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eontroi s tandards to be used in the enterprise. 

Key words: ec~nomic securily , System of e eonomie security, eon/roi, risk. slandards. 

Ro:patrzono 1 zbadano kontrolę jako czynnik bezpiec:eństwa i!konomicznego Mzne~1.1 przedsiębiorstwa. 

Rozpatrzono główne fundamentalne kryteria kontroli w systemie ekonomicznego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. 

Zaproponowano matrycę kontroli w systemie ekonomicznego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, która nadaje główne 

wslcazuma dla obróbki culych operacji. Zbadano glówne standardy kontroli, które muszą wykorzystywać się na 
przedsiębiorstwie. 

Kluczowe wyrazy ekonomic=ne bezpieczetistwo, system ekonomicznego bezp ieczeltstwa, kontrola, ryzyko, 
standardy. 

Agresywne środowisko ze\\<nętrzne ważnym warunkiem udanej długoterminowej 
działalności przedsiębiorstwa tworzy jego bezpieczer'1st•vo ekonomiczne. Bezpieczeństwo 

ekonomiczne nie powstaje samodzielnie, ono jest wynikiem funkcjonowania specjalnego 
podsystemu kierowania przedsiębiorstwem - systemu bezpieczeństwa ekonomicznego [2,3], więc 
skład takiego systemu, jego mechanizmy, instrumenty i procesy funkcjonowania jest ważnym 
obiektem uwagi badaczy. 

Jednym z ważnych elementów w składzie systemu bezpieczeństwa ekonomicznego jest 
kontrola. Kontrolę rozpatrują jako system obserwacji i sprawdzenia procesu funkcjonowania i 
faktycznego stanu objektu . Na poziomie przedsiębiorstwa w systemie kierowania mogą 
współdziałać różne rodzaje kontroli : techniczny, energetyczny, ekologiczny, finansowy i inne. Cele 
kontroli mogąznacznie wahać się i być prezentowane przez takie: ocena decyzji administracyjnych, 
ocena wyników wykonania decyzji , ujawnienia odchyleń, opracowanie środków . ds korygowania 
odchyleń i inne [5]. Doniosłość kontroli w systemie bezpieczeństwa ekonomicznego polega na tym, 
że ona pozwala na bieżąco ujawnić i unieważnić pewne odchylenia w działalnośc i 
przedsiębiorstwa, które mogą doprowadzić do aktualizacji zagrożeń i negatywnych skutków dla 
przedsiębiorstwa, między innymi fmansowcgo charakteru. 

Rozwój gospodarki Ukrainy w waruoleach rynku determinuje przemiany w systemie 
rządzenia, które, z kolei , polegają na wzroście ich znaczenia przy podjęciu decyzji przedsiębiorstwa 
jako pierwotnego ogniwa rządzenia. Wzmacnianie uwagi na pierwszoplanowym rozwiązaniu 
wewnętrznych problemów rozwoju przeds iębiorstw determinuje konieczność ustalenia należnego 
kierowania przedsiębiorstwami ; kluczowym aspektem kierowania jest powiększen ie kontroli [l , s. 
11-27]. Dlatego, "umiejętna kontrola" - to podstawa dla osiągnięcia kluczowych inicjatyw i celi . 
Użycie należnych sposobów 'kierowania może pomóc uniknąć wąskich miejsc, skrócenia etatu i 
zbędnych kroków. Kontrola może uprzedzić stratę zasobów, między innymi głównych środków, 

zapasów, informacji służbowej i gotówki. 
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Należne sposoby rządzenia mogą pomóc zabezpieczyć dotrzymanie odpowiednich praw i 
reguł . Okresowe sprawdzenia zasad kontroli mogą gwarantować, że proces kontroli zostanie pod 
kontrolą. · · 

Głównym celem kontroli jest stworzenie dla naszej ludności takiego środka, który pomoże 
zabezpieczyć istnienie głównej i konsekwentnej kontroli na przedsiębiorstwie [ 4]. 

Właśnie dlatego główne mechanizmy kontroli są opracowane dla zabezpieczenia 
uzasadnionego, lecz nie absolutnie gwarantowanego sposobu obrony zasobów, pewności 
operatywnej i finansowej informacji i dotrzymania praw i reguł . 

W administracyjnym wyborze procedur i metod kontroli, stopień kontroli zajętych jest 
wskaźnikiem uzasadnionych sądzeń. Pod warunkiem, kiedy będzie niepraktycznie albo niemożliwie 
ustalić dowolny ze zaznaczonych rodzajów kontroli , co może być w razie z niewielkiego dziah1 
eksploatacji, lderownictwo powinno wybierać między następnymi wariantami: 

l. polepszyć istniejące metody kontroli za rachunek zwiększenia ilości sprawdzeń i 
wzmacniania nadzoru; 

2. wprowadzić alternatywne środki kompensujące; 
3. przyjąć ryzyka, właściwe słabym stronom kontroli. 
Sposoby kontroli, jak zaznaczono przez mechanizm kontroli, są uważane za samodzielne. 

Razem standardy kontroli, polityka przedsiębiorstwa i procedury rządzenia i reguły działów trzeba 
rozpatrywać jako część procesu dla ustalenia, wsparcia i polepszenia systemu kontroli w systemie 
ekonomicznego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. 

Proces kontroli musi wspierać się przez uznanie wszystkich poziomów przedsiębiorstwa. 
Sam proces musi włączać operatywną analizę, opracowanie procedur i metod kontroli, związku i 
monitoringu. Operatywna analiza wymaga oceny ryzyk i wyznaczenia odpowiednich celi rządzenia. 
Oprócz tego, operacyjne środowisko (na przykład, poziom automatyzacji, budżet i zasoby) muszą 
być wzięte pod uwagę tak samo jak i analiza kosztów i korzyści po to, żeby przekonać się czy koszt 
kontroli nie przekracza korzyści od niego. · 

Na podstawie operatywnej analizy mogą być wybrane konkretne metody albo procedury 
kontroli . One mogą włączać uzgodnienia, pozwolenia pogodzenia, roboczą segregację, ważne 
opinie albo dokumentację. W ciągu całego procesu, związek powinien wolno spełniać się pod 
postacią przygotowania kadrów, informowania i związku zwrotnego. Kontrola działalności 
powinna być przeprowadzona i oceniona wyłącznie w miejscu. To może być zrealizowane kosztem 
pojednania samodzielnych spnt'wdzeń, rewizji i zewnętrznego audytu. 

Co dotyczy odpowiedzialności, na przedsiębiorstwie każdy przewodniczący jest zwłaszcza 
odpowiedzialny za "ustalenie tonu wierzchółka" potrzeboego po to, żeby stworzyć należne 
środowisko dla spełnienia kontroli wewnętrznej' na przedsiębiorstwie . Przedstawiciele 
przewodniczących muszą zabezpieczyć' takie warunki, byle tendencja kierowniczych zasad kontroli 
była ~e właściwy sposób załatwiona formalnie i poparta w zasięgach jej organizacji. 
Administratorzy biznesu· i rządzenie resortowe są odpowiedzialne za ujawnienie naruszeń. Każdy 
biznes-administrator musi być znajomy z typami naruszeń, które niogły by powstać na jego 
przedsiębiorstwie i być przygotowanym do wyznaczenia bądź-jakiej wskazówki : trwonienie albo 
przywłaszczanie, które były czy są w zakresie jego działąlności. Dlatego, każdy biznes
administrator będzie przyciągniętY do .odpowiedzialności za funkcjonowanie systemu kontroli 
wewnętrznej w jego zakresie. 

· Kontr.ola na przedsiębiorstwie będzie efektywna pod warunkiem, kiedy w odpowiedni 
sposób rządzą i podtrzymują jego stabilne funkcjonowanie na wszyskich poziomach. Dlatego we 
współczesnych warunkach częścią kompleksu środków powinien zostać się program konkretnych 
działań, skierowanych na stworzenie kontroli na przedsiębiorstwach . 

Więc, kontrola jako system ekonomicznego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa prźedstawia 
system nieprzerwanej obserwacji za . efektywnością użycia majątku subiel"tu gospodarczego, 
prawomocnością i celowością gospodarczych operacji i procesów, zachowaniem środków 
pieniężnych i materialnych wartości . W ten że czas · kontrola jest składnikiem mechanizmu 
rynkowego, jednym ze sposobów sprawdzenia wykonania podjętych decyzji, najważniejszą funkcją 
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rządzenia gospodarką. Co dotyczy głównych celi kontroli dla prostoty realizacji, powoływania i 
późruejszej ich oceny rozdzielone na cele formatu cyklu biznesowego, to cykl biznesowy wyznacza 
się jako całokształt powiązanych wydarzeń albo procesów. Często cykl obejmuje pewną operację 
od jej początku i do zakończenia. 

Rządzące zasady kierowania w ramach każdego cyklu są opisane w ten sposób, byle 
usatysfakcjonować główne cele systemu kontroli i zabezpieczyć wykonanic wymagań 

zewnętrznych, włączając ogólne zasady ewidencji księgowej oraz odpowiednie prawa i reguły . 

Tym nie mniej , fundamentalnymi kryteriami kontroli są: konkretne operacje 
przeprowadzają się odpowiednio do ogólnych albo konkretnych pozwoleń managementu; konkretne 
operacje we właściwy sposób odzwierciedlają się dokładnymi i we właściwym czasie zrobionymi 
zapisami ; aktywa i dokumenty przedsiębiorstwa są odpowiednio obronione. 

Zaproponowana matryca kontroli w systemie bezpjeczeństwa ekonomicznego na 
przedsiębiorstwie . co jest przedstawione poniżej , podaje główne wskazania dla obróbki wszystkich 
operacji odpowiednio do zaznaczonych powyżej kryteriów kontroli (Tablica 1). 

M t arryca k t l' . b on ro 1 w sys emte • tw k ezpteczens a e onomtcznee:o na prze 
Tablica l 

d. b' tw' Sl~l 10rs te 
Cele Załącznik Proces Wydajnośl 

Autoryzacja 
Czy dozwolone jest :iródlo? Czy zatwierdzone są Co właśnie było 

procedury? zatwierdzono? 
Czy są :iródla własnymi? Czy procedury są w calości Czy poprawnie uzgodnione 

dokonane? kontrowersje? 
Kontrola Czy jest śledztwo? Czy analiza rządzącego jest 

adekwatną? 

Kto musi spełniać kontrolę? Kto ma dostęp do operacji? Czy jest informacja 
Ochrona Czy rozdzielone obowiązki? Czy rozdzielone konfidencjonalną? 

obowiązki? Kto musi nią posiadać ? 
Czy jest on dokładny/pełny? Kto to robi? Czy jest operacja dokładną 

Czy jest on zrobiony we Kiedy? i skończoną? 
właściwym czasie? Czy pfocedury są Czy analiza rządzącego jest 

Zaprs 
Czy jest on konsekwentne? adekwatną? Czy operacja 

zadokumentowany? Czy podporządkowują się jest zrównoważoną? 
one odszkodowaniu? 

Czy analiza rządzącego 
jest adekwatną? 

Wprowadzenie standardów kontroli pozwoli rozstrzygnąć następne zadania: dopracowanie 
odpowiedniości norm czyllllych ak"t ustawodawczych ds kontroli wewnątrzekonomicznej i 
realizacja funkcji samoregulacji dzialalno~ci kontrolnej; zabezpieczenie jedynej podstawy 
metodologicznej kontrolnej działalności subiektów gospodarczych; pomoc w orgartizacji wyraźnie 
strukturuowanego i efektywnie działającego systemu kontroli przedsiębiorstwa; uwzględnienie 

osiągnięć ostatnich badań teoretycznych z podanych pytań i doświadczenia czołowego 
funkcjonowania systemu kontroli; wyznaczenie dodatkowych warunków dla regulacji istniejących i 
potencjalnych konfliktów między pracownikami na przedsiębiorstwie . 

Następne cele ogólnej kontroli, które dotyczą wszystkich cykli biznesowych, muszą być 
adaptowane do wszystkich operacji przedsiębiorstwa, więć trzeba wydzielić takie główne standardy 
kontroli : 

l . Wszyscy pracownicy muszą dotrzymywać się polityki resortowej i· procedur 
przedsiębiorstwa; 

2 . Polityka przedsiębiorstwa i procedury administracyjne powinny ·być dotrzymane prźez 
wszystkie pododdziały, 1..'1óre znajdująsię pod wpływem; ·• 

3 . Adekwatny podział obowiązków i zobowiązań musi być ustalony i poparty przez 
wszystkie pododdziały funkcjonalne przedsiębiorstwa: odpowiedzialność za przechowywanie i 
obowiązki księgowych muszą być rozdzielone byle zabezpieczyć · niezależny prżegtąd ocenę 

· operacji przedsiębiorstwa ; ., ;, 
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4. Żadna osoba, prosto czy pośrednio, nie może sfałszować albo zabezpieczyć falsyfikację 
żadnego zapisu, :tadnej księgi czy rachunku przedsiębiorstwa; 

S. Wszystkie podo~działy muszą opracować system kontroli wewnątrz przedsiębiorstwa do 
zabezpieczenia tego, byle aktywa i zapisy przedsiębiorstwa były we właściwy s'posób obronione 
przed stratami, zniszczeniami, kradzie:tami, przemianami albo niesankcjonowanym dostępom ; 

6. Zapisy przedsiębiorstwa muszą być poparte odpowiednio do ustalonej i zatwierdzonej 
polityki przechowywania zapisów; 

7. Wszystkie pododdziały operacyj!}e. i instytucje muszą opracować procedury 
dokumentowania i sprawozdawczości dla operatywllego zarządzenia bądź-jakiego wypadku 
oszustwa, przywłaszczania albo bezprawnych czy nieetycznych reguł eksploatacji. 

Więc, poprzednia kontrola (spełniają przed wykonaniem operacji gospodarczych, żeby 
zapobiec'nieracjonalnym stratom i niegospodarności, bezprawnym działaniom i różnym stratom) w 
systemie bezpieczeństwa ekonomicznego na przedsiębiorstwie pomaga uprzedzić powstanie 
niesprzyjających sytuacji, a potoczna kontrola (spełnia się w trakcie wykonania gospodarczych 
operacji i jej głównymi zadaniami są ujawnienia odchyleń w trakcie podjęcia prac w celu używania 
koniecznych środków ds usunięcia negatywnych czynników i umocowania pozytywnego 
doświadczenia) może wyznaczyć niesprzyjającą sytuację albo naruszenie po tym, jak .oną ~ię stało i 
dlatego pr~eprowadzimy podane badanie w wyglądzie tablicy 2. · 

Tablica 2 
Wl ś. k 3ŚCIWO CI r · k ontro 1 J& o e ement e k onom1czneeo b ezpieczeństwa przedsiębiorstwa 

Kontrola Obniża ryzyko 

Rozdzielenie obowiązków (poprzednia kontrola) Pieniężne przywlaszczanla, aberracje spniwozdawczości 
Żadna ooba nie musi mieć możliwości Oceniać, fmansowej , osobiste zakupy, kradzieze, falsyfikacja 
zatwierdzać i odzwierciedlać operacje, rządzić aktywarni czasu i finansowe zapisy, użycie kosztów nie zgodnie z 
od tej operacji i przeglądać zapisy. przeznaczeniem, tymczasowa nieodpowiedność w ciągu 

sprawozdawczego okresu. 
Zatwierdzenie l Kontrola (potoczna kontrola) Niesankcjonowane ugody, zobowiązania 

Ugody, które zobowiązują przedsiębiorstwo i wpływają przedsiębiorstwa według niepo~danycb finansowych 
na status zatrudnienia i dlatego muszą być zatwierdzone albo produkcyjnych zobowiązań, wykrzywienie 
przez odpowiedni poziom rządzenia finansowej sprawozdawczości , użycia kosztów nie 

zgodni.e z przeznaczeniem. 

Bezpieczeństwo l ochrona: (potoczna i poprzednia Kradzieze, uszkodzenia, straty finansowe, negatywna 
kontrola) reklama co do przedsiębiorstwa, niesprzyjające prawne; 
Aktywa przedsiębiorstwa, informacja muszą być działania, kompromis poufn,ości i badania infom1acji . 
obronione od uszkodŻenia, kradziety i zniszczenia przez 
parole, uwagę 
Informacyjne technologie ds rządzenia (poprzednia i Naruszeńie licencyjnych u g od, kary, kompromis 
potoczna kontrola) konfidencjonalnej i skrzywionej finansowej 
Kontrola ogarnia centrum opracowania danych za sprawozdawczości, niesprzyjające prawne wanmki, straty 
operacjami, licencjonowanie oprogramowania, zaufania społecznego . 
bezpieczeństwa doslepu i wsparcia systemu. 
Regularne uzgodnienia: (potoczna kontrola) Aberracja sprawozdawczości finansowej 
Kontrola informacji filii firmy , przeprowadzona we sprawozdawczości, podjęcia decyzji , załot.onych na 
właściwym czasie w oficjalnej księdze ewidencji błędnej informacji, nieprawidłowe spełnienie spłat, 

(finansowy system przedsiębiorstwa - to oficjalny zapis deficyt rachunku. 
wszystkich finansowych operacji) pomaga wyznaczać ich 
odchylenia. 

Więc, uogólniając wszystko wymienione powyżej , można zrobić wniosek, że jednym z 
najważniejszych czynników systemu rządzenia przedsiębiorstwemjest właśnie kontrola w systemie 
ekonomicznego bs:zpieczeństwa przedsiębiorstwa, przecież ona zabezpiecza efektywne wykonanie 
funkcji personelu i prognozowania działalności przedsiębiorstwa w przyszłości. 
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V ALUATION IN THE CONTEXT OF THE P ARADIGMS DEVELOPMENT 
OF INTEGRATE D REPORTING 

8HTBIIQLK3 Y . .R. 
KaHJJ.HJJ,aT eKOHOMi'IHHX HayK, JJ,OUeHT 

IeaHo-ct>paHidBcbKUU HGZfiOHWlbHIIU mexHi'IHuziyHieep cwnem HaljJmu i ZQ3)1, YKpaiila 

BAPTICHA OUIHKA Y KOHTEKCTI P03BHTKY IIAPAJ:i;Hrl\fU IHTErPOBAHOi' 
3BITHOCTI 

The role of valuation as an important institutton [ar t he poradilfiiiS development q[ i'!tegrate<f reporli n g has 
been described in the article. Based on the concept of sustainable development the expediency of the introduction m 
International Valuatwn Standard' categories of enwronmental value and social value to rejleci t he wart h and economic 
bcnefits that brmg cerlain rypes ofresources and capilal has been proved 

Keywords: integrated reporling, valuali~n, environmenlal value, social value, valualion melhods 

Y cmammi 6UC6im.Jleno po_•1b sapmicuor OI/IHk'łl R~ aax.rmBo2o iH cmum.vmy O:lJl po3tJUmKy napaOuz.uu 
IHm t!i!poBauoi' Jaimnocmi. 8rao0R'łU i3 KOHlfenrfif cma·w <!O p o3Bunury o6 rpymuoHmw Ooz{ill bllicmb H6e0emiR y 
}lfucuapoiJHJ cmauoap mu oqiuKu Kame2opiii eKO.'l02iwwi" ma Cot{IU11blloi" Bapmocmi Oi lR eiiJo6pa.JK'tmHR t{itmocmi ma 

t:A"OIIO.'łlil.łHUX 6Ui!00, RKI fl{JU6HOCJllllb OKpeAti 8UiJU pecyp ci8 ma K.QniJnOJi i tJ. 

IC1HJ'łOBi ClWfiU : imne2p oBw1a 3Bimnicmb, «apnncua OlfiHKa, t:KOJIOZi'lłW Bapmicmb, coqiarlbłla tJapmicmb, 

.wemorJu Bapmicnoi' OlfiiiKU 

Y cyąacHI-IX yMOBax rocnoJJ,apJOBaFJHJI JHa4Ha HeBIDRa'leHiCTb Ta sonanurhHiCTb 

JOBHiwuboro i BR)'TJliWHboro cepetr.OBHllla !J>ynmionysaHHJI opraHI331!lH uo-rpe6yJOTb 
33CTOCyoaHHJI fJOBiTHiX TCXHOJIOriii yrrpaBniJ-lHJI, liKi BHMaraJOTb JBa'!IDIX o6cllriB piJHOMaHiTHo·i 

iR!j>OpMaUil, OKpiM ·rp3JJ.HU.iiiROl, )DKepCJIOM llKOl nepeBIDKHO 6yJia lj>iHaHCOBa JBiTFUCTb. 

3 00't3TKY 1990-X pp. UOJJ,i6Ha iH!j>OpMaUill Hlll\aBaJI3Cll 3a .II.OllOMOrOIO JJ,OJJ,aTKOBHX <jlopM 

tiJiHaHCOBOl 3BiTFlOCTi WJUIXOM onpHJIIOJJ.HCHHll pi3ROMaFJiTHHX 3BlTIB (npo COUiaDl>HY 

Bill.llOBiJJ.aJibHiCTb, .11.0.11.3J-IY napTiCTh, nepcneKTI-lBII p03BI'łTKy , COUian:bHY Ta eKOJIOri4lł)' JJ,iJIJihHiCTb 

nii{UpHEMCTB TO III O). 3 'la COM, 01cpeMY rpyny TaKILX 3BiTiB, liKi nepeBIDKHO CKn.aJJ,amtCll iJ Ha6opy 

He~JiHaHCOBHX llOKaJHHKiB, BHOKpeMHJil! B Helj>iuaflCOBY JBiTfliCTb, l!Ka IJ,OllOBIIlOBaJia lj>iH3HCOBY 

3BiTfliCTb, 1110 ny6n:iKYBaJiaCll niD,rrpHE:MCTB3M11 () j. 
O.!UlaK, TaKa JJ,onosaeaa cHCTeMa o6n iKosoro 3siryoaH.Hll He upomuna BHnpo6y oaHJ-lJI 

4BCOM BBacniJJ.OK CBOel neMOlłUUIBOCTi 3a6e3U<!4HTH 33 JJ,OUOMOrOJO 33CTapi.JrnX MeTOAH4H11X 

iHc-rpyMeHTiB HaJJ,aHHJI is!J>opMaui:i, ueo6xi.u.sol KOpHcryBa4aM .!J)IJI npHHwrrrll ynpaoniHcbKHX 

pimeHb B YMOB3X «jJyHKl!iOII)'BaHHll CKOH0~1UcH , opiCHTOBaHOl Ha Ja6e3ne'leHHJI CTaJIOfO p03BIITK)' . 

TaKO)!( BIDKJIJllllłMił nepeJJ.YMOBaMłl pe«jJOpMYB3HłUI iCHYI040J CHCTCMH 3BiTHOCTi 6ynH: 

l) BIIMOfl-1 30BHilD1łiX 331!iKBBJieHHX CTOpiłJ : HaceneHHll, CUO:.Kil.Ba4iB, UOCTa4aJibHIIKiB, 

niJJ.pRJJ.HKKiB, perioHaJibHHx 3JJ.MiHiCTpauili , HeypllJJ.OBJłX opraai3auiił , iHBeoropis, aKuioHepis, 
npai{iBHJłKiB niJJ,npHE:MCTB3, rpOMaJJ,CbKOCTi TOIIIO; 

2) Heo6xiJJ,HiCTb nonirrweHHJI onepal\urnol JJ.illnbHOCTi Ta noKpaii(aHnll iMiJDKy niJJ.npHE:M

CTaa: J6iJihweHHJI iHBeCTHUiHHOl npHBa6JUIBOCTi llii{DpHE:MCTBa, 3pOCT3HHJI npOJJ.YKTHBHOCTi npaui, 

3HRlKeHHJI ~taTepianoMiCTKOCTi BHp06HHUTBa, CKOp04eHJ-lJI 06CllriB CllOlKłiBaHHll eHeprOHOCi.iB, 

3MeHweHHJI OJKiJJ.JIHBKx BHKHJJ.iB y HaBKOJIHWHc cepeJJ.OBJ.Ill:le, noKpatUeHHll couiaJTbHO

eKoHoMi'lJ-II-IX yMoB npai:li; 
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