правління признача-
ються радою обслуговуючого коопе-
ративу. Правління здійснює поточну 
господарську діяльність, за резуль-
тативність якої несе відповідальність 
перед радою та загальними зборами.

Рішення загальних зборів членів 
(зборів уповноважених) кооперати-

ву про прийняття, внесення змін до статуту, вступ 
до кооперативного об’єднання або вихід з нього та 
про реорганізацію або ліквідацію кооперативу вва-
жається прийнятим, якщо за нього проголосувало не 
менше ніж 75% членів кооперативу, присутніх на 
загальних зборах кооперативу. З інших питань рі-
шення приймаються простою більшістю голосів чле-
нів (уповноважених) кооперативу, присутніх на його 
загальних зборах. Кооперативне об’єднання – це 
спілка, ліга, асоціація, альянс та інші форми добро-
вільного об’єднання кооперативів за видами діяль-
ності чи територіальною ознакою з метою створення 
сприятливих умов для діяльності кооперативів, що 
входять до його складу, та їх членів. Кооперативні 
об’єднання створюються та діють з місцевим (сіль-
ським, селищним, міським, районним, обласним, 
республіканським в Автономній Республіці Крим) 
або загальнодержавним статусом і є некомерційни-
ми організаціями. Члени кооперативного об’єднання 
будь-якого рівня – кооперативи, кооперативні 
об’єднання – зберігають статус юридичної особи [20].

Законом України «Про кооперацію» [20] вста-
новлена наступна структура органів управління ко-
оперативним об’єднанням. Кооперативне об’єднання 
створюється за рішенням установчих зборів, конфе-
ренції, з’їзду уповноважених представників коопе-
ративів, кооперативних об’єднань. Вищим органом 
обслуговуючого кооперативу є загальні збори чле-
нів кооперативу. У період між загальними зборами 
управління в обслуговуючому кооперативі здійснює 
рада, яка є представницьким органом.

Виконавчим органом кооперативу є правління, 
яке очолює голова, повноваження якого визначають-

Види економічного контролю

За повнотою охоплення 
суб’єктів господарювання, 

що контролюються

За повнотою вивчення 
господарських процесів

За етапами контролю 
господарських процесів

За способом сприйняття 
господарських процесів

За періодичністю 
проведення

За статусом здійснення

Відносно 
господарюючого 

суб’єкта

НаскрізнийЧастковийПовний

Суцільний Вибірковий Комбінований

Попередній Поточний Наступний

Перманентний
(функціональний)

Періодичний

За участю суб’єкта 
контролю

Автоматичний (без
участі контролера)

Державний Відомчий Контроль 
власника

Незалежний

Зовнішній Внутрішній

Рис. 2. Види економічного контролю
Джерело: складено автором за даними [19, c. 13]
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ся статутом кооперативу. Виконавчий орган підзвіт-
ний вищому органу управління кооперативу і несе 
перед ним відповідальність за ефективність роботи 
кооперативу. Суб’єктам управління властивий ряд 
контрольних функцій , які наведені в таблиці 1.

У СОК, відповідно до Закону України «Про ко-
операцію», контроль за додержанням статуту об-
слуговуючого кооперативу, його фінансовою та гос-
подарською діяльністю здійснює ревізійна комісія. 
Ревізійна комісія є органом внутрішнього контролю 
обслуговуючого кооперативу. У кооперативі, до скла-
ду якого входить менше ніж 10 членів, функції ре-
візійної комісії виконує ревізор. Ревізійна комісія 
обслуговуючого кооперативу підзвітна загальним 
зборам членів кооперативу і обирається загальними 
зборами з числа членів кооперативу у порядку, вста-
новленому його статутом. Членами ревізійної комісії 
(ревізором) не можуть бути члени правління коопе-
ративу чи його спостережної ради. Річний звіт про 
фінансову діяльність обслуговуючого кооперативу 
перевіряється ревізійною комісією. Висновок реві-
зійної комісії розглядається на загальних зборах об-
слуговуючого кооперативу.

У Стратегії розвитку аграрного сектору економіки 
на період до 2020 року вказано, що для пріоритетних 
напрямків досягнення стратегічних цілей з удоско-
налення технічного регулювання для кооперативів 
необхідно:

- підвищення рівня контролю якості та безпечнос-
ті продукції, виробленої її членами;

- обмеження безпосереднього контролю особистих 
селянських господарств у разі, коли вся вироблена 
ними продукція реалізується на товарних ринках че-
рез кооперативи [21].

Чітка організація контролю на всіх рівнях 
управління сприяє підвищенню ефективності фі-
нансово-господарської діяльності підприємств. За 
допомогою контролю не лише виявляється негатив-

ні явища в діяльності підприємств, відхилення від 
нормативних законоположень, але й з’ясовуються 
їх причини, визначаються шляхи усунення недолі-
ків і поліпшення господарської діяльності. Поряд 
з цим контроль забезпечує зворотній зв’язок між 
суб’єктом управління і його об’єктом, надає інфор-
мацію про результати діяльності підприємств, по-
казує, як і яким чином їх досягнуто, які недоліки і 
помилки виявлено [9, с. 70].

Висновки з проведеного дослідження. Сьогодні 
проблеми удосконалення та посилення контролю за-
лишаються актуальними як з теоретичних, так і з 
практичних питань.

Визначено, що контроль є складовою частиною 
поняття управління.

У СОК немає чіткого розмежування між метою 
контролю та завданнями контролю, у зв’язку з чим 
мета (як досягнення бажаного результату) та завдан-
ня контролю (тобто шляхи досягнення мети) часто 
ототожнюються.

Визначено основні завдання контролю в СОК:
• виявити і ліквідувати ті передумови і фактори, 

які заважають ефективній організації надання по-
слуг;

• попередження незаконних і неекономічних гос-
подарських операцій на початковій стадії прийняття 
управлінських рішень;

• виявлення порушень в господарській діяльності 
кооперативу.

На нашу думку, предметом господарського контр-
олю в СОК виступає господарська діяльність, яка 
спрямовується на виконання поставлених завдань, 
правильності використання ресурсів (матеріальних, 
трудових, грошових), а до об’єктів контролю в СОК 
можна віднести: пайовий капітал, разові та періо-
дичні цільові внески, безоплатно отримані активи, 
гранти і дарунки, фінансовий результат, постачання, 
переробка, збут та сервіс.

Таблиця 1
Контрольні функції суб’єктів управління у кооперативних об’єднаннях

№ 
Суб’єкти 

внутрішньогосподарського 
контролю

Об’єкти контролю Контрольні функції

1 Збори пайовиків
Результати фінансово-господарської ді-
яльності;
соціальний захист

Контроль за: 
- виконанням програми економічного і 
соціального розвитку;
- аналіз фінансового становища, при-
йняття рішень;
- витрачанням коштів на соціальний за-
хист пайовиків

2 Члени Контроль за діяльністю кооперативу 
Контроль щодо поліпшення діяльності 
кооперативу та усунення недоліків у ро-
боті його органів і посадових осіб

3 Рада (голова) Правління
Контроль за його ретельністю

Проводить загальні збори; визначає по-
вноваження правління і контролює його 
діяльність, контроль роботи з пайовика-
ми

4 Правління Господарська діяльність, фінансове ста-
новище

Визначення стратегічних завдань і на-
прямків фінансово-господарської діяль-
ності

5 Голова правління Види діяльності структурних підрозділів
Керує і організовує роботу щодо ефек-
тивної взаємодії структурних підрозді-
лів, спрямовує їх діяльність

6 Головний бухгалтер

Всі господарські процеси, повнота обліку 
всіх господарських операцій, майна, 
зобов’язань та відображення їх у регі-
страх бухгалтерського обліку, реальність 
відображення на рахунках бухгалтер-
ського обліку активів і пасивів; первинні 
документи; звіти, оптимізація і автома-
тизація облікових робіт.

Прийом і контроль первинної докумен-
тації: відповідність правилам ведення 
бухгалтерського обліку, відповідність 
прийнятих до обліку операцій законодав-
чим актам; контроль за правильністю та 
своєчасністю обчислення оплати подат-
ків.

Джерело: розробка автора
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В СОК контроль також відіграє важливу роль в 

управлінні господарською діяльністю і виконує осно-
вні функції – профілактичну, інформаційну та мобі-
лізуючу.

Визначено, що найбільш ефективним видом 
контролю для кооперативу є поточний контроль, 
так як він здійснюється за окремими господарськи-
ми операціями повсякденно, що дозволяє суб’єктам 
контролю своєчасно виявляти допущені прорахунки 
і вживати заходів щодо їх усунення.

У СОК суб’єктами внутрішньогосподарського контр-
олю виступають: збори пайовиків, члени, рада (голо-
ва), правління, голова правління, головний бухгалтер.
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Постановка проблеми. Основним джерелом фор-
мування власних коштів підприємства є статутний 
капітал – сукупність коштів, вкладених у підпри-
ємство його власниками (засновниками). Тобто ста-

тутний капітал виступає невід’ємною складовою 
частиною як статуту, так і балансу будь-якого під-
приємства. Відповідно до ст. 86 Господарського ко-
дексу України, іноземні засновники мають право 


