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ЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Актуальність.Суттєвим поштовхом до ефективного розвитку будь-якого вітчизняного підприємства, 

незалежно від форми власності, є функціонування системи внутрішнього контролю. Однак на практиці 

виникає багато питань та проблем, які пов’язані не тільки з відсутністю практичного досвіду, а й 

теоретичних і законодавчих розробок і рекомендацій.  

 Як відомо, внутрішній контроль присутній на кожному підприємстві,але ефективність 

йогозабезпечуєтьсянезавжди. 

Викладення матеріалу. Аналіз наукової та економічної літератури показав, що визначення 

внутрішнього контролю науковцями дається по-різному, але, на нашу думку, найбільш повним є таке: 

внутрішній контроль – цесистема заходів, визначених управлінським персоналом підприємства та 

здійснюваних на підприємстві з метою найбільш ефективного виконання усіма працівниками своїх 

обов’язків по забезпеченнюта здійсненню господарських операцій. Внутрішній контроль визначає 

закономірність цих операцій і їх економічну доцільність для даного підприємства [1]. 

У процесі здійснення працівниками контролю ставиться сім основних завдань: повнота обліку даних, 

точність обліку даних, законність господарських операцій, повнота записів, точність ведення записів, 

збереження бухгалтерських документів, захист активів. 

Об’єктами внутрішнього контролю є функціональні цикли діяльності організації - постачання, 

виробництво і реалізація. 

Суб’єктами внутрішнього контролю є окремі посадові особи і працівники структурних та 

функціональних підрозділів підприємства. 

Внутрішній контроль здійснюється безперервно. Окремі контрольні заходи проводяться в залежності 

від виникнення такої необхідності. Керівництво підприємства самостійно встановлює склад, терміни і 

періодичність процедур щодо контролю. Головний принцип організації внутрішнього контролю - 

доцільність та економічність. Усі документи внутрішнього контролю мають абсолютно конфіденційний 

характер. 

Для більш достатнього уявлення щодо внутрішнього контролю розглянемо його три функції: 

1. Контроль повноважень - це контроль, що забезпечує виконання лише тих операцій, які дійсно 

сприяють розвитку організації. Такий контроль повинен запобігати зловживанням і попереджувати 

проведення операцій, в яких відсутня доцільність. При цьому відслідковуються зміни та виправлення 

облікових записів на предмет обов’язкової наявності необхідних дозволів. 

2. Контроль документального оформлення - контроль, що забезпечує відображення всіх дозволених 

операцій в облікових регістрах. Цей вид контролю створює умови, при яких операції правильно 

оформляють обліковими записами і не виправляються без відповідного дозволу. 

3. Контроль збереження-контроль, що сприяє тому, щоб прийняте до обліку майно не могло бути 

неправильно використане[2]. 

Якщо оцінювати стан внутрішнього контролю на підприємствах України, то він незадовільний. 

Найчастіше мають місце такі порушення: 

- зловживання службовим становищем(неоприбуткування і привласнення грошей; надлишкове 

списання грошей по касі; привласнення основних засобів, що обліковуються на балансі підприємства та 

ін.); 

- невиконання або неякісне виконання службових обов’язків (формально підписують документи, не 

вникаючи в їх зміст, інвентаризація проводиться лише на папері, закупівлі проводяться не там, де вигідно 

підприємству, а там, де відповідальна за це посадова особа отримає особисту вигоду та ін.). 

Основною причиною виникнення всіх проблем є те, що власники підприємств, не розуміючи 

сутності, мети і завдань внутрішнього контролю, не приділяють належної уваги побудові ефективної 

системи його здійснення. 

Ці порушення повинні виявлятись на рівні внутрішнього контролю, а зараз вони виявляються на рівні 

державного контролю. Це зумовлено не тільки поганою організацією внутрішнього контролю на 



підприємствах, а і наявністю певних проблем на державному рівні, які створюють тенденції щодо 

зростання кількості та обсягів основних фінансових порушень. 

Метою внутрішнього аудиту є виявлення помилок та відхилень в бухгалтерському обліку та 

фінансовій звітності, надання рекомендацій з удосконалення діяльності підприємства та підвищення 

ефективності управління ним. 

Однак, на сьогодні, основною проблемою є те, що досі не розроблено методології здійснення 

внутрішнього аудиту, відповідних Стандартів щодо деталізації та уніфікації контрольних процедур, 

етичних вимог до внутрішніх аудиторів. 

СтандартамиINTOSAIрекомендується доручити спеціальному уповноваженому органу розробку та 

прийняття нормативного документа, що визначав би на рівні державно-управлінського апарату концепцію 

підрозділу внутрішнього контролю, його цілі та стандарти, яких необхідно дотримуватися у процесі 

функціонування такого підрозділу.Цей орган час від часу повинен переглядати стандарти внутрішнього 

фінансового контролю та вносити необхідні зміни. Стандарти внутрішнього фінансового контролю та всі 

зміни до них повинні бути повністю задокументовані і швидко розповсюджені в організаціях, де вони 

застосовуються [3]. 

На кожному підприємстві має бути гарантія того, що внутрішній аудит належним чином 

контролюється. Контроль якості може бути попереднім (на етапі планування перевірки при роз’ясненні 

внутрішнім аудиторам їхніх обов’язків), поточним (контроль з боку старших внутрішніх аудиторів), 

наступним (контроль з боку головного внутрішнього аудитора при затверджені висновку). 

Висновки.Отже, при дотриманні вище перелічених умов буде підвищена ефективність проведення 

внутрішнього аудиту та зменшуватись ризик не виявлення помилок та шахрайства внутрішніми 

аудиторами.Таким чином, для впровадження ефективної системи внутрішнього контролю необхідно,не 

тільки забезпечувати його своєчасність, але й повноту всіх операцій і процесів, а також розробити 

внутрішні стандарти контролю,здійснити автоматизацію контролю та удосконалити нормативно-правову 

базу стосовно внутрішнього контролю. 

Список літератури: 

1. Футоранська Ю.М. Окремі аспекти державного регулювання у сфері внутрішнього фінансового 

контролю в Україні// Фінансовий контроль. - 2014. -№6(31).- С.20-24. 

2.Яценко В.М. Внутрішній контроль на підприємствах України: проблеми розвитку та шляхи їх 

вирішення// Бухгалтерський облік і аудит.- 2015. - №3. С. 34-35. 

3.Марченко Д.М. Удосконалення організації внутрішнього фінансового контролю підприємств // 

Актуальні проблеми економіки.-2015. - № 2. -С. 163-171. 

 


