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INTERNAL CONTROL AS AN ECONOMIC CATEGORY:  
SYSTEMATIZATION OF SCIENTIFIC APPROACHES  

AND UPGRADING CONTENT

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито економічну сутність поняття «внутрішній 

контроль» та уточнено його зміст. У результаті аналізу дефініцій 
поняття «внутрішній контроль» виділено чотири підходи до його 
трактування. Згідно із цими підходами внутрішній контроль ро-
зуміється як: система заходів, спостережень і перевірки; процес 
перевірки, збереження активів; функція управління; сукупність 
правил і процедур, комплекс контрольних дій. Аналіз підходів 
до трактування поняття «внутрішній контроль» виявив їх не-
узгодженість, що обмежує не тільки подальші наукові розробки 
в даній сфері, але й використання окремих форм та методів вну-
трішнього контролю в практичній діяльності. Виходячи із цього, 
запропоновано авторське визначення поняття «внутрішній 
контроль», яке на відміну від наявних дає змогу виокремлювати 
його серед інших видів контролю та поширювати його викорис-
тання, крім традиційної діагностичної сфери, на процес підго-
товки, прийняття та реалізації управлінських рішень.

Ключові слова: контроль, внутрішній контроль, спостере-
ження, перевірка, система, процес, функція управління.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта экономическая сущность понятия «вну-

тренний контроль» и уточнено его содержание. В результате 
анализа дефиниций понятия «внутренний контроль» выде-
лено четыре подхода к его трактовке. В соответствии с этими 
подходами, внутренний контроль понимается как: система ме-
роприятий, наблюдений и проверки; процесс проверки, сохра-
нения активов; функция управления; совокупность правил и 
процедур, комплекс контрольных действий. Анализ подходов 
к трактовке понятия «внутренний контроль» позволил выявить 
их несогласованность, что ограничивает не только дальней-
шие научные разработки в данной сфере, но и использование 
отдельных форм и методов внутреннего контроля в практиче-
ской деятельности. Исходя из этого, предложено авторское 
определение понятия «внутренний контроль», которое в от-
личие от существующих позволяет выделять его среди других 
видов контроля и распространять его использование, кроме 
традиционной диагностической сферы, на процесс подготов-
ки, принятия и реализации управленческих решений.

Ключевые слова: контроль, внутренний контроль, наблю-
дение, проверка, система, процесс, функция управления.

АNNOTATION
The article reveals the economic essence of the concept of 

«internal control» and clarifies its content. As a result of the anal-
ysis of the definitions of the concept of «internal control», four ap-
proaches to its interpretation have been singled out. In accord-
ance with these approaches, «internal control» is understood as: a 
system of activities, observations and inspections; verification pro-
cess, preservation of assets; management function; a set of rules 
and procedures, a set of control actions. Analysis of approaches 

to the interpretation of the concept of «internal control» made it 
possible to identify their inconsistency, which limits not only further 
scientific developments in this field, but also the using of separate 
forms and methods of internal control in practical activities. Based 
on this, the author’s definition of the concept of «internal control» 
is proposed, which, unlike existing ones, allows to distinguish it 
among other types of control and to spread its using, besides the 
traditional diagnostic sphere, to the process of preparation, adop-
tion and implementation of managerial decisions.

Keywords: control, internal control, monitoring, verification, 
system, process, management function.

Постановка проблеми. Виведення економіки 
України із глибокої рецесії на шлях позитив-
них якісних змін потребує підвищення ефек-
тивності фінансово-господарської діяльності 
підприємств, зокрема, шляхом активізації вну-
трішнього контролю як однієї з найважливі-
ших функцій управління. Внутрішній контроль 
забезпечує суб’єкт управління інформацією про 
результати фінансово-господарської діяльнос-
ті підприємства та суттєво впливає на процес 
підготовки, прийняття та реалізації управлін-
ських рішень. Саме тому належна організація 
внутрішнього контролю на підприємстві будь-
якої форми власності дає можливість здійсню-
вати суцільне спостереження за використанням 
і збереженням фінансових ресурсів, необорот-
них та інших активів, ефективним викорис-
танням коштів і майна, станом і достовірністю 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, 
своєчасно виявляти і попереджати порушення, 
підвищувати якість та оперативність прийнят-
тя управлінських рішень. Це потребує якісно 
нового теоретичного осмислення суті внутріш-
нього контролю в управлінні підприємством.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам розвитку теоретично-методологіч-
них засад внутрішнього контролю в різних 
галузях та сферах економічної діяльності при-
свячено праці таких відомих учених, як: Бе-
луха Н.Т. [6], Бутинець Т.А. [8; 18; 20; 32], 
Бутинець Ф.Ф. [8], Вітвицька Н.С. [11], Го-
луб Ю.О. [9], Дікань Л.В. [9], Калюга Є.В. [22], Б
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Кузик Н.П. [27], Петренко С.М. [30], Синюгі-
на Н.В. [9], Сук Л.К., Сук П.Л. [5] та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Внаслідок інтелектуальної 
діяльності та конвенційності багатьох поколінь 
учених-економістів, історичної спадковості на-
укового знання відбуваються смислове погли-
блення понять та категорій теорії та методології 
внутрішнього контролю, їх уточнення, деталі-
зація, наповнення новим змістом відповідно до 
реалій сьогодення. Однак, незважаючи на чис-
ленні наукові розробки, поняття «внутрішній 
контроль» усе ще не отримало однозначного 
трактування. Відсутність чіткого визначення 
цієї дефініції призводить до різного тлумачення 
самого явища, плутанини в термінології, де по-
руч із поняттям «внутрішній контроль» вжива-
ються такі поняття, як «внутрішньовідомчий», 
«внутрішньогосподарський» та «внутрішньо-
системний» контроль. У зв’язку із цим осо-
бливої актуальності набуває розкриття еконо-
мічної сутності поняття «внутрішній контроль» 
та уточнення його змісту, що визначає мету та 
завдання дослідження.

Мета статті полягає у розкритті економіч-
ної сутності поняття «внутрішній контроль» та 
уточнення його змісту.

Досягнення поставленої мети потребує вирі-
шення таких завдань:

– розкрити сучасні визначення економічної 
сутності поняття «внутрішній контроль» та ви-
ділити основні підходи до його розуміння;

– на основі критичного аналізу узагальне-
них підходів до розуміння поняття «внутрішній 
контроль» здійснити уточнення його змісту.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Формування теоретичних засад внутрішньо-
го контролю неможливо без понятійно-кате-
горіального апарату, який покликаний мак-
симально точно відображати онтологічний бік 
наукового знання у сфері ключової проблеми. 
Термінологія – це сукупність (набір) термінів 
для використання в будь-якій сфері діяльнос-
ті. За допомогою термінології визначаються 
суттєві риси й ознаки економічних процесів та 
явищ. Подібно до того, як наукові узагальнення 
неможливі поза певної мовної термінологічної 
форми, так і наукова термінологія неможлива 
поза сформованої системи категорій та понять. 
Сукупність категорій і понять та відповідних 
їм термінів утворює розумовий і мовний апарат 
науки, визначає її межі й актуальні питання. 

Отже, формування теоретичних засад вну-
трішнього контролю потребує розкриття зміс-
ту таких його базових категорій та понять, як 
«контроль» і «внутрішній контроль».

Термін «контроль» має іноземне походжен-
ня, який у кінці XVIII ст. був запозичений із 
французької мови. У французькій мові слово 
contrôle утворено в результаті зрощування двох 
слів – contre (проти) та rôle (список). У пере-
кладі з французької contrôle означає перевірку, 
контроль, спостереження, нагляд, огляд тощо. 

Аналіз наявного розмаїття трактувань поняття 
«контроль» у довідковій та науковій економічній 
літературі [1–17] дав змогу виділити найбільш 
типові підходи до його розуміння (табл. 1).

Відповідно до виділених підходів, поняття 
«контроль» трактується як: спостереження і 
перевірка; система; процес; функція або скла-
дова частина управління; засіб попередження, 
виявлення та запобігання порушенням.

Згідно з першим підходом, сутність контр-
олю розкривається через сукупність прийомів 
та операцій його здійснення, тобто методи. Але 
під час здійснення контролю, крім такого ме-
тоду наукового пізнання, як «спостереження», 
використовуються й інші загальнонаукові ме-
тоди (аналіз і синтез, індукція і дедукція, мо-
делювання та аналогія і т. д.) та специфічні 
прийоми контролю (порівняння, експеримент, 
контрольні заміри, опитування, економічний 
аналіз, економіко-математичні методи тощо). 
Тобто визначення контролю лише як спостере-
ження та перевірка є занадто вузьким, оскіль-
ки не враховує можливість застосування інших 
методів та специфічних прийомів контролю.

Інша група вчених, серед яких Белуха Н.Т. 
[6, с. 7], Благой В.В. [7], Бутинець Ф.Ф., Бути-
нець Т.А. [8], Дікань Л.В., Голуб Ю.О., Синюгі-
на Н.В. [9], Дорош Н.І. [10, с. 10], під контролем 
розуміють систему спостережень і перевірки 
[6, с. 7; 7; 10, с. 10]; систему відносин із при-
воду систематичного спостереження і перевірки 
[9]; систему, яка складається з елементів вхо-
ду та виходу [8]. Слід зазначити, що розкриття 
сутності контролю з позицій системного підхо-
ду потребує врахування таких найістотніших 
ознак системи, як сукупність взаємозв’язаних 
елементів (компонентів), що мають вихід (мета 
контролю), вхід (ресурси контролю), зв’язок із 
зовнішнім середовищем, зворотний зв’язок.

Вітвицька Н.С., Чумакова І.Ю., Коцупа-
трий М.М., Фенченко М.Т. [11, с. 18], Ди-
кань О.В. [12], Мескон М.Х., Альберт М., Хе-
доурі Ф. [13, с. 390], Харченко В.А. [14] дають 
визначення категорії «контроль» з погляду 
процесного підходу. Але жодним автором не 
пояснюється, за допомогою яких безперервних, 
послідовних та взаємопов’язаних дій, що ста-
новлять сутність процесу контролю, забезпечу-
ється досягнення цілей організації. 

Найбільш поширеною точкою зору у науко-
вій економічній літературі є визначення сутнос-
ті контролю як функції або складової частини 
управління [8; 15; 16]. Із погляду класичного 
менеджменту контроль є однією з найважливі-
ших функцій управління, без якої неможлива 
реалізація інших функцій: планування, органі-
зації, мотивації та керівництва. Перебуваючи у 
тісному зв’язку з іншими функціями управлін-
ня, контроль разом із тим призначений і для 
оцінки відповідності здійснення цих функцій 
завданням, які стоять перед управлінням. За 
допомогою контролю, який у кібернетиці має 
назву зворотного зв’язку, суб’єкт управління 
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Таблиця 1
Сутність категорії «контроль» в економічній літературі

Автор, джерело Визначення
Контроль як спостереження і перевірка

Дмитрієв Д.В. [1]; Уша-
ков Д.М. [2]; Ожегов С.І., 
Шведова Н.Ю. [3]

Контроль – це перевірка, а також спостереження з метою перевірки або на-
гляду

Афанасьєв В.Г. [4, с. 240] 

Контроль – це спостереження і перевірка відповідності діяльності того чи ін-
шого об’єкта прийнятим управлінським рішенням (законам, наказам, планам, 
нормам, стандартам). Він спрямований на те, щоб виявити результати впливу 
суб’єкта управління на об’єкт, а також допущені відхилення від названих 
рішень, від принципів організації та регулювання 

Сук Л.К., Сук П.Л. 
[5, с. 19]

Контроль – це перевірка виконання господарських рішень із метою визначен-
ня їх законності, встановлення причин порушення законодавства у діяльності 
підприємств та організацій 

Контроль як система

Белуха Н.Т. [6, с. 7]

Контроль – це система спостережень і перевірки відповідності процесу функці-
онування керованого об’єкта прийнятим управлінським рішенням, визначення 
результатів управлінського впливу на керований об’єкт шляхом виявлення 
відхилень, допущених під час виконання цих рішень 

Благой В.В. [7]

Контроль – це система спостереження і перевірки процесу функціонування і 
фактичного стану керованого об’єкту з метою визначення обґрунтованості й 
ефективності ухвалених управлінських рішень і результатів їх виконання, ви-
явлення відхилень від вимог цих рішень, усунення несприятливих ситуацій та 
інформування про це органів управління 

Бутинець Ф.Ф., Бути-
нець Т.А. [8]

У широкому розумінні поняття «контроль» у сучасних умовах господарюван-
ня доцільно розглядати як систему, яка складається з елементів входу (інфор-
маційне забезпечення контролю) та елементів виходу (інформація про об’єкт 
управління, отримана в результаті здійснення контролю) 

Дікань Л.В., Голуб Ю.О., 
Синюгіна Н.В. [9]

Контроль – це система відносин із приводу систематичного спостереження і 
перевірки ходу функціонування відповідного об’єкта деякого суспільного, ви-
робничого або іншого процесу контролюючими органами, установами, уповно-
важеними особами для встановлення відхилень об’єкта контролю від заданих 
параметрів 

Дорош Н.І. [10, с. 10]
Контроль – це цілісна система спостереження і перевірки процесу функціо-
нування відповідного об’єкта для встановлення відхилення його від заданих 
параметрів

Контроль як процес
Вітвицька Н.С., Чу-
макова І.Ю., Коцупа-
трий М.М., Фенченко 
М.Т. [11, с. 18]

Контроль – це процес, який має забезпечити відповідність функціонування 
об’єкта управління прийнятим управлінським рішенням і спрямований на 
успішне досягнення поставленої мети

Дикань О.В. [12]; Мескон 
М. Х., Альберт М., Хедо-
урі Ф. [13, с. 390]

Контроль – це процес забезпечення досягнення цілей організації 

Харченко В.А. [14] Контроль – це процес, який повинен ураховувати постійні зміни, що відбува-
ються у внутрішньому середовищі підприємства і зовнішньому оточенні

Контроль як функція або складова частина управління

Бутинець Ф.Ф., Бути-
нець Т.А. [8]

Контроль може бути охарактеризований як одна з функцій управління, що 
є системою спостереження і перевірки функціонування керованого об’єкту з 
метою оцінки правильності і ефективності ухвалених управлінських рішень, 
виявлення ступеня їх реалізації, наявність відхилення і несприятливих ситуа-
цій, про які доцільно своєчасно поінформувати відповідальних посадових осіб

Райзберг Б.А., Лозов-
ський Л.Ш., Стародубце-
ва Е.Б. [15]

Контроль – це складова частина управління економічними об’єктами і про-
цесами, що передбачає спостереження за об’єктом для перевірки відповідності 
стану об’єкта бажаному і необхідному, визначеному законами, положеннями, 
інструкціями, іншими нормативними актами, а також програмами, планами, 
договорами, проектами, угодами 

Синюгіна Н.В., Яблон-
ська Г.В. [16]

Контроль – це функція управління, яка передбачає використання загальних 
та специфічних методів для встановлення відхилень об’єкта контролю від за-
даних параметрів 

Контроль як засіб попередження, виявлення та запобігання порушенням

Гордієнко М.І., Назарен-
ко О.В. [17]

Контроль як економічна категорія являє собою ефективний засіб поперед-
ження, виявлення та запобігання порушенням і посяганням на національне 
багатство країни; складову частину господарського управління, його функцію, 
метод реалізації управлінських рішень; джерело інформації про позитивні та 
негативні явища на ділянках виробничої діяльності; систематичну конструк-
тивну діяльність керівників органів управління, спрямовану на наближення 
фактичного виконання до поставленої мети
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одержує інформацію про результати діяльнос-
ті, а також про ті відхилення та зміни ситуа-
ції, які можуть призвести до невиконання по-
ставлених завдань чи отримання зовсім інших 
результатів. До функцій контролю належать: 
збір, обробка та аналіз інформації про показни-
ки, які характеризують фактичний стан об’єкта 
управління, та їх порівняння із запланованими 
або установленими стандартами і нормативами; 
встановлення відхилень цих показників та ви-
явлення причин цих відхилень; розроблення за-
ходів, спрямованих на усунення цих відхилень 
або попередження їх у майбутньому. Саме тому 

контроль виступає одним із головних інстру-
ментів процесу підготовки, прийняття і реалі-
зації управлінських рішень, що забезпечують 
нормальне функціонування та розвиток підпри-
ємства згідно з установленими цілями як у дов-
гостроковій перспективі, так і під час оператив-
ного управління.

Таким чином, з авторської точки зору, контр-
оль як функція управління представляє собою 
сукупність форм, методів, інструментів та про-
цедур контролю, за допомогою яких суб’єкт 
контролю одержує інформацію про показники, 
які характеризують фактичний стан підконтр-

Таблиця 2
Сутність поняття «внутрішній контроль» в економічній літературі

Автор, джерело Визначення
Внутрішній контроль як система заходів, спостереження і перевірки

Бєлік В.Д. [19]

Внутрішній контроль – це система заходів та процес перевірки виконання всіх управ-
лінських рішень господарської діяльності для ефективного проведення бізнесу, захисту 
активів, попередження помилок, охайності облікових перевірок та своєчасного надання 
фінансової інформації та запобігання кризовим ситуаціям, які можуть призвести до бан-
крутства підприємства

Бутинець Т.А. 
[20]

Внутрішній контроль – це система контролю, яка організується самим підприємством 
для захисту інтересів власників та керівників підприємства і регламентується внутріш-
німи актами 

Воронко Р.М. 
[21]

Внутрішній контроль – це система спостереження і перевірки законності та економічної 
доцільності здійснення господарських операцій, збереження та раціональне викорис-
тання всіх видів ресурсів, виконання працівниками своїх функціональних обов’язків 
для своєчасного виявлення недоліків та застосування заходів щодо їх усунення шляхом 
управлінського впливу на керований об’єкт, запобігання кризовим явищам і забезпечен-
ня ефективного ведення бізнесу.

Калюга Є. [22]
Внутрішній контроль є системою безупинного спостереження за ефективністю викорис-
тання майна господарського суб’єкта, законністю і доцільністю господарських операцій і 
процесів, збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей

Внутрішній контроль як процес перевірки, збереження активів

Воронко Р.М., 
Басіста І.А. 
[23]

Внутрішній контроль – це постійний процес перевірки доцільності, законності здійснен-
ня господарських операцій, ефективності діяльності підприємства, виконання управлін-
ським персоналом своїх функцій та обов’язків для запобігання розкраданням, кризовим 
явищам, які призводять до банкрутства підприємства, а згодом і до його ліквідації 

Ковтун Т.В. 
[24]

Внутрішній контроль – це процес, спрямований на досягнення стратегічних довгостро-
кових цілей компанії, що й є результатом дій керівництва з планування, організації, 
моніторингу діяльності компанії у цілому та її окремих підрозділів

Настенко М.М. 
[25]

Внутрішній контроль – це процес збереження активів та їх ефективного використання, 
відстеження та запобігання економічним ризикам для досягнення мети діяльності під-
приємства

Внутрішній контроль як функція управління
Клюс Ю.І., 
Сімінін С.Ф., 
Дзюба Ю.В. 
[26]

Внутрішній контроль як функція управління є засобом зворотного зв’язку між об’єктом 
управління й органом управління, інформуючи про дійсний стан об’єкта і фактичне ви-
конання управлінських рішень 

Кузик H.П. 
[27, с. 4, 6]

Внутрішній контроль як функція управління представляє собою структуру і відповідну 
сукупність методів і прийомів, що використовуються особами, які виражають інтереси 
даного підприємства 

Стендер С.В. 
[28]

Внутрішній контроль як функція управління охоплює всі сфери діяльності: виробничу, 
комерційну, інвестиційну, фінансову та ін., є системою спостереження та перевірки не 
тільки процесу функціонування і фактичного стану управлінського об’єкта, а й забезпе-
чує максимальний його розвиток у конкретному середовищі ринкових відносин

Внутрішній контроль як сукупність правил і процедур, комплекс контрольних дій

Акєнтьєва О.Б. 
[29, с. 5]

Внутрішній контроль – це сукупність правил і процедур, які створюються керівництвом 
суб’єкта господарювання для забезпечення: досягнення цілей найбільш ефективним 
способом; відповідності діяльності законам та нормативно-правовим актам; збереження 
майна та інформації; попередження зловживань і помилок; належного бухгалтерського 
обліку та правильності і своєчасності складання фінансової звітності 

Петренко С.М. 
[30, с. 10]

Внутрішній контроль – це комплекс контрольних дій, організованих власником і керів-
ництвом підприємства, спрямованих на досягнення мети підприємства з позиції оцінки 
управлінської діяльності щодо різних рівнів управління в частині ідентифікації і зни-
ження ризику ведення бізнесу
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ольного об’єкта, встановлює відхилення цих 
показників від заданих або нормативних та ви-
являє причини цих відхилень.

Щодо суб’єктів та об’єктів контролю, то роз-
різняють внутрішній і зовнішній контроль. 
Якщо суб’єкт і об’єкт контролю знаходяться в 
одній системі, здійснюється внутрішній контр-
оль, якщо у різних системах – зовнішній. Як 
зазначає Бутинець Т.А., на Заході внутрішній 
контроль ще називають управлінським, а зо-
внішній – державним [18].

Далі розглянемо як у науковій економічній 
літературі трактується поняття «внутрішній 
контроль» (табл. 2). 

У результаті аналізу дефініцій поняття «вну-
трішній контроль» виділено підходи до його 
трактування, згідно з якими він розуміється як:

– система заходів, спостереження і перевірки;
– процес перевірки, збереження активів;
– функція управління;
– сукупність правил і процедур, комплекс 

контрольних дій.
Не вдаючись до детального аналізу визна-

чень поняття «внутрішній контроль», кожне з 
яких має право на життя, слід зазначити, що 
найбільше занепокоєння викликають спроби 
деяких авторів розмежувати поняття внутріш-
нього, внутрішньовідомчого, внутрішньогоспо-
дарського та внутрішньосистемного контролю. 
Це призводить до різного тлумачення самого 
явища, плутанини в термінології, розширення 
класифікації контролю малоцінними та компі-
ляційними ознаками.

Так, Подолянчук О.А. [31] зазначає, що 
контроль власника є внутрішнім контролем, 
який доречно групувати у такі підвиди, як вну-
трішньовідомчий, внутрішньосистемний, вну-
трішньогосподарський, внутрішній аудит та 
громадський контроль.

На противагу Бутинець Т.А., розглядаю-
чи сутність понять внутрішнього, внутріш-
ньогосподарського та внутрішньосистемного 
контролю, доходить висновку, що всі три види 
контролю мають однаковий об’єкт контролю, 
здійснюються за допомогою одних і тих же ме-
тодів контролю, проводяться всередині підпри-
ємства [32]. Отже, погоджуючись із точкою зору 
Бутинець Т.А., вважаємо, що всі три терміни є 
визначеннями одного і того ж виду контролю – 
внутрішнього.

Таким чином, аналіз підходів до трактуван-
ня поняття «внутрішній контроль» виявив їх 
неузгодженість, що зумовлює виникнення низ-
ки системних протиріч у розумінні його функ-
ціонально-змістовного навантаження, обмеж-
ує не лише подальші наукові розробки в даній 
сфері, але й використання окремих форм та 
методів внутрішнього контролю в практичній 
діяльності.

Виходячи із цього, авторами пропонується 
під внутрішнім контролем розуміти сукупність 
форм, методів, інструментів та процедур контро-
лю, за допомогою яких суб’єкт управління одер-

жує інформацію про фактичні показники фі-
нансово-господарської діяльності підприємства, 
встановлюються відхилення цих показників від 
заданих або нормативних, виявляються причи-
ни цих відхилень та розробляються заходи для 
їх усунення або попередження в майбутньому.

Висновки. Таким чином, у результаті ана-
лізу дефініцій поняття «внутрішній контроль» 
виділено чотири підходи до його трактування, 
згідно з якими він розуміється як: система за-
ходів, спостережень і перевірки; процес пере-
вірки, збереження активів; функція управлін-
ня; сукупність правил і процедур, комплекс 
контрольних дій. Аналіз підходів до трактуван-
ня поняття «внутрішній контроль» виявив їх 
неузгодженість, що обмежує не тільки подаль-
ші наукові розробки в даній сфері, але й вико-
ристання окремих форм та методів внутрішньо-
го контролю в практичній діяльності. 

Виходячи із цього, запропоновано авторське 
визначення поняття «внутрішній контроль», 
яке на відміну від наявних дає змогу: по-перше, 
враховувати найбільш істотні ознаки та влас-
тивості внутрішнього контролю (мета, суб’єкт, 
об’єкт, форми, методи, інструменти та проце-
дури), що дає можливість виокремлювати його 
серед інших видів контролю; по-друге, поши-
рювати використання внутрішнього контролю, 
крім традиційної діагностичної сфери, на про-
цес підготовки, прийняття та реалізації управ-
лінських рішень.

Напрямом подальших досліджень авторів має 
стати визначення складових частин внутрішньо-
го контролю в системі управління фінансово-гос-
подарською діяльністю підприємства.
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