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Постановка проблеми. Контроль є обов’язковим елементом у системі
ефективного управління економічним суб’єктом, спрямованим на забезпечення
досягнення цілей його функціонування за допомогою оцінювання та аналізу
результатів діяльності та внесення необхідних коректив у разі відхилення
фактичних результатів від запланованих. Результати контролю формують
контур стану керованої системи, тому система контролю на підприємстві
повинна виконувати не лише вимірювальні функції, а й аналітичні та
корегуючи. Прагнення керівництва мати інформацію щодо бізнес-процесів, які
відбуваються на підприємстві потребує створення системи внутрішнього
контролю.
Аналіз досліджень і публікацій. Контроль є категорією історичною,
виникнення якого пов’язане із суспільним процесом праці. Значну увагу в
історії господарського контролю приділяли такі вчені, як І.А. Бєлобжецький,
Ф.Ф. Бутинець,

Є.А. Вознесенський,

І.К. Дрозд,

В.Ф. Максімова,

В. Мітрофанов, Я.В. Соколов, Л.О. Сухарєва, В.О. Шевчук, В.М. Мурашко та
інші. Проте, спостерігається посилення диференціації досліджень в області
проблем внутрішнього контролю і аудиту. Разом з тим виразно проявляється
тенденція взаємної інтеграції різних шкіл і напрямків на базі певних єдиних
концепцій,

що

методологічного

повинно

знайти

інструментарію

відображення

системи

при

внутрішнього

обґрунтуванні
контролю

на

підприємстві.
Формування цілей статті. Метою даної статті є дослідження принципів
внутрішнього контролю на підприємстві, обґрунтування структури системи

внутрішнього контролю відповідно до циклів ділової активності підприємства в
координатах системи управління підприємством.
Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:
- дослідити основні підходи до визначення терміну «контроль», а також
принципи системи внутрішнього контролю на підприємстві;
- запропонувати елементи структури та їх складові з урахуванням циклів
ділової

активності

підприємства

в

координатах

системи

управління

матеріалу

дослідження.

Етимологія

підприємством.
Виклад

основного

терміну

«контроль» має латинське походження. Контроль (від фр. controle) – перевірка
або спостереження з метою перевірки. Французьке «controle» походить від
латинського «contra» – префікс, що означає «протидію», «протилежність» тому,
що зазначено у другій частині слова. Інша частина слова «роль» (від
латинського «role») – ступінь впливу, значення, ступінь участі у чомусь. Так, у
значенні слова «контроль» є ще один зміст – протидія небажаному явищу або
процесу. У таблиці 1 представлено групи найбільш поширених поглядів
науковців на поняття «контроль» [1-6, 10] (табл. 1).
Таблиця 1. Групи найбільш поширених поглядів науковців на поняття «контроль»
№
з/п
1
2

3
4
4

7

Зміст поняття

Автор

Процес контролювання за
будь-якими об’єктами
Система
або
процес
спостережень і перевірки;
Процес,
який
забезпечує
відповідне
функціонування
керованого об’єкта прийнятим
управлінським рішенням
Порівняння
планових
і
фактичних значень параметрів
Одна з функцій управління

Лозовський Л.М., Стародубцева Є.Б., Борисов А.Б.,
Райсберг Б.А. та інші
Бєлобжецький І.А., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф,
Малюга Н.М, Петренко Н.І., Жила В.Г., Усач Б.Ф. та
інші

Кулаковська Л.П., Піча Ю.В.

Борисов А.Б.,
Мурашко В.М;
Райзберг Б.А.,
Лозовський Л.М., Стародубцева Є.Б., Шохін С.О.
Елемент впливу на фінансову, Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партін Г.О.
господарську і комерційну
політику підприємства
Перевірка якості виконання Пупко Г.М.
господарських рішень

На підставі систематизації та логічного узагальнення як загальних
методів наукового пізнання виявлено, що для проведення теоретичних
досліджень найбільш обґрунтованою можна вважати позицію науковців, які
розглядали контроль у вузькому і широкому розумінні [7]. У вузькому
розумінні контроль пов’язують з будь-якою функцією управління. У такому
випадку, кожна стадія процесу управління містить в собі елементи контролю.
Отже, можна виділити контроль планування, організації, обліку, аналізу та
регулювання. Розглядаючи цикл реалізації управлінських рішень, можна
виділити контроль підготовки, затвердження, впровадження та оцінки. У
широкому розумінні контроль пов’язують з перевіркою дотримання і
виконання нормативно встановлених задач або планів, заходів у процесі
прийняття і реалізації управлінських рішень. З нашого погляду, контроль - це
саме протидія небажаним явищам, або можливим загрозам за допомогою
інструментарію, який включає оцінювання та аналіз, корегування у разі
відхилення фактичних результатів від запланованих.
Реалізація контролю на підприємстві відбувається в системі внутрішнього
контролю, яка повинна бути спрямована на реальну оцінку поточного стану
підприємства, встановлення, аналіз і оцінку проблем його розвитку, виявлення
«вузьких місць» підприємства, встановлення джерела і причин виникнення
негативних результатів і небажаних тенденцій у функціонуванні підприємства і
прийняття обґрунтованих і оптимальних управлінських рішень [3, 5, 6].
Забезпечення

коректності

та

адекватності

системи

внутрішнього

контролю вимагає ідентифікування та дотримання низки вихідних положень,
які у сукупності утворюють методологію пізнання досліджуваного об’єкта. На
підставі абстрагування і формалізації як загальних методів наукового
дослідження

виявлено,

що

базовими

методологічними

положеннями

функціонування системи внутрішнього контролю є системність, інтеграція,
постійність та послідовність, відповідність та адресність.

Принцип системності передбачає: об'єкти різного типу повинні бути
охоплені адекватним контролем; не можна досягти загальної ефективності,
зосередивши контроль тільки над вузьким колом об'єктів.
Принцип інтеграції передбачає, що будь-який елемент управління не
може існувати окремо. Контроль необхідно розглядати в кореляції з іншими
елементами в єдиному контурі процесу управління. При вирішенні завдань,
пов'язаних з контролем, повинні створюватися належні умови для тісної
взаємодії працівників різних функціональних напрямків.
Принцип постійності та послідовності передбачає: постійне адекватне
функціонування

системи

внутрішнього

контролю

дозволить

вчасно

попереджати про можливість виникнення відхилень і вчасно їх виявляти.
Принцип відповідності та адресності контролюючої і контрольованою
систем говорить: ступінь складності системи внутрішнього контролю повинна
відповідати ступеню складності підконтрольної системи. Успішно впоратися з
різноманітністю в підконтрольній системі може тільки такий контролюючий
пристрій, яке само досить різноманітна. Необхідно, щоб адекватність
досягалася в головному, у принциповому, щоб ланки системи внутрішнього
контролю могли гнучко налаштовуватися на зміни відповідних ланок системи
об'єктів внутрішнього контролю підприємства. Для забезпечення адресності
сформовані

висновки,

які

підтверджуються

дослідженнями,

повинні

характеризуватись адекватністю і визначеністю характеру виявленого явища чи
тенденції. Адекватними слід вважати висновки, що містять однозначні
трактування стану досліджуваного об’єкта.
Всі перераховані вище принципи взаємозалежні, порядок їх поєднання
залежить від конкретних обставин.
З урахуванням вищевикладеного доцільним є розгляд контролю як
елементу економічної безпеки підприємства. Так, одним з завдань політики
безпеки підприємства є контроль «периметра» бізнесу, тобто будь-яких
комунікацій ресурсів між зовнішнім і внутрішнім середовищем підприємства.
Саме контроль є індикативним інструментом, джерелом інформації для

здійснення управлінських функцій «вирішення проблем». Внутрішній контроль
- плановий процес, що забезпечує досягнення цілей бізнесу за допомогою
системного моніторингу бізнес-процесів і ресурсів; виявлення та аналізу
відхилень реалізації від бізнес-планів, бізнес-процесів та інноваційних бізнесмоделей; своєчасної розробки ефективних заходів по вилученню або мінімізації
негативних

відхилень

у

бізнесі,

а

також

необхідного

інформаційно-

аналітичного забезпечення системи управління бізнесом. Безпека бізнесу плановий процес, що забезпечує виконання стратегічних завдань бізнесу за
допомогою попереднього визначення, моніторингу зовнішньої і внутрішньої
середовища бізнесу на предмет розтину факторів протиправного характеру, що
негативно впливають на бізнес, а також розробки і здійснення комплексних
заходів, спрямованих на виключення як впливів цих факторів на бізнес, так і
самих факторів.
З визначень випливає, що система безпеки заснована на використанні
функціонала системи внутрішнього контролю. В той же час, система
внутрішнього контролю спирається на інформаційно-аналітичне забезпечення
про

зовнішнє

середовище.

Таким

чином,

інформаційно-аналітичне

забезпечення внутрішнього середовища підприємств для системи економічної
безпеки здійснюється за допомогою системи внутрішнього контролю, тому
організація та розвиток системи внутрішнього контролю на підприємстві є
першочерговим завданням.
Система внутрішнього контролю підприємства включає підсистеми, які
можна умовно розділити на дві групи в залежності від призначення:
1. Функціональна: контрольна середа, інформаційна система і система
бухгалтерського обліку, контрольні дії (поточний контроль). Функціональні
елементи являють собою сукупність форм і методів ведення господарської
діяльності підприємства, на яку спрямований внутрішній контроль; ставлення
керівництва підприємства до системи внутрішнього контролю; а також
конкретні процедури, що забезпечують управління господарською діяльністю
підприємства.

2. Інструментальна: процес оцінки ризиків, моніторинг засобів контролю.
Інструментальні елементи включають процес виявлення і, по можливості,
усунення ризиків господарської діяльності, а також можливих наслідків, а
також

процес

оцінки

системи

внутрішнього

контролю

та

виявлення

необхідності вдосконалення внутрішнього контролю.
У поєднанні підсистеми внутрішнього контролю забезпечують зниження
ризику ділової та фінансової діяльності підприємства, а також ризиків
бухгалтерського обліку. З урахуванням вищесказаного запропоновано таке
означення системи внутрішнього контролю підприємства: – це сукупність
взаємопов’язаних елементів (суб’єктів і об’єктів), які забезпечують обмін
інформацією всередині підприємства та із зовнішнім середовищем і утворюють
функціональну та інструментальну підсистеми (рис. 1).
Технологія управління
Контрольне середовище

Інформаційна система і
система бухгалтерського
обліку
Фінансова, статистична
звітність

ФУНКЦІОНАЛЬНА
ПІДСИСТЕМА

Інформація про ринки,
споживачів, постачальників
конкурентів

Дані щодо виробничої
діяльності
Оцінка ризиків

Моніторинг
засобів
контролю

Інформація про організаційну
структуру та особливості
управління

Канали зв’язку, інформаційні
технології
Інформація про продукцію
(роботи, послуги)

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА
ПІДСИСТЕМА

Ресурсні
обмеження

Технічні
обмеження

Умовні позначення:
вихідні інформаційні потоки
вхідні інформаційні потоки

Рисунок 1. Система внутрішнього контролю підприємства

Обґрунтування

необхідності

впровадження

системи

внутрішнього

контролю на підприємстві обумовлюється такими чинниками: передумовами
організації системи внутрішнього контролю, його спрямованістю і перевагами
відповідно (табл. 2).
Таблиця 2 - Обґрунтування необхідності впровадження системи внутрішнього
контролю на підприємстві
Передумови організації системи
внутрішнього контролю
Посилення ринкової
конкуренції

Спрямованість
внутрішнього
контролю
Вид і масштаб
діяльності
підприємства

Розширення просторового
горизонту управлінської
діяльності

Невизначеність і
ризик діяльності

Узгодженість цілей
зовнішнього і внутрішнього
контролю

Договірна
дисципліна

Обов'язковість внутрішнього
контролю

Мотивація
трудової
діяльності

Спрямованість підприємства
на отримання доходу

Регламентація
взаємин між
ланками
підприємства

Система

внутрішнього

контролю

Преваги
Постійне вдосконалення
господарських процесів.
Отримання оперативної інформації та
можливість її використання для
прогнозування діяльності
підприємства
Своєчасне виявлення недоліків у
діяльності підприємства й вжиття
заходів до їх усунення.
Виявлення причин і умов, що
сприяють утворення втрат, нестач і
скоєння крадіжок
Виявлення і мобілізація наявних
резервів виробництва,
наднормативних запасів
Центри внутрішнього контролю центри відповідальності

підприємства

має

бути

чітко

регламентованою, і водночас вона не повинна бути надто жорсткою, щоб
надати менеджерам можливість творчого підходу до вибору методів та засобів
контролювання з метою підвищення їх дієвості і результативності. Це дасть
змогу сформувати систему внутрішнього контролю, адекватну цілям та
завданням підприємства, і забезпечити високу ефективність функціонування
системи управління, що позитивно відобразиться на діяльності підприємства
загалом.
Внутрішній інформаційний обмін і обмін з зовнішнім середовищем
елементів системи внутрішнього контролю підприємства відрізняються.

Зовнішні інформаційні потоки і є двоспрямованими, проте їхня інтенсивність
неоднакова. Вхідний потік до інструментальної підсистеми забезпечує персонал
системи внутрішнього контролю інформацією із зовнішнього середовища.
Вихідний потік при цьому може мати нульову інтенсивність, оскільки за межі
підприємства інформація про показники системи контролю в силу її
конфіденційності не відправляється. Аналогічний дисбалансний інформаційний
обмін здійснюється стосовно функціональної підсистеми. Вхідні інформаційні
потоки забезпечують персонал інформацію із зовнішнього середовища про ринок
та сучасні методи управління тощо. Вихідний інформаційний потік є суттєво
менший за інтенсивністю через конфіденційність значної частини інформації
(стосовно

технологій

управління,

виробничої

діяльності

підприємства,

контрольного середовища, даних бухгалтерського та управлінського обліків
тощо).
Підхід до побудови структури внутрішнього контролю підприємства
передбачає врахування «циклів ділової активності», на які можуть бути
розділені всі господарські операції і на які поширюється дія будь-яких заходів і
процедур контролю. Кожен цикл включає декілька класів і підкласів
господарських операцій, які залежать від конкретного виду діяльності та
розрізняються застосуванням різних заходів і процедур контролю.
Цикл заготовлення (витрачання) - стосується процесу закупівель та
внесення платежів і характеризується відповідними заходами і процедурами
контролю (замовлення на покупку, отримання покупок і оплата).
Цикл виробництва - стосується процесу виробництва товарів і послуг і
характеризується відповідними заходами і процедурами (підтримка рівня
запасів, передача матеріальних запасів, виплата заробітної плати і премій).
Цикл реалізації (отримання доходу) стосується процесу одержання
доходів і характеризується відповідними заходами і процедурами контролю
(замовлення на продаж, відвантаження та отримання прибутку).
Внутрішній контроль підприємства це:
- невід'ємним елемент кожній стадії процесу управління;

- «відокремлена» стадія, що забезпечує інформаційну прозорість якості
управління на всіх інших стадіях.
Оцінка

системи

внутрішнього

контролю

підприємства

дозволяє

оперативно усувати недоліки діяльності підприємства і, як наслідок,
підвищувати її ефективність. Розглянемо модель процесу внутрішнього
контролю. Застосувавши положення [8, 9] до сфери внутрішнього контролю,
якість системи внутрішнього контролю можна оцінити за допомогою таких
основних показників, як:
- відхилення параметра контрольованого об’єкта від норми понад
допустиме значення  ;
- відмова параметра контрольованого об’єкта  .
При цьому співвідношення для G матиме вигляд [8, 9]:
G

A B
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(1)

де А, В і С – постійні величини.
Застосування ієрархічного підходу до побудови системи внутрішнього
контролю підприємства приводить до появи на кожному рівні управління
проміжних результатів контролю за конкретними об’єктами [8, 9]. При цьому
формується потік даних, створених з первинної інформації за певний проміжок
часу. При прийнятті управлінського рішення за інформацією із системи
внутрішнього контролю без затримок значення інтегрованого показника
ефективності становило б величину G  , а при певних затримках - G  G  . При
цьому різницю G* – G, можна прийняти за сумарну величину втрат в системі
внутрішнього контролю через недоліки інформаційно-комунікаційних каналів.
Для побудови ефективної системи внутрішнього контролю підприємства
застосовується процедура постійного моніторингу, яка передбачає збирання
інформації, її комплексне оцінювання і прогнозування на основі певної системи
взаємоузгоджених і збалансованих показників. Реалізація процедури постійного
моніторингу

спрямована

на

своєчасне

виявлення,

розпізнавання

та

попередження відхилень і збоїв у роботі системи внутрішнього контролю
підприємства. На підставі аналізування цієї інформації формуються висновки і

приймаються ефективні управлінські рішення щодо корегування планових
показників оперативної діяльності з метою забезпечення стратегічних цілей
діяльності підприємства.
Висновки. Розвиток і зростання економіки підприємства є надзвичайно
складними явищами, що потребують створення дієвої системи внутрішнього
контролю, яка функціонує в координатах загальної системи управління
підприємством і відповідає за забезпечення виробничих та збутових процесів
своєчасною, повною інформацією про відхилення від запланованих параметрів,
необхідних для прийняття оптимальних рішень в цій сфері.
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