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THE SIGNIFICANCE OF EFFECTIVE INTERNAL CONTROL AS AN ELEMENT OF THE SYSTEM
OF MANAGING ENTERPRISE RESOURCE POTENTIAL

У статті розглядаються актуальні питання впливу внутрішнього контролю на ефективність системи управління
ресурсним потенціалом підприємства. Охарактеризовано процес трансформації сукупності витрачених економіч-
них ресурсів у витрати підприємства. Доведено необхідність створення системи внутрішнього контролю, яка може
бути ефективною тільки тоді, коли чітко визначені цільові орієнтири її функціонування. Сформульовано мету і на-
дано змістовну характеристику системи внутрішнього контролю підприємства. Показано розуміння природи, сенсу,
призначення та організації внутрішнього контролю в порівнянні з зовнішнім. Представлено потенційну модель фун-
кціонування внутрішнього і зовнішнього контролю. Перераховані професійні вимоги до фахівця, який здатний ви-
конувати функції внутрішнього контролера. Зроблено висновок про таке: одним з найбільш дієвих інструментів ви-
явлення можливостей для підвищення результативності бізнесу і, як слід, одним із конкурентних переваг підприєм-
ства може стати налагоджена система управлінському обліку, що базується на ефективному внутрішньому конт-
ролі.

In the paper the topical issues of the impact of internal control on the efficiency of the system of managing enterprise
resource potential are considered. The process of transforming the aggregate of expended economic resources into the
company's expenses is characterized. The necessity of creating the system of internal control, which can be effective only
in case of distinct definition of benchmarks of its functioning, is proved. It is pointed that the internal control is regarded
as the system of measures, defined by the enterprise executive staff and carried out in the firm in order to ensure the
highest possible productivity of all the employees' work on providing and performing business transactions. The goal of
business internal control system is formulated and its essence is disclosed. A considerable significance of controlling
processes in all areas of enterprise activities is accentuated, but, in the authors' opinion, it is the material control which
allows balancing the available resource potential against the amount of resources, needed for realizing the planned
program. The understanding of nature, sense, purpose and organization of the internal control in comparison with the
external one is shown. The potential model of functioning internal and external control is presented. The qualifications
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання ресур-

сний потенціал стає основним внутрішнім фак-
тором, який розкриває наявні на підприємстві
можливості і може забезпечити успіх у його
подальшій діяльності. Крім того, він є основою
формування поточних витрат, розмір яких
впливає на головний фінансовий результат
діяльності підприємства — прибуток. Ефектив-
на діяльність підприємства залежить від раціо-
нального використання усіх видів ресурсів, що
обумовлює необхідність посилення контролю-
ючих функцій з боку суб'єктів господарюван-
ня. Отже, в умовах обмеженості економічних
ресурсів і невизначеності бізнес-середовища
перед дослідниками постають завдання пошу-
ку нових шляхів більш ефективного та резуль-
тативного використання ресурсного потенціа-
лу з метою прийняття правильних управлінсь-
ких рішень і посилення контролю за їх вико-
нанням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам ресурсного потенціалу, його
дієвого складу та змісту, шляхів ефективного
використання присвячені праці багатьох украї-
нських та зарубіжних вчених, серед яких В. Ан-
дрійчук, Є. Брігхем, Н. Довгаль, С. Казес, В. Ко-
вальов, Н. Краснокутська, Г. Ларссон, Й. Пет-
рович, С. Покропивний, А. Шеремет, В. Шиян
та інші науковці.

Дослідження проблем організації внутріш-
нього контролю здійснювали такі вчені: В.Д. Бє-
лік, Т.А. Бутинець, Н.В. Прохар, Ж.С. Труфі-
на, Н.В. Уткіна, В.В. Хачатрян, Т.О. Шматковсь-
ка та інші.

Незважаючи на зростання кількості робіт
присвячених ресурсному потенціалу та його
значенню для розвитку підприємства, залиша-
ються актуальними багато питань пов'язаних
як із самою сутністю ресурсного потенціалу і
його вирішальним впливом на формування по-

of the specialist, who is capable of performing the duties of an internal inspector, are listed. The content of the internal
inspector's reports, which are supposed to contain information on substantial risks, problems of control and accounting
as well as other data, necessary for the executive team to fulfill their functions, is uncovered. It is noted that critical
processes require immediate interference in the form of corrective or preventive actions and should be under special
control. It is concluded that a streamlined system of management accounting, based on effective internal control, can
become one of the most efficient instruments of identifying opportunities for enhancing business performance and, as a
result, one of the enterprise competitive advantages.

Ключові слова: ресурсний потенціал, витрати, система внутрішнього контролю, скла-
дові системи внутрішнього контролю, професійні вимоги до внутрішнього контролера.

Key words: resource potential, expenses, internal control system, constituents of the internal
control system, qualifications of the internal inspector.

точних витрат, з одного боку, так із необхідні-
стю посилення внутрішнього контролю за су-
купністю економічних ресурсів підприємства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження формування і

дії механізму внутрішнього контролю як еле-
менту системі управління ресурсним потенціа-
лом підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах соціально-орієнтованої економі-

ки нового типу процеси управління підприєм-
ством вимагають постійного перетворення.
Управлінська звітність стає важливим елемен-
том планування та контролю, специфікою скла-
дання якої є те, що вона не має стандартизова-
них форм, оскільки вид надання звітної інфор-
мації залежить від запитів керівництва і, най-
частіше, від проблематики прийнятого ними
рішення. Найважливіше значення в системі уп-
равлінського обліку має контроль. Головна
мета контролю — виявлення достовірного
фінансово-майнового становища фірми і ви-
роблення рекомендацій щодо його поліпшен-
ня. Створення діючих механізмів реалізації
контролю на підприємстві покликане забезпе-
чити успішне функціонування і стабільний роз-
виток у конкурентних умовах існування, збе-
реження та ефективне використання ресурсно-
го потенціалу, своєчасне виявлення ризиків, а
також формування системи інформаційно-ана-
літичного забезпечення всіх рівнів управління
[1].

Для здійснення своєї діяльності підприєм-
ство використовує матеріальні, трудові, фінан-
сові та інші види ресурсів, які у процесі спожи-
вання і при визначенні їх у вартісному виразі
трансформуються у поточні витрати підприє-
мства. Витрати — найбільш широке поняття, в
якому у грошовій формі виражені всі витрати
різних видів економічних ресурсів (праці, си-
ровини, матеріалів, основних засобів, фінансо-
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вих ресурсів тощо) у процесі виробництва, об-
ігу й розподілу продукції [2]. Наприклад,
фінансові ресурси — це сума коштів, спрямо-
ваних в основні та оборотні засоби підприєм-
ства. Вони характеризують фінансовий потен-
ціал, тобто можливості підприємств у прове-
денні витрат з метою отримання доходу [3].
Отже, характер витрат різний, але всі вони
підпорядковані одній меті — отримання при-
бутку, яка досягається за допомогою опти-
мального використання ресурсного потенціа-
лу підприємства. Таким чином, витрати — це
вартість ресурсів, що використовуються в по-
дальшому для отримання прибутку, чи досяг-
нення інших цілей підприємства.

Для того, щоб отримати кращий результат
від використання ресурсів, задіяних у підприє-
мницькій діяльності, потрібно постійно мати
зворотну інформацію щодо управлінського
рішення про процеси, які відбуваються на
підприємстві [4]. Виникає потреба у створенні
системи внутрішнього контролю, яка може бути
ефективною тільки тоді, коли чітко визначені
цільові орієнтири її функціонування у відповід-
ності з науково обгрунтованими принципами [5].

Підприємство з метою управління розгля-
дається як певна система, в якій функціонує

підсистема внутрішнього контролю. Вона не
існує відокремлено, а функціонує взаємопо-
в'язано з іншими підсистемами управління.
Отже, внутрішній контроль є функцією управ-
ління і в цьому сенсі є засобом зворотного
зв'язку між об'єктом управління й органом уп-
равління, інформуючи про дійсний стан об'єкта
і фактичне виконання управлінських рішень.
Внутрішній контроль в залежності від окрес-
леного завдання управління реалізується в
різних організаційних формах, що мають кон-
кретні цілі, завдання, об'єкти та методи.

Під системою внутрішнього контролю
(СВК) ми розуміємо сукупність організаційних
заходів, прийнятих керівництвом підприємства
для впорядкованого і ефективного ведення гос-
подарської діяльності, яка в тому числі вклю-
чає нагляд і перевірку. Ця служба, будучи не-
залежним підрозділом, створеним в рамках
організації, виконує систематичну, щоденну
роботу з перевірки та оцінки її діяльності і є
сукупністю окремих підсистем — систем ниж-
чого порядку, спрямованих на контроль окре-
мого об'єкта [6]. Формування СВК підприєм-
ства здійснюється з метою:

— забезпечення надійною і повною інфор-
мацією керівництва підприємства;
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Рис. 1. Складові системи внутрішнього контролю підприємства за змістовними
характеристиками
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— забезпечення збереження активів і доку-
ментів;

— оцінка дотримання обліково-економічної
політики; забезпечення ефективності госпо-
дарської діяльності на стадіях прийняття уп-
равлінських рішень (попередній контроль),
здійснення господарських операцій (поточний
контроль), і оцінки результатів господарських
операцій (наступний контроль);

— оцінка дотримання співробітниками ви-
мог законодавчих і нормативних актів, регла-
ментуючих документів;

— забезпечення надійної системи бухгал-
терського обліку.

У практиці управління види контролю кла-
сифікуються за певними ознаками [6]. Розгля-
немо змістовну характеристику СВК (рис. 1).

Отже, велике значення
приділяється контролю про-
цесів за всіма напрямами
діяльності підприємства, але
при плануванні показників
саме контроль забезпечення
дозволяє зіставити наявний
ресурсний потенціал, тобто
можливості суб'єкта господа-
рювання, із розміром необхід-
них ресурсів для виконання
запланованої програми. Поси-
лення контролю за ресурсним
потенціалом підприємства та-
кож необхідно ще й тому, що
економічні ресурси трансфор-
муються в витрати. У подаль-
шому при визначенні головно-
го фінансового результату
діяльності підприємства саме
витрати стають базою по-
рівняння між ними і доходами
суб'єкта господарювання [7].
Дослідження підходів до оці-
нювання ресурсного потенці-
алу підприємства у теперішній
час дає змогу оптимізувати
витрати підприємства у май-
бутньому [8]. Таким чином, по-
стійний аналіз та контроль за
витратами підприємства спри-
ятиме збільшенню прибутків
підприємства та досягненню
мети підприємницької діяль-
ності.

Формування системи внут-
рішнього контролю неможли-
ве без розуміння особливос-
тей організаційної структури

та специфіки функціонування підприємства,
оскільки саме вони впливають на фінансово-
майновий стан об'єкту господарювання [9].
Отже, до складу контрольного середовища
СВК підприємства входять елементи СВК
підприємства (організаційна структура з відпо-
відним кадровим забезпеченням та розподілом
обов'язків, філософія та стиль роботи управл-
інського персоналу, етичні норми здійснення
діяльності, участь керівництва підприємством
в організації внутрішнього контролю), техно-
логічні та адміністративно-соціальні процеси
діяльності.

Аналіз господарсько-фінансової діяльності
підприємства дає кількісну та якісну характе-
ристику змін, що відбулися відносно заданої
програми. З його допомогою обираються варі-
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Рис. 2. Потенційна модель функціонування зовнішнього
і внутрішнього контролю на підприємстві
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анти управлінських рішень, які спрямовані на
запобігання причин негативних відхилень і
створення сприятливих умов для появи прогре-
сивних змін [10]. Розкриваються невикористані
можливості, реалізація яких дозволяє або при-
скорити розвиток підприємства загалом, або
перевести його на більш ефективний режим
функціонування. Налагоджена система конт-
ролю поточних витрат покращить якість управ-
лінських рішень стосовно аналізу, контролю та,
відповідно, оптимізації їх розміру.

Інформаційним забезпеченням СВК висту-
пає система внутрішньогосподарського (управ-
лінського) та фінансового обліку. Відповідно
до головних завдань контролю витрат, а саме:
забезпечення збереження майна власника; виз-
начення і оптимізація величини фінансових ре-
зультатів виділено такі чинники впливу на вит-
рати:

— потужність підприємства;
— особливості технології, техніки та органі-

зації виробництва;
— номенклатура продукції, що виробляєть-

ся;
— аналітичність;
— контроль;
— прогнозованість розрахунків;
— еластичність;
— процеси виробництва;
— питома вага відповідної складової у за-

гальних витратах;
— обгрунтованість у розподілі за видами

продукції.
Внутрішній контроль має іншу природу,

сенс, призначення та організацію в порівнянні
з зовнішнім. Кінцеві загальні цілі обох видів
контролю багато в чому збігаються, однак є і
суттєві відмінності в їх змісті і характері. По-
тенційна модель функціонування внутрішньо-
го і зовнішнього контролю представлена на
рисунку 2 [6].

Як зовнішнє середовище щодо функціону-
вання системи внутрішнього контролю пропо-
нується розглядати систему фінансово-госпо-
дарського контролю провідної організації, з
якої в межах наданих повноважень взаємоді-
ють суб'єкти внутрішнього контролю.

Прикладний апарат функціонування СВК
підприємства (інструментарій) — це комплекс
методичних прийомів, процедур, спрямованих
на визначення реального стану об'єкта контро-
лю з метою забезпечення бази прийняття адек-
ватного управлінського рішення.

Якщо підприємство тільки вирішило ство-
рити систему контролю, то необхідна первин-
на критична маса співробітників, які згодом

розвинуть цю управлінську складову до необ-
хідної бізнесу функції. Перш за все, потрібно
знайти фахівця, здатного до самонавчання, з
достатнім досвідом у цій сфері і з розумінням
основних цілей і бізнес-процесів організації.
Він повинен розробити відповідні політики і
положення щодо внутрішнього контролю, на-
лаштувати річний процес контролю, забезпечу-
вати дотримання відповідних стандартів і
підтримувати взаємини з зацікавленими особа-
ми.

Складаючи загальний план і програму, внут-
рішньому контролеру слід враховувати ступінь
автоматизації обробки облікової інформації,
що також дозволить точніше визначити обсяг і
характер процедур. Контролер може узгодити
з керівництвом економічного суб'єкта окремі
положення загального плану і програми пере-
вірок. При цьому він є незалежною у виборі
прийомів і методів контролю, відображених в
загальному плані та програмі, але несе повну
відповідальність за результати своєї роботи.

Для внутрішнього контролера основними є
такі знання і навички: знання ролі, функцій і
завдань підприємства; навички ведення пере-
вірок, хронометражних вимірів тощо; навички
оцінки ризиків. До спеціальних знань варто
віднести знання обліку і фінансів; знання ІТ-
систем; знання і навички управління ризиками
шахрайства; вміння оцінити систему внутріш-
нього контролю та управління ризиками. Важ-
ливими є також знання таких складових бізне-
су: внутрішнє і зовнішнє середовище підпри-
ємства і галузі; ланцюжок створення вартості;
бізнес-процеси; закони та інші нормативні акти;
система управління. Нарешті, внутрішньому
контролеру необхідний набір навичок створен-
ня ефективної звітності, презентаційні навич-
ки, навички комунікативності й лідерства. Важ-
ливе значення відіграє і знання англійської
мови, так як основна маса матеріалів і тренінгів
в області контролю доводиться англійською. Як
правило, ці навички здобуваються протягом
року-півтора роботи, причому знання бізнесу
приходить тільки тоді, коли людина працює
всередині організації.

Якщо на підприємстві немає можливості
виділити штатну одиницю для виконання обо-
в'язків внутрішнього контролера, можна по-
класти ці функції на одного із штатних співро-
бітників, наприклад, економіста з обліку, який
володіє навиками роботи з комп'ютерними про-
грамами на достатньому рівні.

Контролер періодично звітує перед вищим
керівництвом про власну діяльність. Звіти по-
винні містити інформацію про істотні ризики,
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проблеми контролю і обліку та інші відомості,
необхідні вищому керівництву для виконання
своїх обов'язків. Отже, контролер:

— надає вищому керівництву на затверджен-
ня щорічний план діяльності, а також регуляр-
но надає інформацію про його виконання;

— надає вищому керівництву щорічний звіт
про оцінку надійності та ефективності систем
управління ризиками, контролю і руху грошо-
вих потоків, своєчасну інформацію про суттєві
недоліки, виявлені в ході перевірки, а також
розробляє рекомендації щодо поліпшення існу-
ючих систем;

— інформує вище керівництво про резуль-
тати та якість виконання заходів (корегуваль-
них кроків), розроблених за результатами про-
ведених перевірок;

— інформує вище керівництво про існуючі
обмеження, що перешкоджають ефективно ви-
конувати поставлені перед ним завдання.

— на підставі проведеного аналізу ризиків
складає план діяльності щодо їх усунення або
прийняття згідно з цілями організації;

— своєчасно і на належному професійному
рівні виконує план діяльності і надають управ-
лінню звіти про результати виконаної роботи;

— координує діяльність із зовнішніми кон-
тролерами з метою уникнення дублювання зу-
силь і мінімізації витрат на здійснення контро-
лю;

— сприяє розслідуванню шахрайств, про-
явів рейдерства та інформує вище керівництво
про результати розслідувань.

Внутрішній контролер уповноважений:
— мати прямий і безперешкодний доступ до

керівництва;
— складати плани діяльності, визначати об'єк-

ти і обсяги контролю, приймати рішення про
частоту проведення перевірок;

— запитувати і отримувати безперешкод-
ний доступ до будь-яких активів, документів,
бухгалтерських записів та іншої інформації про
діяльність підприємства, робити копії доку-
ментів;

— у ході перевірки вивчати і оцінювати
будь-які потрібні документи, і направляти ці
документи і / або відповідну інформацію вищо-
му керівництву;

— запитувати і отримувати необхідну допо-
могу з боку співробітників підприємства;

— доводити до відома вищого керівництва
будь-які пропозиції щодо поліпшення існуючих
систем, процесів, політик, процедур, методів
ведення діяльності, а також коментарі щодо
будь-яких питань, що належать до компетенції
контролера;

— за необхідності ставити питання про за-
лучення сторонніх експертів для виконання
контрольних заходів.

Спеціаліст, на якого додатково покладено
функції внутрішнього контролера, не повинен:

— керувати діями інших співробітників, за
винятком випадків, коли ці співробітники при-
значені брати участь у проведенні контрольних
заходів;

— брати участь у будь-якої діяльності, яка
могла б завдати шкоди неупередженості оцін-
ки підконтрольних процесів;

— використовувати конфіденційну інфор-
мацію в особистих інтересах або будь-яким
іншим чином, що суперечить законодавству або
що можуть завдати шкоди підприємству.

Критичні процеси вимагають негайного
втручання у вигляді коригувальних або запо-
біжних дій і повинні знаходитися під особли-
вим контролем. У розряд критичних може по-
трапити будь-який бізнес-процес, якщо він
представляє фактичну або потенційну небезпе-
ку для ефективної діяльності підприємства. На
підставі річної програми складається календар-
ний графік контрольних перевірок, а також
план на кожний контрольний захід з урахуван-
ням необхідності в ресурсах.

Інформація повинна бути достовірною. Під
достовірністю розуміється ступінь точності
даних фінансової (бухгалтерської) звітності,
яка дозволяє користувачеві цієї звітності на
підставі її даних робити правильні висновки про
результати господарської діяльності, що пере-
віряється, фінансовий та майновий стан
підприємства також, і приймати обгрунтовані
рішення, що базуються на цих висновках. Кон-
тролер отримає інформацію про діяльність
підприємства із таких джерел [5]: статут еко-
номічного суб'єкта; документи про реєстрацію
економічного суб'єкта; протоколи засідань уп-
равлінських органів; протоколи, що регламен-
тують облікову політику, із змінами і доповнен-
нями; бухгалтерська звітність; статистична
звітність; документи з планування діяльності
підприємця; контракти, договори, згоди та інші
документи, що впливають на результати діяль-
ності контролера.

Бухгалтерія не підкоряється внутрішньому
контролеру. Це два рівноправних функціоне-
ра. У той же час за службовим обов'язком вони
повинні співпрацювати між собою. Взаємодія
будується за простим принципом. Весь поточ-
ний облік покладено на бухгалтерію, а конт-
роль над правильністю його ведення — на кон-
тролера. Якщо ж у бухгалтерів виникають будь-
які питання, пов'язані з урахуванням чи опо-
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даткуванням, контролер допомагає їх виріши-
ти. Тому краще від самого початку не ставити
перед контролером завдання знайти якомога
більше помилок у роботі бухгалтерії. Необхід-
но перевіряти тільки те, що дійсно є найбільш
складним у веденні обліку на підприємстві.
Отже, основне завдання — це правильний вибір
об'єкта перевірки.

З огляду на права і обов'язки, покладені на
внутрішніх контролерів, їх професійний рівень
повинен бути достатньо високим. У міру
збільшення масштабів діяльності підприємства
рекомендується включити в штатний розклад
посаду внутрішнього аудитора з розширенням
кола його обов'язків. Так, його можна зобо-
в'язати організувати систему управління які-
стю продукції, що в умовах конкуренції є не-
обхідною умовою підвищення ефективного
діяльності підприємства. Однак такі фахівці
відноситься до високо кваліфікованих праців-
никам, тому підприємство може залучати їх на
умовах аутсорсингу або ко-сорсингу для вирі-
шення деяких складних питань.

У ході контрольного заходу дії контролера
обговорюються з працівниками підприємства.
Вироблені рекомендації щодо виконання заува-
жень і коригувальні дії, спрямовані на усунення
виявлених невідповідностей, можуть бути до-
повнені також пропозиціями щодо поліпшення,
вдосконалення об'єктів контролю. У підсумку,
ефективність проведених внутрішніх перевірок
можна визначати за допомогою оцінки резуль-
татів від спільно вироблених і реалізованих про-
позицій щодо поліпшення окремих об'єктів кон-
тролю, бізнес-процесів і фінансово-господарсь-
кої діяльності підприємства загалом. У рамках
обліково-контрольної системи здійснюється не
тільки детальний внутрішній контроль за збере-
женням активів, зниженням витрат, зокрема,
фінансових, а й контроль за політикою і якістю
управлінських рішень.

ВИСНОВКИ
Ресурсний потенціал починає впливати на

результати діяльності суб'єкта господарюван-
ня з початку його створення. Оптимальне фор-
мування і використання сукупності економіч-
них ресурсів визначають характер та темп по-
дальшого функціонування підприємця. Саме
тому важливим завданням є нарощення обсягів
та оптимізація якісного складу ресурсного по-
тенціалу для забезпечення конкурентоспро-
можних позицій суб'єкта господарювання на
ринку.

В основі будь-якого виробництва лежить
процес витрачання різноманітних ресурсів, що

трансформуються у витрати, тому необхідною
умовою успішного функціонування підприєм-
ства є раціональне співвідношення та відпо-
відність величини і складу ресурсів потребам
завдань, що вирішуються підприємцем. Витра-
чання ресурсів, які завжди є обмеженими, по-
требує застосування головного принципу енер-
го- та ресурсозбереження — єдності обліку та
регулювання, тобто кожен підприємець пови-
нен знати, яку кількість того чи іншого виду
ресурсів він споживає, а також мати змогу її
регулювати.

Під внутрішнім контролем як правило ро-
зуміють систему заходів, визначених управ-
лінським персоналом підприємства та здійсню-
ваних на підприємстві з метою найбільш ефек-
тивного використання усіма працівниками
своїх обов'язків по забезпеченню та здійснен-
ню господарських операцій.

Таким чином, одним з найбільш дієвих
інструментів виявлення можливостей для
підвищення результативності бізнесу і, як слід,
одним із конкурентних переваг підприємства
може стати налагоджена система управлінсь-
кому обліку, що базується на ефективному
внутрішньому контролі.
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