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АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналіз досліджень у сфері контролю 

фінансових результатів, обґрунтовано механізм організації 
системи внутрішнього контролю господарської діяльності під-
приємства та виокремлено основні етапи контролю задля за-
безпечення перевірки інформації на всіх етапах облікового ци-
клу підприємства,визначено основні групи показників, за якими 
доцільно вести спостереження протягом виробничого процесу, 
а також висвітлено переваги створення ефективної системи 
внутрішнього контролю.

Ключові слова: фінансовий результат, внутрішній контр-
оль, попередній, поточний, наступний контроль.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ исследований в сфере контроля 

финансовых результатов, обоснован механизм организации 
системы внутреннего контроля хозяйственной деятельности 
предприятия и выделены основные этапы контроля для обе-
спечения проверки информации на всех этапах учетного цикла 
предприятия, определены основные группы показателей, по 
которым целесообразно вести наблюдение в течение произ-
водственного процесса, а также выделены преимущества соз-
дания эффективной системы внутреннего контроля.

Ключевые слова: финансовый результат, внутренний 
контроль, предварительный, текущий, последующий контроль.

ANNOTATION
The article analyzedresearch on control of financial results, in-

vestigatedthe mechanism of the system of internal control of busi-
ness enterprises and defined the main stages of control to ensure 
the verification of information on all stages of the company cycle, 
identifies the main groups of indicators, which should be observed 
during the production process, and discovered the benefits of an 
effective system of internal control. 

Keywords: financial performance, internal controls, previous 
control, current control, next control.

Постановка проблеми. Активна діяльність 
підприємства характеризується фінансовими 
результатами. На сьогоднішній день зростає 
роль контролю в системі управління суб’єктом 
господарювання. Від розрахунку та вивчення 
комплексу показників, що відображають різні 
аспекти діяльності підприємства, залежить 
ефективність управлінських рішень. Традиційні 
форми та методи контролю не завжди ефективні 
і часто не можуть бути використані для вияв-
лення непродуктивних витрат та неефективного 
використання прибутку. Доходи і витрати, які 
формують фінансовий результат підприємства, 
є специфічним об’єктом контролю і потребу-
ють особливої уваги як з боку держави, так і на 

рівні підприємства. Адже від того, чи правильно 
здійснюється визначення фінансового резуль-
тату, залежать поповнення державного бюджету 
країни та розвиток суб’єкта господарювання. 
За результатами достовірної оцінки фінансо-
вих результатів керівництво підприємства може 
розробити заходи з покращення структури 
капіталу, підвищення рентабельності, а також 
виявити резерви і попередити виникнення мож-
ливої фінансової кризи. За таких обставин удо-
сконалення механізму організації внутрішнього 
контролю фінансових результатів на підприєм-
стві набуває важливого значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у розвиток наукової думки щодо 
внутрішнього контролю фінансових резуль-
татів зробили такі вчені, як Т.А. Бутинець, 
Н.В. Карпова, Т.А. Мірошниченко, В.К. Паулі, 
Н.В. Уткіна, О.П. Фещенко та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. У працях сучасних фахів-
ців та науковців розглядається проблематика 
лише окремих методів чи завдань внутрішнього 
контролю фінансових результатів. Саме тому 
дане питання потребує подальших системних 
досліджень.

Мета статті полягає у з’ясуванні проблемних 
питань, а також розробці механізму здійснення 
внутрішнього контролю фінансових результатів 
діяльності підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для ефективного управління діяльністю влас-
ники й управлінці повинні мати таку еконо-
мічну інформацію, яка б відповідала їхнім 
потребам. На підприємстві кожна здійснена 
господарська операція має безпосередній вплив 
на кінцевий результат господарювання. Саме 
тому внутрішній контроль фінансових резуль-
татів повинен охоплювати моніторинг всієї 
діяльності підприємства. Для повного та ефек-
тивного контролю фінансових результатів недо-
статнім буде лише прослідкувати за правиль-
ністю обчислення прибутку (збитку), який 
отримало підприємство за певний період, про-
аналізувати причини його зміни в порівнянні з 
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аналогічними показниками минулих років чи 
нормативними показниками, а дуже важливим 
є контроль протягом всіх циклів діяльності. Це 
дасть змогу здійснювати вплив на результат 
господарювання, оцінювати ефективність дій та 
переглядати прийняті рішення.

Пропозиції та рекомендації щодо удоскона-
лення контролю фінансових результатів, наведені 
вітчизняними науковцями, передбачають фор-
мування системи внутрішнього контролю, яка б 
забезпечувала зниження ймовірності виникнення 
помилок в бухгалтерському обліку та фінансовій 
звітності, а також своєчасного їх усунення.

В наукових працях вчених контроль фінан-
сових результатів досліджується в частині:

– удосконалення інформаційного забез-
печення внутрішнього контролю (розроблено 
концепцію створення єдиної інформаційної 
системи внутрішнього контролю на основі інте-
грації видів обліку, використання корпоратив-
ної інформаційної системи в якості інформа-
ційної бази внутрішнього контролю фінансових 
результатів) [2];

– моніторингу фінансових результатів через 
призму активів, зобов’язань, власного капі-
талу з метою зниження імовірності виникнення 
навмисних та ненавмисних помилок в обліку та 
звітності, а також своєчасного їх усунення [5]; 

– пропозиції щодо алгоритму системи вну-
трішнього контролю фінансових результатів, що 
включає перевірку правильності відображення 
фінансового результату в обліку, достовірності 
розрахунків за податком на прибуток [2].

Вважаємо, що внутрішній контроль, крім 
процесу перевірки функціональної діяльності 
суб’єкту господарювання, повинен також вклю-
чати надання пропозицій керівництву підприєм-
ства щодо ефективного використання всіх наяв-
них ресурсів, а також розробку оптимальних, 
дієвих, результативних управлінських рішень.

Для удосконалення організації системи вну-
трішнього контролю фінансових результатів 
діяльності підприємств ми виділили проблемні 
питання, які потребують подальшого дослі-
дження та обґрунтування:

1) забезпечення внутрішнього контролю 
фінансових результатів через визначення 
суб’єктів, об’єктів, завдань та особливостей 
інформаційного забезпечення;

2) визначення факторів, які впливають 
на побудову системи внутрішнього контролю 
фінансових результатів.

Важливим етапом вирішення визначе-
них вище проблемних питань є формування 
механізму внутрішнього контролю фінансо-
вих результатів. У наукових дослідженнях 
Т.А. Бутинець «механізм внутрішнього контр-
олю – це система мотиваційних, ресурсних, 
правових, управлінських та організаційно-тех-
нічних факторів, використання яких забезпечує 
визнане співробітниками підприємства завер-
шення конкретних дій господарських відносин. 
Він спрямований на створення умов гарантова-

ного виконання обов’язків кожним менедже-
ром, своєчасної і повної реалізації внутрішніх 
вимог та забезпечення ефективної діяльності 
всіх складових в процесі роботи підприємства. 
Основною корисною його функцією є задово-
лення інтересів і потреб всіх учасників склад-
них господарських відносин» [1].

Тобто механізм внутрішнього контролю 
забезпечує здійснення господарської діяльності 
підприємства. 

Контроль фінансових результатів охоплює 
всі етапи господарювання, всі цикли діяль-
ності і не може існувати окремо від контролю 
всієї діяльності підприємства. В світовій гос-
подарській практиці існує аксіома: «Внутріш-
ній контроль повинен існувати на всіх рівнях 
організації, так як неможливо делегувати вниз 
відповідальність за контроль» [4]. Тому, на 
нашу думку, механізм внутрішнього контролю 
фінансових результатів має забезпечити здій-
снення попереднього, поточного та наступного 
контролю, що забезпечить перевірку облікової 
інформації на всіх етапах облікового циклу під-
приємства, надасть оперативну інформацію про 
доходи, витрати та фінансові результати.

Всі ці види контролю схожі, оскільки мають 
одну і ту ж мету: сприяти тому, щоб фактично 
отримані показники були якомога ближчими 
до планових. Розрізняються вони тільки часом 
здійснення.

Попередній контроль має на меті визначення 
основних вимог щодо формування, розподілу та 
використання фінансових результатів. Важли-
вим засобом попереднього контролю фінансових 
результатів є бюджет, який дозволяє виконати 
функцію планування. На стадії планування реа-
лізуються наступні контрольні функції: оцінка 
раціональності можливих варіантів планів 
рішень, відповідність планових рішень прийня-
тим установкам та орієнтирам, а також загальна 
стратегія діяльності підприємства.

Поточний контроль здійснюється безпосе-
редньо в процесі виконання робіт і включає 
застосування методів та процедур відповідно 
до поставлених цілей підприємства. Регулярна 
перевірка та обговорення проблем і пропозицій 
щодо удосконалення роботи дозволять виклю-
чити небажані відхилення від плану. 

Хоча наступний контроль здійснюється 
надто пізно, щоб відреагувати на проблеми у 
момент їх виникнення і не може активно впли-
вати на діяльність, яка здійснювалася непра-
вильно, проте він має важливу функцію – надає 
керівництву організації інформацію, необхідну 
для планування у разі, якщо аналогічні роботи 
передбачається проводити в майбутньому.

Варто відмітити, що важливою процедурою 
системи внутрішнього контролю є облік витрат 
та доходів за центрами відповідальності та цен-
трами витрат. Облік за центрами відповідаль-
ності дозволяє формувати показники, що харак-
теризують вклад окремих підрозділів в кінцевий 
результат діяльності підприємства. При цьому 
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підрозділи повинні користуватися більшою 
самостійністю. Керівникам структурних підроз-
ділів необхідно відчувати себе підприємцями, а 
не просто виконавцями, що стане потужним сти-
мулом для розвитку потенціалу організації.

Для забезпечення ефективного функціону-
вання системи внутрішнього контролю фінан-
сових результатів доцільно прослідковувати 
діяльність суб’єктів господарювання протягом 
виробничого процесу за показниками: 

1) майнового стану, які характеризують стан 
та структуру підприємства у сукупності із дже-
релами їх покриття;

2) ліквідності, які дозволяють оцінити спро-
можність підприємства перетворювати свої 
активи на гроші та швидкість здійснення цього 
перетворення;

3) платоспроможності (фінансової стій-
кості) – характеризують структуру джерел 
фінансування ресурсів, ступінь фінансової стій-
кості та незалежності підприємства;

4) ділової активності, що дають змогу про-
аналізувати ефективність основної діяльності 
за допомогою визначення швидкості обертання 
фінансових ресурсів підприємства;

5) прибутковості (рентабельності) – ефектив-
ність діяльності підприємства в цілому, дохід-
ність різних напрямів його діяльності, рівень 
окупності витрат [6].

Створення ефективної системи внутрішнього 
контролю на підприємстві дозволить:

– забезпечити підприємству максимальну 
фінансову стійкість та розвиток;

– зберегти, а також раціонально викорис-
тати ресурси й потенціал підприємства;

– своєчасно виявити та мінімізувати комер-
ційні, фінансові та інші ризики в управлінні 
підприємством;

– сформувати адекватну сучасним, постійно 
змінним умовам господарювання систему інфор-
маційного забезпечення всіх рівнів управління, 
що дозволить своєчасно адаптувати функціо-
нування підприємства до змін внутрішнього та 
зовнішнього середовища [1].

Механізм внутрішнього контролю повинен 
забезпечувати та сприяти формуванню пози-
тивного результату діяльності підприємства, 
раціональному використанню наявних матері-
альних, трудових та грошових ресурсів, ефек-
тивному управлінню рівнем продажу, асорти-
ментом та собівартістю виготовленої продукції, 

сприяти отриманню своєчасної інформації для 
прийняття дієвих та результативних управлін-
ських рішень, що забезпечить конкурентоспро-
можність фірми на ринку.

Висновки. Організація системи внутріш-
нього контролю фінансових результатів – важ-
лива умова ефективного попередження та сво-
єчасного виявлення й усунення помилок та 
відхилень в діяльності підприємства, що спри-
ятиме покращенню діяльності господарюючих 
суб’єктів. Найбільш раціональним та ефек-
тивним є поділ системи внутрішнього контр-
олю фінансових результатів на три етапи – 
попередній, поточний та наступний контроль, 
що дозволить розширити процес моніторингу 
фінансових результатів та здійснювати більш 
деталізований контрольний процес витрат та 
доходів за місцями їх виникнення.
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