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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Управлінський контроль є одним з найваж�

ливіших елементів системи управління підприє�
мством. Його роль у діяльності суб'єкта госпо�
дарювання перманентно зростає і посилюєть�
ся. Провідні світові компанії вже багато років
вдало використовують різні варіації організації
та методики управлінського контролю для
здійснення господарської діяльності. В умовах
реформування вітчизняної економіки власни�
ки, акціонери та менеджери підприємств також
починають усвідомлювати доцільність транс�
формації наявної системи контролю в частині
її переорієнтації на задоволення інформацій�
них потреб внутрішніх користувачів. У зв'язку
з цим актуальним є висвітлення сучасних тен�
денцій розвитку управлінського контролю, ви�
значення його місця в системі управління вітчиз�
няних підприємств, а також встановлення його
впливу на діяльність суб'єкта господарювання.

АНАЛІЗ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання функціонування управлінського
контролю в межах системи управління дослі�
джено в роботах вітчизняних та зарубіжних
науковців: Є. Аренса, А. Файоля, Ф. Бутинця,
О. Селезньова, Н. Виговської, Л. Дікань, М. Ко�
рінька, Дж. Лоббека, Н. Малюги, Л. Нападовсь�
кої, Х. Херманса, В. Шевчука, М. Штейнмана,
Ю. Цаль�Цалка, В. Каннунікової та інших. У
працях вчених тією чи іншою мірою розгляда�
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ються різні підходи до концептуальних основ
системи управлінського контролю. Проте ос�
танні зміни, що відбуваються в суспільно�по�
літичному та економічному житті держави не
можуть не вплинути на функціонування будь�
якого суб'єкта господарювання, а отже, і на
його систему управлінського контролю та по�
силення його ролі в управлінні. В зв'язку з цим
подальші дослідження щодо розвитку органі�
заційних аспектів функціонування системи
управлінського контролю актуалізуються.

Метою дослідження є розгляд та узагаль�
нення поглядів вчених щодо висвітлення сучас�
них тенденцій розвитку управлінського конт�
ролю, визначення його місця в системі управ�
ління на сучасному етапі розвитку України, а
також формування автором власних висновків
і пропозицій.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Управлінський процес є основним предме�

том діяльності менеджерів. В зв'язку з цим пе�
ред науковцями постало питання виділення го�
ловних функції управління. Так, ще у ХХ ст.
Анрі Файоль [1] виділив п'ять управлінських
функцій для успішного лідера, а саме: плану�
вання, організацію, керівництво, координацію
та контроль.

З точки зору корпоративного управління,
контроль є ключовим елементом забезпечення
реалізації цілей. Для цього менеджери викори�
стовують фактичні та планові показники, щоб
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відкоригувати плани, а також виконують інші
дії для того, щоб отримати результати, що на�
ближені до бажаних. Управління включає в
себе також бізнес�координацію та налагоджен�
ня комунікаційних зв'язків з метою досягнен�
ня довгострокових корпоративних цілей, що
мають бути орієнтиром для операційної діяль�
ності всіх бізнес�одиниць.

Ефективність функціонування підприємств
значною мірою залежить від системи управлі�
нського контролю. Теорія і практика управлін�
ня підтверджує значення управлінського конт�
ролю для системи управління. Тим не менш, його
розвиток в Україні показує, що контроль
зовнішніх зацікавлених сторін домінує над уп�
равлінським контролем всередині підприємства.

Відомо, що контроль є процесом, за допомо�
гою якого менеджери намагаються впливати на
об'єкти всередині підприємства за для досягнен�
ня стратегічної мети. Тому головним призначен�
ням управлінського контролю є вибір правильної
стратегії, організація і реалізація її на практиці,
що має забезпечити досягнення цілей підприєм�
ства. Управлінський контроль включає в себе:

— стратегічний контроль або контроль за
допомогою корпоративного управління;

— оперативний контроль або контроль ке�
рівництва;

— управління діяльністю або контроль пра�
цівником.

Досягнення бажаного рівня ефективності є
основною метою діяльності підприємства. По
рівню ефективності і її наслідкам встановлю�
ють чи досягнуло підприємство задекларованої
цілі. Ефективність розраховують як вихід, роз�
ділений на вхід. Ефективність технології часто
розраховується як вихід, поділений на вхід в на�

туральному вираженні, а ефек�
тивність економіки розрахо�
вується в створенні цінностей.
Ефективність технології є осно�
вою ефективності економіки,
яка є ключем до максимізації
цінності. Ефективність економ�
іки призводить до економічної
вигоди, створює додану вартість.
Управлінський контроль і є
інструментом для досягнення
ефективності функціонування
підприємства.

Ініціатором управлінського
контролю повинні бути самі під�
приємства, а не зовнішні регуля�
тори. Стандарти встановлені зов�
нішніми контролюючими органа�
ми не будуть досягнуті, якщо

підприємства не готові управляти і контролю�
вати діяльність для досягнення своїх цілей.

З цією метою можна виокремити деякі ос�
новні вимоги, яких слід дотримуватись при орган�
ізації системи управлінського контролю (рис. 1).

Основним інформаційним підгрунтям
управлінського контролю є система бухгал�
терського обліку, що здатна надавати дані для
прийняття операційних та стратегічних рішень,
а також здійснювати комплексні контрольні
процедури. При цьому слід відмітити, що об�
лікова інформація повинна відповідати певним
вимогам, а саме: бути оперативною та релеван�
тною. Системи обліку й управлінського конт�
ролю тісно взаємопов'язані і впливають одна на
одну. Теорія і методологія управлінського кон�
тролю сприяє розвитку бухгалтерського об�
ліку, а облік в свою чергу збагачує контроль.

Розглянемо більш детальніше взаємозв'я�
зок систем обліку та контролю:

По�перше, еволюція менеджменту сприяє роз�
витку управлінського контролю. Межі сучасного
управлінського контролю простягаються від стра�
тегічного управління до контролю управління
діяльністю, і в той же час ці межі також забезпе�
чують майбутні напрямки розвитку системи об�
ліку. Так, для цілей контролю використовується
інформація не тільки традиційного фінансового
обліку, а й управлінського обліку, що здатний аку�
мулювати інформацію в залежності від інформа�
ційних потреб суб'єктів контролю.

По�друге, процедури управлінського конт�
ролю сприяють розвитку обліку. Інформація,
що створюється системою обліку має вирішаль�
не значення для процедур управлінського кон�
тролю, що включають у себе розробку ме�
ханізмів досягнення стратегічної мети, стан�
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Рис. 1. Вимоги щодо організації управлінського контролю
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дартів для контролю, звітів внутрішнього конт�
ролю, оцінки продуктивності діяльності керів�
ників та працівників підприємства. Для того, щоб
задовольнити попит на інформацію управлінців,
облік повинен оновлювати і покращувати види
та зміст внутрішньої бухгалтерської звітності.
Розвиток теорії обліку досягається розширен�
ням кількості та якості інформації за запитом
кінцевого споживача такої інформації.

По�третє, як наукові методи розвитку су�
часного менеджменту, методи управлінського
контролю повинні постійно удосконалювати�
ся і бути певною мірою інноваційними. Інно�
ваційні методи управлінського контролю забез�
печують умови для розвитку бухгалтерського
обліку та сприяють його удосконаленню.

Взагалі, управління та стандарти управлінсь�
кого контролю певною мірою залежать від
зовнішніх регуляторів та інвесторів, що орієнту�
ються на розробку системи управлінського конт�
ролю для забезпечення достовірності фінансової
інформації. У цьому контексті, облік та контроль
є інформаційним ядром системи управління.

Як відомо, однією із функцій бухгалтерсь�
кого обліку є контрольна. Отже, можна гово�
рити про наявність у кожному підприємстві
внутрішнього бухгалтерського контролю. В
зв'язку з цим доцільним є окреслення основних
відмінностей управлінського контролю та внут�
рішнього бухгалтерського контролю (табл. 1).

Донедавна більшість вітчизняних підпри�
ємств використовували модель контролю, що
певною мірою відповідала інтересам підприє�
мства — в межах контрольної функції бухгал�
терського обліку. Зміна економічного і соціаль�
ного розвитку змушує підприємства до пошу�
ку нової моделі контролю — управлінського.
Підприємства виживають в умовах невизначе�
ності, а тому система управлінського контро�
лю повинна бути адаптована до зовнішнього
середовища, стратегії та конкретних обставин
діяльності і саме це відіграє вирішальну роль.

У той же час, дані системи бухгалтерського
обліку є домінуючими при проектування сис�
теми управлінського контролю. Слід визнати,
що і система бухгалтерського обліку, і система
управлінського контролю взаємопов'язані та
доповнюють одна одну. З іншого боку, однією
з функцій бухгалтерського обліку і є контроль,
який як правило завжди у центрі бухгалтерсь�
кої роботи. Тому при проектуванні системи
управлінського контролю в межах підприєм�
ства доречним є узгодженість з системою об�
ліку та зберігання структури циклу контролю
відповідно до структури системи обліку.

Як показують проведені дослідження, управ�
лінський контроль набуває все більшої популяр�
ності серед власників вітчизняних підприємств.
Це обумовлюється наступними причинами:

1. Хоча бухгалтерський облік відіграє домі�
нуючу позицію в підприємстві, роль управлінсь�
кого контролю поступово посилюється. Не
може бути доброго обліку без контролю, так
само і система контролю не може функціону�
вати без даних обліку. Для власника важливо
не тільки мати ефективну систему обліку, але і
ефективну систему управлінського контролю.

2. Дотримання правової основи не тільки
бухгалтерського обліку, а і контролю. Розроб�
ка відповідних підзаконних актів, які регулюють
основи побудови системи управлінського конт�
ролю повинні надавати інвестору чітке розумі�
ння, що їх інтереси будуть захищені законом, а
система контролю буде цьому гарантом.

Розвиток системи управлінського контролю
вимагає його переорієнтації з підтвердження та
гарантування достовірності фінансової звітності
на інструмент досягнення стратегічних цілей
підприємства. Метою управлінського контролю
повинно стати забезпечення дотримання чинно�
го законодавства України, безпека активів і
надійність фінансової звітності. Відповідно до
цілей підприємства в системі управлінського кон�
тролю можна виділити три складові (рис. 2).

Таблиця 1. Основні відмінності систем управлінського контролю
та внутрішнього бухгалтерського контролю
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Таким чином, управлінський контроль під�
вищує ефективність діяльності суб'єкта госпо�
дарювання за для досягнення стратегічної ме�
ти. Власне управлінський контроль це не
стільки "зобов'язання контролювати", скільки
"готовність управляти".

Створена система управлінського контролю
в підприємстві певною мірою надає і переваги
підприємству, створює його позитивний імідж
перед зовнішніми регуляторами. Зокрема, в фун�
кціонуванні такої системи заінтересовані в основ�
ному регулятори ринку цінних паперів. Для них
це є підтвердженням ефективності ринкового
механізму, відповідальності керівництва та уне�
можливлення проведення фінансових махінацій.

У свою чергу, при не належній організації си�
стеми управлінського контролю, можуть виника�
ти ситуації зловживання службовим становищем
та здійснення різних видів махінацій посадовими
особами, що є основними причинами зниження
якості інформації для потреб управління. Врахо�
вуючи те, що основним джерелом інформації для
прийняття управлінських рішень є внутрішня та
зовнішня звітність підприємств, то контроль по�
винен її підтверджувати відповідно до певних
стандартів, що будуть представлені зовнішніми
регуляторами. Саме система управлінського кон�
тролю поліпшує дотримання встановлених стан�
дартів та допомагає уникати позовів.

Як вже зазначалось, більшість вітчизняних
підприємств не надає належної уваги системі
управлінського контролю, а це в свою чергу
призводить до несподіваних небажаних нас�
лідків господарської діяльності. Зазвичай такі
наслідки пов'язані зі збільшенням рівня ризи�
ку і зменшення значень вартості підприємств.
Коли падіння вартості стає системним, реаль�
на вартість підприємства не відповідає бухгал�
терським даним. Тому регулятори вимагають
від підприємства використовувати систему уп�
равлінського контролю, як запоруку захисту
інтересів власників чи потенційних інвесторів.
Якщо інтереси всіх власників захищені, то і

підприємство буде конкурентос�
проможним.

Ще одним із зовнішніх регуля�
торів, що заінтересовані в системі
управлінського контролю є утри�
мувачі боргових зобов'язань і, як
правило, їх вимоги до контролю
дещо інші ніж у інвесторів і влас�
ників. З одного боку, власники бор�
гових зобов'язань надають кредит
підприємству добровільно, з іншо�
го боку, вони дуже стурбовані ймо�
вірністю дефолту або банкрутства

суб'єкта господарювання. Мова йде не тільки про
погашення зобов'язань, а і сплату відсотків за кре�
дитні ресурси. Однак відсотки безпосередньо по�
в'язані з ризиком прийнятим кредитором. Чим
більша ставка за кредитами, тим вище ризики.
Тому попит на систему управлінського контролю
підприємства з боку утримувача боргових зобов�
'язань фокусується на ефективності погашення
боргових зобов'язань і умов договору. Ефек�
тивність використання залучених ресурсів безпо�
середньо пов'язані з досягненням стратегічних
цілей, що має взаємо відноситись з певними кон�
трактами. Отже, управлінський контроль, є інстру�
ментом узгодження залучених боргових зобов'я�
зань з відповідними контрактами.

Постачальники, підрядники та покупці також
заінтересовані в системі управлінського контро�
лю задля захисту своїх інтересів. Контрагенти
повинні бути повідомленні про наявність систе�
ми управлінського контролю всередині підприє�
мства, бо покупці купують готову продукцію або
послуги підприємства, а постачальники забезпе�
чують безперебійність надходження сировини
для підприємств. З більш широкої точки зору і
підприємства і покупці (постачальники) взаємо�
пов'язані, а тому система управлінського конт�
ролю буде впливати і на процес виробництва у по�
стачальників, а також на фінансові пропозиції
для покупців. Таким чином, покупці (постачаль�
ники) будуть надавати перевагу підприємствам з
ефективною системою управлінського контролю
в якості ділових партнерів.

Що стосується інвесторів, то наявність у
підприємстві управлінського контролю най�
більше відповідає їх інтересам. Як відомо, ме�
тою інвестування є одержання доходу, який
можна одержати за виконання наступних умов:
по�перше, управління підприємством має бути
ефективним; по�друге, підприємства повинні
розробити розумну дивідендну політику. Ці дві
умови безпосередньо залежать від системи
управлінського контролю, що адаптується до
корпоративної стратегії. Таким чином, існуван�

Рис. 2. Складові проведення управлінського контролю
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ня системи контролю не тільки може підвищи�
ти конкурентоспроможність підприємства, а й
забезпечити виконання інтересів власника.

Інвестору для прийняття рішення необхідна
інформація, яка в основному міститься в істо�
ричній бухгалтерській фінансовій звітності, а пра�
вила і норми по її складанню не є досконалими, а
тому існує великий інформаційний розрив між
інформацією, представленою у звітності та інфор�
мацією, необхідною інвесторам для прийняття
рішень. Таким чином, навіть існування ідеальної
системи фінансового обліку та внутрішнього кон�
тролю на основі бухгалтерської інформації, обме�
жується наданням історичної облікової інфор�
мації. Тому, щоб мати можливість приймати пра�
вильні інвестиційні рішення, інвестору необхідна
система управлінського контролю, яка здатна за�
безпечити досягнення цілей інвестування.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, внутрішні та зовнішні користувачі ма�
ють відносно високий попит на систему управлі�
нського контролю, бо це додатковий інструмент
збереження майна та інвестицій. Тому важливо,
щоб підприємства впроваджували і поліпшували
систему управлінського контролю, при чому дана
система повинна бути ув'язана з системою бух�
галтерського обліку підприємства.

З розвитком ринку капіталу попит на систе�
му управлінського контролю серед інвесторів
буде тільки збільшуватись, тому що тільки в цьо�
му випадку, вимоги інвесторів можуть бути ви�
конані. Тим не менш, слід зазначити, що не існує
досконалої системи управлінського контролю.
І навіть функціонуюча система повинна перма�
нентно розвиватися і удосконалюватись.

Цілі управлінського контролю повинні відпо�
відати цілям управління та прагнути до поліпшен�
ня операційної діяльності підприємства, сприя�
ти реалізації корпоративної стратегії. Вибір ре�
жиму управління також повинен узгоджуватись
з системою контролю, відповідно до стратегії
компанії і зовнішнього середовища. Структура
управлінського контролю має взаємно узгоджу�
ватись з даними бухгалтерського обліку.
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