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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Успіх реалізації цілей у питаннях досягнен�

ня сталого розвитку залежить значною мірою
від ефективного моніторингу (обліку), аналізу
та контролю процесу господарської діяльності
сільськогосподарських підприємств. Контроль
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У статті проведено дослідження наскрізного контролю процесів сталого розвитку сільськогосподарських
підприємств та візуалізовано модель його процесу формування. За допомогою методів порівняння та спостереження
визначено критерії наскрізного контролю бізнес<процесів сталого розвитку. Автором доведено, що наскрізна логіка
аналітичного дослідження або наскрізного контролю процесів виробничої діяльності сталого розвитку сільськогос<
подарських підприємств повинна проходити також через аналіз збутових операцій і рентабельності підприємства,
проте враховувати допоміжну еко<соціальну інформацію й контролювати її вплив на виробничий процес та рента<
бельність підприємства.

Побудовано модель системи управління якістю, що базується на процесному підході наскрізного контролю ста<
лого розвитку сільськогосподарських підприємств та є стандартом з якості та контролю. У статті запропоновано
удосконалення методології наскрізного внутрішнього контролю обліково<аналітичного забезпечення через забезпе<
чення процесного контролю сталого розвитку, що передбачає розвиток методології методів управління та їх важелі,
що дозволяють здійснювати контроль за план<фактними відхиленнями. Важелі управління створюють потік інфор<
мації і даних, які під призмою методів управління перетворюються на необхідну інформацію для користувачів для
прийняття адекватних та своєчасних рішень по досягненню та максимізації сталого розвитку за всіма напрямами
господарської діяльності.

The end<to<end monitoring of the agricultural enterprises' sustainable development is investigated in the article.
Model of its formation process is visualized. The criteria for the through monitoring of sustainable development business
processes are defined by using the methods of comparison and observation. The author proves that the end<to<end logic
of analytical research or end<to<end control of the production activity processes of agricultural enterprises' sustainable
development must also pass through analysis of sales operations and profitability of the enterprise, but take into account
auxiliary eco<social information and control its impact on the production process and profitability of the enterprise.

A model of a quality management system based on the process approach of cross<cutting control of agricultural
enterprises' sustainable development is constructed and is a standard of quality and control. The methodology
improvement of the through internal control of the accounting and analytical support through ensuring the process
control of sustainable development, which provides for the development of a management methodology and their levers
that allow monitoring plan<factual deviations is suggested in the article. The control levers create a stream of information
and data that, under the prism of management methods, turn into the necessary information for users to make adequate
and timely decisions to achieve and maximize sustainable development in all areas of economic activity.
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є завершальною, але не менш важливою про�
цедурою системи обліково�аналітичного забез�
печення сталого розвитку.

Форми, методи й прийоми, що застосову�
ються при внутрішньому контролі мають бути
спрямовані на забезпечення комплексного й
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системного аналізу по�
казників економічної,
екологічної та соціаль�
ної діяльності господа�
рюючих суб'єктів, їх
структурних підрозділів
та інших об'єктів, що під�
лягають перевірці. Си�
стема управління сталим
розвитком сільськогос�
подарського підприєм�
ства потребує інновацій�
ного підходу до розв'я�
зання задач, які існують
не тільки у обліково�ана�
літичному забезпеченні,
але й у системі внутріш�
нього контролю.

Вважаємо, що части�
на цих рішень знаходить�
ся у межах комплексних
систем управління ефек�
тивністю бізнесу, зокре�
ма, в площині інтегрова�
ної системи обліково�
аналітичного забезпе�
чення і внутрішнього контролю. Водночас кон�
солідація всіх видів обліку (зокрема обліку ста�
лого розвитку) й внутрішнього контролю пере�
творює інформацію на стратегічний ресурс
підприємства з наскрізним контролем, що
охоплює всі бізнес�процеси виробництва й уп�
равління сталим розвитком.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Методиці та методології контролю обліко�
во�аналітичних процесів присвячено багато
наукових праць таких вітчизняних і закордон�
них вчених: Чорнобай Л.І., Дума О.І., Бейкер
Т., Дулік Т., Гминдер К.Ю., Хоккертс К., Тара�
сюк Г.М., Вейцман Н.Р., Баришнікова О.М. та
ін. Однак дане питання потребує грунтовного
дослідження з боку сталого розвитку аграрних
підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є удосконалення мето�

дології наскрізного контролю обліково�аналі�
тичних процесів сталого розвитку аграрних
підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Методологічні основи наскрізного контро�

лю обліково�аналітичних процесів сталого роз�
витку опираються на взаємозалежні елементи

планування, обліку, аналізу та контролю еко�
номічної та еко�соціальної діяльності сільсько�
господарських підприємств. Глибоке та все�
осяжне розуміння різних аспектів теорії й
практики досліджуваного питання міститься у
великій кількості наукових праць, що відрізня�
ються алгоритмом вивчення аналітичних аспек�
тів виробничої діяльності в складі різних про�
цесів, стадій та етапів, які нині досить часто об�
'єднуються поняттям "бізнес�процеси".

Розроблення ієрархічної структури бізнес�
процесів дасть змогу поділити підприємство на
сфери контролю керівників в організаційній
структурі та підвищити ефективність управ�
ління загалом за рахунок підвищення узгодже�
ності бізнес�процесів у межах одного підприє�
мства [1, с. 180]. Тобто постає необхідність у
ієрархізації всіх бізнес�процесів сталого роз�
витку сільськогосподарських підприємств зад�
ля ефективного контролю трьох складових гос�
подарської діяльності — економічної, соціаль�
ної та екологічної.

У цьому контексті набувають актуальності
запропоновані Т. Бейкером [2] концептуальні
структури бізнес�процесів "Бізнес�кейсів" (мо�
делей авт.) сталого розвитку підприємства шля�
хом інтегрування соціальних та екологічних
проблем у такий спосіб, щоб генеральна стра�
тегія враховувала екологічну або соціальну
стійкість. Відповідно до запропонованої систе�

Рис. 1. Наскрізний контроль бізнес>процесів сталого розвитку
сільськогосподарських підприємств

Джерело: розроблено автором на основі [2] та власних досліджень.
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ми постає можливість сформувати напрямок
наскрізного контролю бізнес�процесів стало�
го розвитку сільськогосподарських підпри�
ємств (рис. 1).

Візуалізація моделі контролю економіко�
фінансових процесів, яким приділяється най�
більша увага дозволяє виявити нехтування про�
блемами соціального й екологічного видів ка�
піталу підприємства, що притаманне суб'єктам
господарювання метою яких є надприбуток
(рис. 1.1). Моделі контролю соціальних (рис.
1.2) та екологічних (рис. 1.3) процесів на
підприємствах також є малоосяжними й не
можуть гарантувати проведення наскрізного
контролю процесів сталого розвитку сільсько�
господарських підприємств. На рисунку 1.4 на�
ведена модель наскрізного контролю сталого
розвитку сільськогосподарських підприємств,
що передбачає всесторонній контроль усіх
видів капіталу, їх ефективності та взаємного
впливу, що виходить із еко�ефективності,
економічної продуктивності та соціального
добробуту. Лише при перманентному та одно�
часному контролі трьох складових сталого роз�
витку сільськогосподарського підприємства
досягається синергічний ефект: збільшення
прибутковості, продуктивності, інвестиційної
привабливості.

Логіка наскрізного вивчення сільськогоспо�
дарського виробничого процесу властива не
тільки обліку та аналізу, але й будь�якому іншо�
му прикладному напрямі економічної науки:
плануванню, бюджетуванню та контролю. На�
скрізний контроль є важелем обліково�аналі�
тичного забезпечення управлінських функцій і
завдань, що реалізуються в поточній діяльності
аграрного підприємства, забезпечує його еко�
номічну, фінансову, екологічну та соціальну
стійкість шляхом безперервного моніторингу
всіх бізнес�процесів: інформації про всі опе�

рації, господарські процеси, грошові потоки,
ресурсне забезпечення тощо.

Система наскрізного контролю для забез�
печення сталого розвитку сільськогосподарсь�
кого підприємства повинна охоплювати всі
стадії циклу відтворення, починаючи з контро�
лю за ефективністю продукції та технологічних
інновацій, закупівлею сировини й підготовкою
його використання (заготівельні процеси), ви�
робництвом, збутом і фінансовими результата�
ми діяльності, та завершуючи впливом на
внутрішнє та зовнішнє еко�соціальне середови�
ще. Система наскрізного контролю повинна
спиратися на стандарти ISO, стандарти управ�
ління якістю менеджменту і стандарти обліку і
звітності.

Більшість наукових підходів до визначення
сутності та класифікації бізнес�процесів грун�
туються на основі врахування характеристик
бізнес�процесів. На сьогоднішній день виділе�
но достатньо різних видів бізнес�процесів за
класифікаційними ознаками на основі специ�
фіки діяльності підприємств. Але, як зазначає
Л.І. Чорнобай, що "виокремлення множини
класифікацій бізнес�процесів підприємства є
лише науковим підгрунтям для забезпечення
практичної цінності. Формування цілісного
уявлення про управління бізнес�процесами в
системі процесно структурованого менедж�
менту передбачає формування цілісної струк�
тури бізнес�процесів підприємств, яка може
виступати практичним інструментом для ке�
рівництва" [1, с. 180]. Відповідно, вичерпній ти�
пології всіх бізнес процесів сталого розвитку
сільськогосподарського підприємства постає
можливість у швидкому та неупередженому їх
контролі.

Перед безпосереднім проведенням контро�
лю відбувається "визначення доцільності кон�
тролю (вибір критеріїв, рішення про регу�

Критерії наскрізного контролю бізнес-процесів сталого розвитку сільськогосподарських підприємств 
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Джерело: розробка автора.
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лярність, корисність для ефективності управл�
іння тощо)" [3, с. 286]. Водночас визначаються
критерії наскрізного контролю бізнес�процесів
сталого розвитку (рис. 2).

 Першим етапом здійснення наскрізного
контролю сталого розвитку є аналіз придат�
ності застосування принципів обліку та аналі�
зу до всіх процесів у сільськогосподарському
підприємстві, оскільки існує вірогідність неви�
явлення екологічних та соціальних процесів як
всередині підприємства, так поза його межами,
які не підлягають оцінці у вигляді як монетар�
них, так і немонетарних показників, що уособ�
лює ризик невизначеності контролю процесів
сталого розвитку сільськогосподарських
підприємств. Ілюстрацією таких ризиків є втра�
ти гумусу в грунті, атмосфера в осередку пра�
цівників тощо. Умовами забезпечення ефектив�
ності контрзаходів еко�соціальної деградації є
якісні характеристики в результаті визначен�
ня корисності та кількісні показниками ефек�
тивності понесених витрат на контроль. Розме�
жування у глобальному сенсі наскрізного кон�
тролю бізнес�процесів сталого розвитку повин�
но бути на основі економічного контролю (кон�
троль фінансових показників), екологічного
контролю (контроль кількісних та вартісних
показників викидів, забруднення тощо) та соці�
ального контролю (контроль забезпечення тру�
довими ресурсами, їх умови праці, соціальні
виплати тощо).

В основу загальної класифікації наскрізно�
го контролю бізнес�процесів сталого розвит�
ку покладено блоки ознак економічного конт�
ролю (контролю фінансових показників), еко�
логічного контролю (контролю кількісних та
вартісних показників викидів, забруднення
тощо) та соціального контролю (контролю за�
безпечення трудовими ресурсами, їх умови
праці, соціальні виплати тощо).

Звичайно попередники минулого століття
не могли розраховувати на застосування
інтегрованої системи облікових даних, що
складається з оперативних, фактичних даних

за результатами звітних періодів, доповнені
даними управлінського й фінансового видів
обліку сталого розвитку. При аналізі вико�
нання виробничого плану на основі системи
обліково�аналітичних даних використовува�
лася інформація щодо забезпечення підприє�
мства сировиною, матеріалами, напівфабри�
катами й обмеження цим фактором обсягів
продукції, що випускається; своєчасність
робіт з розширення й переобладнання під�
приємства; підготовку виробництва до випус�
ку продукції; вплив умов реалізації продукції
на виконання виробничого плану тощо [4, с.
41]. Тобто проводився контроль з погляду
процесу виробництва від аналізу собівартості
до аналізу збутових операцій і рентабель�
ності підприємства. Наскрізна логіка аналі�
тичного дослідження або наскрізного конт�
ролю процесів виробничої діяльності стало�
го розвитку сільськогосподарських підпри�
ємств повинна проходити також через ці ета�
пи, проте враховувати допоміжну еко�соц�
іальну інформацію й контролювати її вплив
на виробничий процес та рентабельність
підприємства (табл. 1).

Зауважимо, що логіка наскрізного контро�
лю аналітики виробничого процесу дозволяє
враховувати найважливіші моменти, як�от: в
аналізі собівартості — врахування додатково�
го впливу на зміну витрат операційної діяль�
ності; у контролі використання основних та
оборотних засобів підприємства — побудова
системи "основні балансові показники" з охоп�
ленням засобів еко�соціального призначення в
аналітичному обліку.

У діяльності всіх сільськогосподарських
підприємств можна виділити відмінні, за харак�
тером і приналежністю бізнес�процеси, що за�
безпечують виробництво основних видів про�
дукції:

— основний агротехнологічний цикл для
виробництва кожного виду продукції;

— бізнес�процеси, які здійснюються в рам�
ках одного агротехнологічного циклу;

Напрямки контролю Наскрізний контроль сталого розвитку
Контроль операційної діяльності Контроль еко-соціальної складової операційної діяльності

Контроль 
собівартості 

Контроль калькуляції, контроль сукупних витрат, 
контроль заробітної плати, контроль матеріальних 
витрат, собівартість, знос і використання основних 
засобів тощо 

Контроль внутрішнього та зовнішнього впливу процесу 
виробництва на сталий розвиток; контроль трансакційних 
витрат; контроль додаткових виплат/утримань 
працівникам; контроль надзвичайних витрат/доходів 
(штрафи, пеня, неустойки, санкції) 

Контроль засобів 
виробництва 

Контроль за наявністю та використанням оборотних 
та необоротних засобів 

Контроль собівартості, зносу і використання основних 
засобів еко-соціального призначення тощо 

Контроль реалізації 
та рентабельності 

Контроль витрат на збут, контроль прибутковості та 
рентабельності 

Контроль валового екологічно-інтегрованого 
прибутку/збитку 

Таблиця 1. Контроль процесів операційної діяльності сталого розвитку
сільськогосподарських підприємств

Джерело: розробка автора.
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— операції, характерні для кожного бізнес�
процесу з їх описом;

— документи, які дозволяють ідентифіку�
вати операції, що беруть участь в конкретному
бізнес�процесі.

Логічним підсумком вищенаведеного є пріо�
ритет у застосуванні процесного підходу для
організації наскрізного контролю з формуван�
ням для кожного виробничого бізнес�процесу
та його окремих операцій, бізнес�процес конт�
ролю. Взаємозумовленість бізнес�процесів
контролю та бізнес�процесів виробництва або
його окремих елементів визначає системну ос�
нову внутрішнього контролю та його наскріз�
ний характер; скеровує цю систему на підви�
щення обліково�аналітичної інформативності
управління сталим розвитком сільськогоспо�
дарського підприємства.

Наскрізний контроль бізнес�процесів ста�
лого розвитку сільськогосподарських підпри�
ємств — це система інформації про бізнес�про�
цеси в рамках всіх технологічних циклів вироб�
ництва й управління, що дозволяє відстежити
виконання поставлених завдань, дотримання
вимог стандартів якості менеджменту, стан�
дартів якості продукції, стандартів екологічної
та соціальної безпеки на основі ефективно
організованих інтегрованих обліково�аналі�
тичних даних.

Методологічною основою наскрізного кон�
тролю бізнес�процесів сталого розвитку сіль�
ськогосподарських підприємств є принципи
формування обліково�аналітичної інформації,
принципи й засоби внутрішнього контролю,
методичний інструментарій обліку, аналізу,
контролю й оцінки операцій та об'єктів, що ста�
новлять логічний зміст бізнес�процесів стало�
го розвитку.

Важливим моментом для формування ви�
щенаведених методичних засад є наявність
контрольного середовища, що традиційно
складається з функції контролю власників
або їх представників, публічного оголошен�
ня й дотримання етичних цінностей та прин�
ципів, зокрема принципу чесності; професі�
оналізму й компетентності співробітників
підприємства; високого рівня поінформова�
ності у прийнятті управлінських рішень;
організаційної структури відповідно до зав�
дань підприємства; наявності кадрової,
фінансової, цінової, облікової, податкової,
еко�соціальної політики, які забезпечують
сталий розвиток підприємства. Враховуючи
специфіку галузі АПК кожен елемент підкон�
трольного середовища набуває додаткових
функцій.

Іншим важливим моментом для обгрунту�
вання, методологічної основи наскрізного кон�
тролю є наявність контрольного середовища,
що традиційно включає участь у контролі влас�
ників або його представників; доведення до
загального відома й підтримки етичних цінно�
стей і принципів, у тому числі, принципу чес�
ності; професіоналізм і компетентність співро�
бітників підприємства; високий рівень інфор�
мованості управлінських рішень, що забезпе�
чує компетентність і стиль роботи керівництва
підприємством; відповідна завданням управлі�
ння організаційна структура підприємства; на�
явність кадрової, фінансової, цінової, обліко�
вої, податкової, еко�соціальної політик, які
забезпечують сталий розвиток підприємства.
Кожен елемент підконтрольного середовища,
має свою характеристику і в умовах специфіки
галузі АПК може мати додаткові характерис�
тики. Особливим змістом відрізняється такий
елемент, як організаційна структура підпри�
ємства, що передбачає:

— по�перше, адаптивну організаційну
структуру з пріоритетною підсистемою стра�
тегічного планування (відділ сталого розвитку,
служба маркетингу, відділ продажів), що виз�
начатиме напрями сталого функціонування
підприємства поряд із іншими виробничими й
фінансовими підсистемами;

— по�друге, організаційне проектування на
основі синтезу взаємозв'язків структурних
одиниць. Для прикладу, відділ сталого розвит�
ку у великих та середніх сільськогосподарсь�
ких підприємствах повинен бути створений за
принципом вертикальної інтеграції та охоплює
такі напрями, як: 1 — стратегічне планування;
2 — сталий розвиток бізнесу й стратегічний
маркетинг; 3 — облік та звітність сталого роз�
витку; 4 — аналіз та бюджетування сталого
розвитку;

— по�третє, введення до організаційної
структури підрозділу, діяльність якого має бу�
ти пов'язана з напрямками інноваційного роз�
витку, наприклад, у відділі сталого розвитку
слід виділяти крім основних бухгалтерів стало�
го розвитку, бухгалтерів по соціальному роз�
витку (в функції якого будуть входити плану�
вання та управління операцій по здійсненню
розрахунків з працівниками); з планування опе�
рацій управління екологічними засобами.

— по�четверте, створення відділу внутрі�
шнього наскрізного контролю бізнес�про�
цесів сталого розвитку, підпорядкованого
безпосередньо власнику або менеджменту
вищого рівня сільськогосподарського підпри�
ємства.
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Організаційною основою відділу внутріш�
нього наскрізного контролю бізнес�процесів
сталого розвитку є система бізнес�процесів
управління й виробництва та система обліко�
во�аналітичної інформації, яка формується в
результаті всіх бізнес�процесів й операцій для
досягнення цілей сталого розвитку.

Відділ внутрішнього наскрізного контролю
сільськогосподарського підприємства здійс�
нює свою діяльність відповідно до законодав�
чо�нормативної бази, що забезпечує проведен�
ня контрольних робіт, і внутрішньої розпоряд�
чої документації з обліку кадрів, їх функціо�
нальних обов'язків, відповідальності та прав
співробітників відділу.

Опис бізнес�процесу в цілому, наприклад,
процесу соціальної діяльності, повинен місти�
ти інформацію про:

— організацію процесу виробництва (через
систему поліпшення умов праці, виплат та за�
охочень);

— організацію додаткового страхування
працівників (забезпечення додатковими соці�
альними пакетами страхування);

— навчання працівників, молоді та органі�
зації їх дозвілля (навчання протягом життя);

— благодійна діяльність; та ін.
Опис будь�якого бізнес�процесу може

змінено (модифіковано) спеціалістами, які при�
четні до формування інформації. Наприклад,
бухгалтер відділу сталого розвитку підприєм�
ства може внести зміни в опис бізнес�процесу
з огляду на завдання мінімізувати викиди за�
бруднюючих речовин у навколишнє середови�
ще. Скажімо, бухгалтер, посадові обов'язки
якого передбачають розроблення облікової
політики та форм звітності сталого розвитку
може запропонувати спеціальну форму доку�
менту для моніторингу бізнес�процесів соціаль�
ної та екологічної діяльності підприємства.

Опис кожного бізнес�процесу потребує си�
стематизованої характеристики операцій, при�
клад якої наведено нами в таблиці 2.

Операції бізнес�процесів таблиці 2 є при�
кладами для обліку, що повинні бути під конт�
ролем відділу сталого розвитку сільськогоспо�
дарських підприємств. Якщо формування
звітності на основі обліково�аналітичних даних
здійснюється за допомогою сучасних комп'ю�
терних програм, наприклад, відома ERP�систе�
ма або 1С:Бухгалтерія, то в форматах доку�
ментів слід передбачити опис операції або до�
кумента, що надалі будуть використовуватися
при складанні звітності сталого розвитку. Ко�
жен документ з опису бізнес�процесу або опе�
рації є вхідною інформацією в бізнес�процесі
їх контролю (входом). Тому систематизація
таких документів (операцій) дуже важлива для
чіткої організації роботи відділу наскрізного
внутрішнього контролю сталого розвитку
сільськогосподарських підприємств.

Виокремлення в інтегрованій системі обліку
сталого розвитку управлінського (немонетар�
ного) обліку пов'язано із застосуванням стан�
дартів управління якістю для яких необхідна не
тільки бухгалтерська, а й оперативна, управ�
лінська інформація. Впровадження управлінсь�
кого обліку сталого розвитку, аналізу його
бізнес�процесів та обгрунтування пропозицій
щодо їх оптимізації вимагає з'ясування змісту
стандартів управління якістю з системою нор�
мативів, що динамічно розвиваються. Ці доку�
менти є вкрай важливими як для ризик�менед�
жменту сталого розвитку сільськогосподарсь�
ких підприємств, так і для їх відділу наскрізно�
го внутрішнього контролю, при обгрунтуванні
якого нами використаний процесний підхід. У
стандарті ISO 9000�2001 [5] зазначено, що його
призначення полягає у використанні процесно�
го підходу в управлінні. На основі запропоно�

Таблиця 2. Таблиця операцій бізнес>процесу сталого розвитку
для сільськогосподарського підприємства

Джерело: розробка автора.

Операція Виконавець Документ 

Проводка
Ефект сталого 

розвитку 

Дані для звіту про 
сталий розвиток 

(звіт про 
управління) 

Д-т К-т 

Придбання 
устаткування 
альтернативних 
джерел енергії 
(сонячних батарей) 

Сторонній 
контрагент 

Накладна, акт 
виконаних робіт, 
рахунок, акт введення 
в експлуатацію 

1521
641 
1091 
631 

631
631 
1521 
311 

Економічне 
заощадження 
енергії та ресурсів 
підприємства 

Сума економії від 
використання, 
період окупності, 
зменшення 
екологічного впливу 

Навчання 
працівників 

Сторонній 
контрагент 

Акт виконаних робіт, 
рахунок 

92
23 

685
685 

Підвищення 
кваліфікації 
працівників та їх 
продуктивності 

Соціальний 
розвиток персоналу 

Запровадження 
додаткових соц. 
пакетів для 
працівників 

Сторонній 
контрагент 

Поліс страхування, 
рахунок 

92
23 

685
685 

Зниження ризиків 
плинності кадрів, 
та лікарняних 

Соціальний 
розвиток персоналу 
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ваної моделі системи менеджменту можна
стверджувати, що модель сталого розвитку для
сільськогосподарського підприємства є стан�
дартом якості та контролю (рис. 3).

Отже, є всі підстави зробити висновок, що
сталий розвиток є системою управління якістю
для сільськогосподарського підприємства,
який базується на бізнес�процесах (процесно�
му підході) контролю виробничої діяльності та
пов'язаних з нею управлінських функцій пла�
нування, обліку, аналізу та бюджетування.

Відповідно, разом із системою
управління якістю знаходить�
ся контроль, який забезпечить
управління сталим розвитком.
За нових світових трендів ви�
моги стейкхолдерів сільсько�
господарського підприємства
полягають не тільки у задово�
ленні їх у продукції належної
ціни, якості та кількості, але і
у самому процесі виробництва
— за яких умов та які наслідки
процесів виробництва мали для
соціального та природнього
середовища. Тому контроль
бізнес�процесів виходить на
перший план на шляху до ста�
лого розвитку сільськогоспо�
дарського підприємства.

Контроль є продовженням
процесу планування й супро�
воджує процес реалізації пла�
нів. Практика господарювання
показує, що контролю відведе�

на важлива роль саме в оцінці діяльності
суб'єктів господарювання [3, с. 284]. Тобто
оцінка є одним з інструментів контролю госпо�
дарської діяльності сільськогосподарських
підприємств.

О.М. Баришнікова відзначає, що важливим
є проведення діагностики процесу проведення
внутрішнього контролю при верифікації соці�
альної відповідальності та соціальної звітності
[6, с. 138]. Згідно з перекладом verification з ан�
глійської мови, цей термін означає "здійснен�

Стейкхолдери 
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Джерело: розроблено на основі [5] та власних досліджень.

Рис. 3. Модель системи управління якістю,
що базується на процесному підході наскрізного контролю

сталого розвитку сільськогосподарських підприємств

Джерело: розробка автора.

Рис. 4. Методологічна побудова наскрізного внутрішнього контролю обліково>аналітичних
процесів сталого розвитку сільськогосподарських підприємств
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ня контролю". А одним з синонімів верифікації
є валідація (validation), що дослівно означає
"надання законної сили". Тобто верифікація є
засобом здійснення контролю даних обліку
сталого розвитку та його звітності, а валідація
визнає данні, що мають підтвердження.

Користуючись проаналізованими дослід�
женнями в області контролю представляється
можливим відобразити методологічну побудо�
ву наскрізного внутрішнього контролю, як од�
ного з засобів досягнення сталого розвитку
сільськогосподарських підприємств (рис. 4).

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Удосконалення методології наскрізного
внутрішнього контролю обліково�аналітично�
го забезпечення направлено на організацію
процесного контролю сталого розвитку, що пе�
редбачає розвиток методології методів управ�
ління та їх важелі, що дозволяють здійснюва�
ти контроль за план�фактними відхиленнями.
Важелі управління створюють потік інформації
і даних, які під призмою методів управління пе�
ретворюються на необхідну інформацію для
користувачів для прийняття адекватних та
своєчасних рішень по досягненню та максимі�
зації сталого розвитку за всіма напрямки гос�
подарської діяльності.

Для забезпечення сталого розвитку сіль�
ськогосподарських підприємств важливе зна�
чення має підтримання пропорційності усіх
бізнес�процесів підприємства, що забезпечує
безперервний хід процесу наскрізного контро�
лю та зменшує дисбаланс його методів та ва�
желів управління.

Отже, наскрізний внутрішній контроль об�
ліково�аналітичних процесів сталого розвитку
сільськогосподарських підприємств — це систе�
ма важелів та методів, які об'єднуються у бізнес�
процеси управління обліково�аналітичною діяль�
ністю сільськогосподарських підприємств задля
оцінки відповідності сталому розвитку та прий�
няття оперативних рішень у його поліпшенні.
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