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Розкрито концептуальні основи системи оперативного контролю з орієнтацією на сучасні умови господарювання промис-
лових підприємств. Детально досліджено наукові підходи до визначення понять мети та завдань оперативного контролю». За-
пропоновано формулювання сутності, мети та завдань оперативного контролю, що розкривають його значення і роль у системі 
оперативного управління діяльністю промислових підприємств.
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Starenka O.M. CONCEPTUAL BASES OF OPERATIONAL CONTROL IN MODERN CONDITIONS
The conceptual foundations of the system of operational control with an orientation to modern conditions of management of industrial 
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in detail. The formulation of essence, purpose and tasks of operational control is proposed, which reveal its significance and role in the 
system of operational management of industrial enterprises.
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Постановка проблеми. Розвиток форм господарю-
вання у сучасних умовах зумовив розширення кола 
інтересів та потреб суб’єктів ринкових відносин. Ефек-
тивне управління діяльністю промислових підпри-
ємств вимагає формування належного інформаційного 
та аналітичного забезпечення. Інформація, що створю-
ється у системі бухгалтерського обліку, вже не задо-
вольняє потреби сучасного бізнесу. Сьогодні необхідна 
інформація про стан кожної господарської операції в 
режимі реального часу на кожній стадії здійснення.

Одержання такої інформації можливе тільки 
завдяки функціонуванню ефективної системи опе-
ративного контролю. Результативне його здій-
снення полягає у нагляді за станом господарських 
процесів, відповідності їх нормам та нормативам, 
виявленні відхилень.

У сучасних умовах роль та значення оператив-
ного контролю набуває нового сенсу. Тому необідно 
вдосконалювати та уточнювати його термінологію та 
методику.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням оперативного контролю у різний час та 
в різних аспектах займалися такі науковці, як 
Б.І. Валуєв, Р.В. Суварно, К.П. Мельник (розгля-
дали саме оперативний контроль, але в різних сфе-
рах діяльності), Ю.А. Кузьмінський, С.А. Кошкаров, 
В.І. Бачинський, П.О.Куцик (розглядали оператив-
ний облік та контроль у різних сферах діяльності).

Вчені у своїх дослідженнях по-різному поясню-
вали сутність, місце та функціональне призначення 
оперативного контролю, визначали його об’єкти та 
суб’єктів стосовно своїх досліджень.

Метою статті є узагальнення інформації про 
систему оперативного контролю, уточнення таких 
понять, як мета, завдання системи оперативного 
контролю у сучасних умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу. Оскільки об’єктом 
нашого дослідження є саме оперативний контроль, 

то спочатку розглянемо роботи науковців, що дослі-
джували це питання в різних аспектах та сферах 
діяльності.

Науковці, що розглядають оперативний контроль, 
визначають його сутність по-різному. Так Б.І. Валуєв 
у своїй монографії, що присвячена оперативному 
контролю, вказує на те, що оперативний контроль – 
це звичайний контроль, і питання полягає у зміщенні 
часового акценту. Тобто контроль поведінки і стану 
певних груп об’єктів має вестися за короткі інтер-
вали часу, для інших груп об’єктів такий режим не 
має сенсу, досить контролювати їх у кінці місяця 
[1, с. 35]. Оперативний контроль – це функція управ-
ління, яка забезпечує порівняння дійсних та еталон-
них характеристик із метою доцільного регулювання 
відхилень [1, с. 35]. Ця робота науковця була фунда-
ментальною у дослідженні концептуальних основ опе-
ративного контролю на той час.

Дещо інший, вже більш сучасний погляд спосте-
рігається у монографії, що присвячена внутрішньо-
господарському оперативному обліку та контролю. 
Автори вказують на те, що «оперативний контр-
оль має подвійну економічну суть: він виступає як 
контрольна функція оперативного управлінського 
обліку і як окрема підсистема оперативного управ-
ління» [2, с. 167]. «Оперативний контроль на підпри-
ємствах – важливий складник ефективного функці-
онування системи виробничого менеджменту. Він 
функціонально залежний від часу і не має обмежень 
у використанні, достовірності, вимірниках тощо. 
Моделі оперативного контролю створюються, вихо-
дячи з потенційних потреб системи менеджменту 
підприємства, з урахуванням окупності витрат на їх 
ведення, можуть функціонувати у режимі реального 
часу, тобто є динамічними і мають прогнозне пози-
тивне спрямування» [2, с. 201].

У своєму дослідженні науковці більше уваги при-
діляють внутрішньогосподарському оперативному 
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обліку, а питання контролю обмежуються розглядом 
його теоретичних аспектів у взаємозв’язку з обліком.

К.П. Мельник у своєму дисертаційному дослі-
дженні, що стосується оперативного контролю в сіль-
ськогосподарських підприємствах, узагальнюючи 
погляди науковців, уточнює сутність оперативного 
контролю та визначає його як «самостійну функцію 
оперативного управління, яка забезпечує порівняння 
фактичних показників з обліковими, плановими 
чи нормативними в режимі реального часу з метою 
своєчасного регулювання відхилень, недопущення 
виникнення негативних явищ у процесі господа-
рювання та сприяння досягненню цілей діяльності 
підприємства» [3, с. 6]. Науковець орієнтується на 
погляди Б.І. Валуєва і наводить своє бачення дослі-
дження оперативного контролю. Економічну суть 
оперативного контролю вона розкриває за допомо-
гою відображення механізму його проведення у про-
цесі господарської операції, поділяє механізм його 
здійснення на інтервали для того, щоб підкреслити 
його участь на кожному з них, а також иділяє голо-
вні його ознаки, такі як терміни здійснення (здій-
снюється у процесі кожної операції в найкоротші 
терміни); сфера об’єктів (об’єкти, що важливі для 
користувачів у щоденному управлінні); часові інтер-
вали оперативного контролю (виділяє 1 – процес роз-
роблення, ухвалення, прийняття рішення, 2 – процес 
підготовки умов для прийняття рішення, 3 – процес 
підготовки умов для реалізації рішення, 4 – про-
цес реалізації рішення, 5 – процес вивчення фактів, 
що відбулися після реалізації рішення, 6 – процес 
оцінки результатів рішення) [4, с. 110–112]. У роботі 
автора спостерігається вже більш сучасний погляд 
на систему оперативного контролю. Погоджуючись з 
автором, ми вважаємо, що оперативний контроль має 
бути присутнім на всіх етапах прийняття управлін-
ських рішень для того, щоб вчасно усувати недоліки, 
запобігати їх виникненню та забезпечувати систему 
оперативного управління інформацією про наслідки 
здійснення операцій. Все це дасть змогу управлін-
цям приймати своєчасні управлінські рішення щодо 
ходу бізнес-процесів на підприємстві, що буде спри-
яти ефективному управлінню.

Науковці, що розглядають у своїх дослідженнях 
систему управління, внутрішній контроль, лише епі-
зодично згадують оперативний контроль стосовно 
свого дослідження, тому визначення носить загаль-
ний характер, що стосується взагалі контролю. Дуже 
часто ототожнюють його з поточним [5] та вважають, 
що він проводиться лише за необхідності [6]. Інший 
підхід – у тих, що розглядають саме оперативний 
контроль. Їхні погляди подібні, всі вони вважають 
його однією із функцій оперативного управління.

Отже, узагальнивши погляди різних науковців 
щодо визначення оперативного контролю, ми визна-
чили, що оперативний контроль – це система, яка 
забезпечує порівняння фактичних та еталонних, нор-
мативних та інших характеристик з метою регулю-
вання відхилень в оперативному режимі часу для 
прийняття ефективних управлінських рішень.

З’ясування цільової орієнтації оперативного 
контролю має надзвичайно важливе значення. Деякі 
науковці вважають, що ціль контролю полягає у 
виявленні відхилень фактичного стану керованого 
об’єкту від тих нормативних, планових та багатьох 
інших характеристик, відповідно до яких він пови-
нен функціонувати. Вони вказують на те, що така 
постановка цілі дає можливість, з одного боку, запо-
бігти покладання на контроль різного роду невлас-
тивих йому завдань, пов’язаних з оптимізацією 

параметрів об’єкта, підбором, обробкою інформації 
та вирішенням інших питань, які належать до ком-
петенції планування, обліку, економічного аналізу, 
регулювання; з іншого – більш рельєфно показати 
цю функцію управління [7, с. 54–55].

Відповідно до визначеної мети автори поставили 
перед контролем такі завдання, як:

– попередження виникнення відхилень, які пору-
шують встановлений нормативними та плановими 
документами режим функціонування об’єкта і таким 
чином понижують можливості досягнення еконо-
мічних, соціальних та багатьох інших його цілей. 
Завдання досконало чітко погоджується зі здатністю 
функції контролю здійснювати превентивний вплив 
на об’єкт і його складники;

– зниження вірогідності виникнення відхилень у 
процесі здійснення господарських операцій;

– коригування допущених відхилень.
У попередньому викладенні мета та завдання 

сформульовані щодо контролю загалом. Їх повністю 
перенесли в область оперативного контролю без будь-
яких суттєвих уточнень і доповнень [1, с. 37]. Акцент 
зроблено тільки на необхідності попередження відхи-
лень на стадії зародження господарських операцій.

Вони повністю повторюються і в роботі Р.В. Суварно, 
але з деякими доповненнями. У визначенні мети зро-
блено акцент на регулюванні відхилень фактичного 
стану об’єкта контролю від нормативних характерис-
тик. У зв’язку зі сформульованим акцентом автор 
виділяє четверте завдання оперативного контролю, яке 
передбачає оперативне регулювання відхилень у про-
цесі всіх трьох перелічених завдань [8, с. 158].

Отже, ціль та головні завдання оперативного 
контролю погоджуються в головному з метою та 
завданнями цілісної системи оперативного управ-
ління. Ми погоджуємося з думкою Р.В. Суварно і 
не поділяємо думку авторів [7, с. 55; 1, с. 37], що 
перед контролем взагалі та оперативним зокрема не 
ставиться завдання уникнення негативних відхилень 
та розвитку позитивних тенденцій, бо вони належать 
не до функції контролю, а до інших функцій управ-
ління – економічного аналізу, регулювання та пла-
нування [9, с. 6]. Вважаємо, що перед оперативним 
контролем необхідно поставити мету, яка буде пере-
слідувати уникнення негативних відхилень.

Якщо розглядати це питання в теоретичному 
сенсі, а управлінський цикл – у логічній послідов-
ності виконання функцій, то з такою думкою можна 
було би погодитися, але в практичному управлінні 
контроль пов’язаний із прийняттям рішень у самому 
процесі виявлення відхилень, тому не завжди мож-
ливо відділити функції одну від одної.

Їх взаємопроникнення проявляється в управлінні 
окремими елементами процесів матеріально-техніч-
ного забезпечення, виробництва, реалізації, тобто 
в оперативному управлінні. Ця обставина вносить 
декілька уточнень у зміст функції контролю: він 
повинен вестись із достатнім ступенем оператив-
ності, його мета – превентивне регулювання нега-
тивних відхилень, коли контролюється законність 
господарських операцій на стадії їх зародження, а 
також оперативне виявлення і регулювання відхи-
лень, коли вони вже допущені.

Контроль у його оперативному режимі повинен 
превентивно реагувати на об’єкти, головним чином 
– на господарські процеси, реагувати на них у поточ-
ному та минулому режимах часу. Тобто контроль 
щодо часу здійснення господарської операції можна 
умовно поділити на такі види, як превентивний, 
поточний та наступний. Залежно від цього можна 



146 Серія Економічні науки

Випуск 24. Частина 2. 2017

виділити цілі, які повинні бути поставлені перед сис-
темою контролю у кожному із цих режимів.

На стадії зародження господарських операцій 
досягається попередження негативних відхилень у 
керованому об’єкті. Головна ціль тут – у тому, щоби, 
передуючи здійсненню господарських та фінансових 
операцій, ще на стадії прогнозів та планів попередити 
спроби порушення чинного законодавства та нецільо-
вого або нераціонального використання коштів.

У процесі здійснення господарських операцій про-
водиться безпосередньо поточний контроль. Спира-
ючись на дані первинних документів, оперативного 
та бухгалтерського обліку, він дає змогу відслідко-
вувати та регулювати господарські ситуації, попе-
реджувати втрати та збитки, запобігати здійсненню 
фінансових правопорушень, здійснювати, таким 
чином, превентивне регулювання відхилень.

На відміну від поточного контролю наступний 
контроль ведеться після завершення господарських 
операцій. Він не може попередити незаконні дії, але 
дає змогу регулювати відхилення, які не виявлені у 
превентивному та поточному режимах.

В управлінні економічними об’єктами важливі 
всі стадії контролю, але суттєве значення має пре-
вентивний та поточний контороль, оскільки він дає 
змогу здійснювати превентивне регулювання допу-
щених недоліків.

Необхідно відзначити, що пріоритетне значення 
все ж таки повинен мати превентивний контроль, 
тому що потрібно попередити виникнення відхилень.

Зроблені з’ясування мають реальне практичне 
значення. Вони орієнтують авторів, які займаються 
розробленням системи оперативного управління, на 
взаємопроникнення функцій контролю та регулю-
вання, на їх глибоку інтеграцію завдяки суміщенню 
центрів контролю з центрами прийняття оператив-
них рішень.

Цілі контролю більш конкретно виражаються 
в його завданнях. Від точної постановки завдань 
контролю залежить виконання поставленої цілі 
управління.

Серед завдань оперативного контролю виділяють 
накопичення інформації про забезпечення матері-
алами, інструментами, стан обладнання; облік та 
аналіз виконання плану виробництва, використання 
робочого часу, обладнання, матеріалів, браку про-
дукції; порівняння фактичних запасів деталей з нор-
мативами [10, с. 25]; зіставлення фактичних пара-
метрів технології та продукції, відомостей про хід 
виробництва з плановими та нормативними вели-
чинами [11, с. 8]. Кожен із них по-своєму трак-
тує завдання оперативного контролю. Один – дуже 
поширено, а другий – більш конкретно.

До завдань, які сформульовані в попередньому 
викладенні, необхідно додати низку завдань, що 
носять певний характер, таких як зниження норм 
витрат на одиницю виготовленої продукції, скоро-
чення відходів та втрат сировини та матеріалів на 
всіх стадіях виробничого процесу, впровадження 
прогресивних взаємозамінних матеріалів (впрова-
дження прогресивних технологій з використанням 
аналогічно більш економічно вигідних матеріалів), 
удосконалення вхідного контролю якості ресурсів, 
які надходять.

В останніх роботах з оперативного контролю мета 
і завдання вже більш трансформовані під сучасні 
умови господарювання. У [2, с. 173] мета оператив-
ного контролю визначається як «недопущення недо-
ліків чи мінімізація їх негативного впливу шля-
хом проведення превентивного спостереження і 

поточного моніторингу операцій, явищ чи процесу 
та сприяння більш ефективній реалізації функцій 
оперативного управління на виробничих підприєм-
ствах». Він має такі завдання, як контроль за отри-
манням інформації, контроль за інформацією, контр-
оль за можливими змінами в оперативній інформації 
[2, с. 173]. Тут акцент робиться саме на інформацій-
ному забезпеченні управління за допомогою опера-
тивного контролю.

К.П. Мельник метою оперативного контролю вва-
жає «забезпечення законності, економічної доціль-
ності та своєчасності здійснення господарських опе-
рацій, виявлення відхилень і помилок у процесі 
виконання завдань, реалізації планів і виконанні 
управлінських рішень для зменшення впливу нега-
тивних наслідків господарювання на кінцеві резуль-
тати діяльності, що дасть змогу зберегти і примно-
жити майно підприємства» [3, с. 6]. Мета визначена 
у більш широкому розумінні, але не зроблено акцент 
саме на оперативності.

Відповідно до цієї мети автор наводить такі 
завдання, як «поточне спостереження за господар-
ськими операціями, а також факторами, що мають 
вплив на них у процесі їх здійснення; оперативна 
оцінка фактичного стану підконтрольних об’єктів 
порівняно з плановими показниками за кожною 
матеріально відповідальною особою, розрахунок від-
хилень і негайне повідомлення про них у відповідні 
центри реагування; перевірка стану виконання вну-
трішніх розпоряджень і завдань з метою підвищення 
продуктивності праці; вчасне попередження різного 
роду відхилень, інформування про які знизить ризик 
недотримання запланованих результатів; вибіркове 
зіставлення даних, отриманих від різних центрів 
відповідальності, щодо виконання функціональних 
обов’язків робітниками та службовцями; раптові 
перевірки руху господарських засобів, що дає змогу 
виявити раціональність і доцільність їх викорис-
тання; профілактика порушень і помилок, що були 
виявлені у процесі господарювання, та посилення 
заходів щодо їх уникнення і недопущення у май-
бутньому» [3, с. 6]. Автор дуже детально у завдан-
нях представила порядок здійснення оперативного 
контролю.

Вважаємо, що головною метою оперативного 
контролю є забезпечення порівняння фактичних 
та еталонних, нормативних та інших характерис-
тик з метою регулювання відхилень в оперативному 
режимі часу для прийняття ефективних управлін-
ських рішень.

Відповідно до своєї мети він має виконувати такі 
завдання, як визначення фактичного стану об’єкта 
контролю; прогнозування його поведінки та стану 
на заданий у майбутньому момент часу; поперед-
ження можливих порушень; збір, передача, обробка 
інформації про стан об’єкта; своєчасне інформування 
керівників різних рівнів управління про відхилення; 
забезпечення погодженості управлінських рішень, 
що приймаються, та їх виконання.

Висновки. Отже, з огляду на всі досягнення в 
області оперативного контролю попередників, що 
займалися цією проблемою у різні роки, ми своє 
дослідження проводили вже з орієнтацією на сучасні 
умови господарювання промислових підприємств. 
Вважаємо, що його необхідно розглядати як функці-
ональну підсистему внутрішнього контролю, що має 
генерувати інформаційні ресурси для прийняття опе-
ративних, обґрунтованих, своєчасних управлінських 
рішень, що дасть змогу здійснювати ефективне 
управління промисловим підприємством.
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