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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Суб'єкт господарювання може досягти

своїх цілей лише за сприяння системи контро!
лю, яка виступає ефективним інструментом
реалізації стратегії. Адже підприємство, за
умови макроконтролю держави, відповідальне
за одержання економічних вигід та підвищен!
ня вартості своїх активів, що виступають в
якості операційних завдань його функціону!
вання. В цілому, підприємство — це система, що
складається з великої сукупності елементів,
взаємопов'язаних один з одним певним чином
для досягнення поставлених цілей. Для того
щоб ця система належним чином працювала,
вона має орієнтуватися на певну сукупність
затверджених положень, які будуть визначати
методологічний інструментарій, порядок її
формування, функціонування та ін. В межах
системи управлінського контролю сукупністю
таких положень можуть виступати розроблені
підприємством стандарти, які будуть грунтува!
тися на загальноприйнятих положеннях стан!
дартах бухгалтерського обліку, внутрішнього
контролю та аудиту.
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них підприємствах присвячено праці В. Андреє!
ва, О. Бородкіна, В. Бурцева, В. Савчука, А. Кар!
мінський, Б. Валуєва, А. Герасимовича, О. Де!
меніної, Є. Калюги, Г. Кірейцева, М. Корінька,
М. Кужельного, А. Кузьмінського, Л. Напа!
довської, І. Пилипенка, Н. Брохун, В. Суйца,
О. Редька, М. Чумаченка, В. Шевчука, Ю. Цаль!
Цалка, Дж. Робертсона, Р. Адамса, А. Аренса,
Дж. Лоббек, Дж. Монтгомері, А. Яругової,
Ю. Яковлева та інших. Проте ряд актуальних
питань є розкритими не в повній мірі, а саме в
частині формування нормативних положень,
що будуть визначати порядок функціонування
системи управлінського контролю.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення ступеня

взаємозв'язку облікової системи та внутріш!
нього контролю з управлінським контролем
при формуванні стандартів, розробка базових
принципів управлінського контролю в розрізі
режимів управління.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У межах підприємства, стандарти управлі!

нського контролю і власне система управління
намагаються вирішувати одні і ті ж завдання,
шляхом використання превентивних заходів,
що дають змогу мінімізувати силу негативного
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впливу зовнішніх та внутрішніх факторів,
поліпшують механізм управління бізнесом та
забезпечують реалізацію стратегії суб'єкта гос!
подарювання таким чином, щоб його цілі було
досягнуто. Розробка стандартів управлінсько!
го контролю в підприємстві має відбуватися в
межах чинного нормативно!правового поля,
враховувати прийняту суб'єктом господарю!
вання корпоративну культуру та бути імпле!
ментованими керівництвом. Необхідним є вра!
хування специфіки діяльності підприємства та
особливостей розвитку національної економі!
ки. Недивлячись на те, що правовою основою
стандартів управлінського контролю є чинне
законодавство України, підприємство повинне
бути відповідальним за правомірність здійснен!
ня своєї господарської діяльності, джерел
одержання прибутків та збереження власності.

Оскільки в межах суб'єкта господарюван!
ня спостерігається тісний взаємозв'язок управ!
лінського та внутрішнього контролю, а також
облікової системи, то при розробці стандартів
управлінського контролю потрібно враховува!
ти загальноприйняті положення стандартів
бухгалтерського обліку та розроблені в
підприємстві стандарти внутрішнього контро!
лю. Слід зауважити, що окремі складові стан!
дартів управлінського та внутрішнього контро!
лю будуть дещо ідентичними, проте вони не є
повністю тотожними. Вони будуть доповнюва!
ти один одного і узгоджуватися між собою, а в
частині класифікації та змісту основополож!
них принципів будуть відрізнятися (табл. 1).

Відповідно до теорії еволюції системи уп!
равління, режими контролю можуть бути кла!
сифіковані на чотири види: систему регулюван!
ня, систему бюджетування, систему стимулю!
вання та оцінку системи управління. Цілі, пе!

реваги та недоліки, а також ме!
тодологічний інструментарій
цих чотирьох видів режимів кон!
тролю можуть співпадати, а та!
кож мати свої специфічні особ!
ливості. При цьому суб'єкт гос!
подарювання має право вибира!
ти саме той режим контролю, що
найбільш повно враховує особ!
ливості середовища, в якому
функціонує підприємство та си!
стему його управління, є
підгрунтям формування осново!
положних принципів контролю
і для інших режимів.

Режими системи управлінсь!
кого контролю є незалежними і
рівнозначними. Незалежність в

даному випадку означає, що кожен режим
може працювати автономно. За потреби
підприємство може використовувати два або
більше режимів управлінського контролю од!
ночасно відповідно до правил, процедур, цілей
та бізнес!інтересів власників. При цьому конт!
рольне середовище ділиться на зовнішнє та
внутрішнє, виступає одним з основних еле!
ментів системи управлінського контролю. Вра!
ховуючи це система стандартів має формувати
одночасно сукупність базових стандартів уп!
равлінського контролю та стандартів, які бу!
дуть розкривати принципи їх застосування у
відповідності до видів режимів системи управ!
ління.

У базових стандартах має бути сформова!
на концептуальна основа управлінського кон!
тролю та визначені складові його керівних
принципів, а саме це: загальні положення, еле!
менти управління, процедури управлінського
контролю, режими контролю, моніторинг, оц!
інка тощо. В загальних положеннях мають бути
визначені теоретичні засади формування сис!
теми управлінського контролю: цілі, принципи,
структура та вимоги до неї, а також практичні
аспекти її функціонування. Під практичними
аспектами при цьому слід розуміти: порядок
формування контрольного середовища, утри!
мання системи управлінського контролю, вста!
новлення контрольних змінних, розробка стан!
дартів управління, інформаційних звітів, щодо
виконання та оцінки об'єкту контролю, поря!
док корегування відхилень, оцінки продуктив!
ності, розробка механізмів стимулювання, ко!
мунікації та моніторингу. Питання формуван!
ня та функціонування контрольного середови!
ща є пріоритетним порівняно з іншими аспек!
тами. Порядок функціонування визначається

Таблиця 1. Відмінності принципів внутрішнього
та управлінського контролю
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суб'єктами контролю, із врахуванням особли!
востей об'єктів і механізмів контролю. Базові
стандарти також мають регулювати п'ять ос!
новних процедур управлінського контролю та!
ких, як: декомпозицію стратегічних цілей,
розробку стандартів, формування форм звітів
управлінського контролю, визначення поряд!
ку оцінки операційних показників. Також у ба!
зовому стандарті необхідно передбачити пи!
тання регулювання функціонування системи
управління, бюджетної системи, порядку оці!
нки, моніторингу та стимулювання (табл. 2).

Підприємство повинно розробляти і запро!
ваджувати систему управлінського контролю
у відповідності до розроблених стандартів.
Ключовим моментом при цьому є вибір режи!
му управлінського контролю.

Досягнення цілей підприємства залежить
від реалізації його стратегії. Перешкоджання
цьому, головним чином, обумовлюється опера!
ційним ризиком, який визначається середови!
щем функціонування підприємства. Таким чи!
ном, ефективність управлінського контролю

залежить від того, чи вибере підприємство
відповідний режим управлінського контролю,
із врахуванням дії факторів внутрішнього і зов!
нішнього середовища. Насправді, вибір ре!
жимів контролю не означає, що вибирають
тільки один з чотирьох режимів. Навіть у ме!
жах одного підприємства, може бути вибрано
кілька різних режимів управлінського контро!
лю. Як правило, тільки тоді, коли контроль си!
стеми регулювання та контроль системи бюд!
жету поліпшуються і ефективно функціонують,
підприємство може впроваджувати контроль
систем оцінки та стимулювання.

Зовнішнє середовище є об'єктивним і екзо!
генним фактором для підприємства, яке вклю!
чає в себе соціальне, політичне, технологічне,
конкурентне та бізнес середовища. При цьому
кожна складова може містити декілька субсе!
редовищ. Зокрема соціальне і політичне сере!
довище включає в себе моральні, культурні,
релігійні, екологічні та інші чинники. За умови
їх належного стану, підприємство може більше
уваги приділяти питанням оцінки та стимулю!
вання, а це в свою чергу сприятиме зменшенню

Таблиця 2. Базові принципи управлінського контролю в розрізі видів режимів
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суми трансакційних витрат. Тим не менш, вра!
ховуючи реалії сьогодення, суб'єкти господа!
рювання повинні докласти чимало зусиль для
побудови ефективної системи управлінського
контролю.

Внутрішнє середовище є суб'єктивним і ен!
догенним відносно підприємства. Воно включає
в себе прийняту стратегію розвитку, організа!
ційну структуру підприємства, виділені центри
відповідальності, корпоративну культуру, тру!
дові ресурси тощо. З одного боку, підприємство
повинно зрозуміти і прийняти своє нинішнє
внутрішнє середовище, з іншого боку рада ди!
ректорів та топ!менеджмент повинні також
активно змінювати прийнятні умови за для
реалізації функцій управлінського контролю.
При цьому слід наголосити, що вітчизняні
підприємства повинні бути обережні у виборі
режимів управлінського контролю. Як тільки
перевага надається якомусь одному з режимів
при ігноруванні інших, це призводить до дис!
балансу системи в цілому та виникненню нега!
тивних наслідків для суб'єкта господарювання.
Іншими словами підприємство повинно повною
мірою враховувати дію факторів як зовніш!
нього, так і внутрішнього середовищ за для ви!
бору оптимального режиму управлінського
контролю.

Оцінювання ефективності функціонування
системи управлінського контролю в цілому, а
не лише окремих процедур контролю має ве!
лике значення для системи управління. Слід
зазначити, що розуміння конотації, принципів,
змісту та процедур оцінювання управлінського
контролю є запорукою ефективності госпо!
дарської діяльності підприємства. Оцінювання
системи управлінського контролю в підпри!
ємстві відноситься до процесу, що має викону!
ватися вищим керівництвом підприємства або

його спеціалізованим струк!
турним підрозділом з метою
комплексної оцінки ефектив!
ності діяльності суб'єкта гос!
подарювання та прийняття уп!
равлінських рішень за резуль!
татами такої оцінки. Кінцевим
результатом буде підвищення
ефективності системи управл!
інського контролю, шляхом
застосування регулятивних
дій та відображення їх вико!
нання у відповідних звітах з
оцінювання, а також виявлен!
ня і запобігання пов'язаних з
цим ризиків.

При цьому підприємство
має застосовувати наступні принципи оціню!
вання управлінського контролю (рис. 1).

За для ефективного проектування, впровад!
ження та експлуатації системи управлінського
контролю в підприємстві необхідно розробити:

— політику та процедури оцінки управлі!
нського контролю;

— встановити принципи оцінки статей,
зміст та періодичність складання звітності;

— визначити обов'язки і повноваження пра!
цівників структурних підрозділів, центрів від!
повідальності;

— затвердити систему процедур оцінки уп!
равлінського контролю відповідно до встанов!
лених методів, принципів і вимог.

У ході оцінювання системи контролю мають
формуватися робочі документи, які мають де!
тально відображати зміст цих процесів, у тому
числі виокремлених компонентів, основних
ризиків, вжитих заходів, доказів та результатів
перевірки. Робочі документи мають містити до!
статні докази та бути зручними у використанні
і редагуванні. Так, процедура оцінювання сис!
теми управлінського контролю може включа!
ти в себе такі етапи: розробка плану роботи,
створення групи з оцінювання, визначення не!
доліків контролю та підготовка звіту.

Підприємство може призначити спеціаль!
ний структурний підрозділ або сторонню спе!
ціалізовану організацію відповідальним за
організацію та проведення оцінювання управ!
лінського контролю.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Керівництво підприємства несе відпові!
дальність за ефективність функціонування си!
стеми управлінського контролю. Його стандар!
ти мають співвідноситись із системою управлі!

Рис. 1. Принципи оцінювання системи управлінського
контролю
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ння суб'єкта господарювання. Саме підпри!
ємство має визначати детальний зміст оцінки
управлінського контролю, комплексно оціню!
вати структуру та особливості функціонуван!
ня системи на основі режимів контролю. Ключ
ефективної імплементації управлінського кон!
тролю полягає в правильному застосуванні
його стандартів на основі обраних режимів кон!
тролю. Таким чином, підприємство повинно
оцінювати реалізацію запровадження системи
управлінського контролю, насамперед, з погля!
ду режимів контролю.
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Таблиця 3. Етапи оцінювання ефективності функціонування системи управлінського контролю
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