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Методологічний аспект характеризується формуванням кон-
цептуальних положень систем бухгалтерського фінансового,
управлінського, податкового, соціального й екологічного обліку,
внутрішнього контролю, а також визначенням їх ролі у процесі
управління підприємством. Організаційний аспект включає під-
ходи до організаційної форми функціональних компонентів та
визначення їх впливу на управління підприємством. Не претен-
дуючи на бажану повноту викладу всього спектру проблем інфо-
рмаційного забезпечення системи управління з боку бухгалтерсь-
кого фінансового, управлінського, податкового, соціального й
екологічного обліку, вважаємо, що розкриття запропонованих
аспектів певною мірою сприятиме вдосконаленню обліково-
аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства.
Проте переконані в тому, що синтез перерахованих вище елемен-
тів, об’єднання методологічного та організаційного аспекту, до-
зволить змінити методологію економічної безпеки підприємства,
в основі якої буде закладена концепція формування інтегрованої
обліково-аналітичної системи підприємства, спрямована на під-
вищення її ефективності й результативності в цілому.
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Основною метою внутрішньогосподарського контролю є до-
помога керівництву краще керувати організацією та надавати ра-
ді директорів додаткових можливостей внутрішньогосподарсько-
го контролю. Впровадження системи внутрішньогосподарського
контролю дозволяє керівництву зосередитися на переслідуванні
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організації, його діяльності і фінансових цілей, продуктивності,
часу роботи в межах відповідних законів і мінімізації неточнос-
тей на цьому шляху. Внутрішньогосподарський контроль як фак-
тор економічної безпеки бізнесу дозволяє організації більш ефек-
тивно боротися зі зміною економічного та конкурентного
середовища, керівництва, певними пріоритетами, і розвивати біз-
нес-моделі. Це сприяє ефективності та результативності опера-
цій, а також підтримує достовірну фінансову звітність та дотри-
мання законів і нормативних актів.

Вторинна мета внутрішньогосподарського контролю є забез-
печення ясності у внутрішньогосподарському контролі за допо-
могою загального визначення і інтеграції різних концепцій внут-
рішньогосподарського контролю в рамки, які визначають компо-
ненти внутрішньогосподарського контролю. Він призначений для
надання допомоги керівництву та іншим зацікавленим сторонам
в оцінці ефективності системи сутності внутрішньогосподарсько-
го контролю та фінансової звітності.

Тому, внутрішньогосподарський контроль як фактор економіч-
ної безпеки бізнесу визначається таким чином:

1. Внутрішньогосподарський контроль являє собою процес,
здійснюваний радою управління та іншого персоналу, призначе-
ний для забезпечення точної гарантії досягнення цілей у таких
категоріях: ефективність і результативність операцій; надійність
фінансової звітності; відповідність з діючими законами і прави-
лами.

2. Це визначення означає, що внутрішньогосподарський конт-
роль: процес, що складається з поточних завдань і заходів. Це за-
сіб для досягнення мети, а не самоціль; здійснюється народом.
Це не просто про політику керівництва, систем і форм, а про лю-
дей на кожному рівні організації, які впливають на внутрішньо-
господарський контроль; у змозі забезпечити достатню впевне-
ність, а не абсолютну впевненість, для вищого керівництва
підприємства і ради; спрямовані на досягнення цілей в одному
або кількох окремих, але перехресних категорій; адаптація до
сутності структури.

Це визначення внутрішньогосподарського контролю як фак-
тор економічної безпеки бізнесу є досить широким з двох при-
чин. По-перше, воно захоплює ключові поняття фундаменталь-
ності, як і інші підприємства, організації, реалізацію, проведення
та оцінку системи внутрішньогосподарського контролю, забезпе-
чуючи основу для застосування в різних типах організацій, галу-
зей і географічних регіонів. Вона також забезпечує гнучкість у



358

застосуванні, дозволяючи особі підтримувати внутрішньогоспо-
дарський контроль всього персоналу, або дочірнього підприємст-
ва, підрозділу, операційного блоку, або функції відповідних опе-
рацій, фінансової звітності та відповідності мети, які засновані на
конкретних потребах суб’єкта або обставинах.

По-друге, визначення вміщує певні множини внутрішньогос-
подарського контролю як фактор економічної безпеки бізнесу. Ті,
хто хоче або може зосередитися окремо, наприклад, під час внут-
рішньогосподарського контролю за фінансовою звітністю або
елементами управління, які пов’язані з дотриманням законів і но-
рмативних актів.

Крім того, направлено акцент на контроль, зокрема, на розмі-
щення підрозділу або діяльності підприємства.

Що стосується процесу внутрішньогосподарського контролю,
то це не являє собою одну подію або обставину, а є динамічним і
повторюваним процесом — дії, які пронизують діяльність під-
приємства і які притаманні через менеджерів у бізнесі. Вбудовані
в рамках цього процесу є політика і процедура. Ці правила відби-
вають заяву керівництва про те, що повинно бути виконано. Такі
заяви можуть бути задокументовані, прямо вказані в інших по-
відомленнях управління, мається на увазі або передбачаються в
рішеннях керівництва. Процедура складається з дій, які реалізу-
ють політику. Ці правила і процедури необхідні для здійснення
внутрішньогосподарського контролю.

Отже, бізнес-процеси, які проводяться в певних рамках або в
різних операційних підрозділів або функціональних областях, які
управляються через основну діяльність управління планування,
виконання та контролю, внутрішньогосподарського контролю ін-
тегровані з цими процесами. Внутрішньогосподарський контроль
є найефективнішим, коли він вбудований в інфраструктуру під-
приємства і його поточну діяльності.

Побудова в управлінні до існуючої системи або зміна управ-
ління в інших сферах діяльності, безпосередньо впливає на фі-
нансову здатність організації досягти своїх цілей, підтримує іні-
ціативи якості економічної безпеки бізнесу, і має важливі
наслідки. На відміну від «нашарування» на нові процедури для
вирішення питань внутрішньогосподарського контролю як фак-
тора економічної безпеки бізнесу, окрім тих, які управляють біз-
несом можна додати витрати.

Зосередивши увагу на існуючі елементи управління, які здійс-
нюють вклад у загальну систему управління, а також шляхом
створення елементів управління в основну операційну діяльність,
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підприємство часто може уникнути витрат у процесі розвитку
нових процедур.

Отже, узагальнюючи все викладене, можна зробити висновок,
що важливість внутрішньогосподарського контролю як фактора
економічної безпеки бізнесу є вкрай необхідною на підприємст-
вах, установах, організаціях.
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ПОТРЕБ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Економічна безпека України — це насамперед безпека еконо-
мічних взаємин вітчизняних суб’єктів господарювання, що хара-
ктеризується результативністю їх діяльності. Разом з тим реалії
сьогодення вказують на загострення протиріч у сфері економіки,
які проявляються у зростанні недобросовісної конкуренції, кору-
пції та хабарництві, шахрайстві, маніпулюванні фінансовими по-
казниками тощо. Структура економічних злочинів досить різно-
манітна. Так, у 2012 році 73 % опитаних підприємств заявили, що
постраждали від незаконного привласнення майна, 60 % респон-
дентів регулярно у своїй діяльності зіштовхуються з корупцією
та хабарництвом, а 30 % опитаних зазначають, що найсуттєвіші
економічні злочини спричинили маніпуляції з фінансовою звіт-
ністю.

В умовах необхідності посилення контролю за діяльністю віт-
чизняних суб’єктів господарювання виникає нагальна потреба
модернізації їх обліково-аналітичної системи, здатної виступати
інформаційним підґрунтям управління ризиками шахрайства в
середині підприємства та зловживаннями з боку контрагентів.

Удосконалення обліково-аналітичної системи потребує розви-
тку теоретичних, методичних та організаційних положень обліку
та аналізу з метою формування інформаційної системи стратегіч-
ного типу, у якій поряд з внутрішніми вимогами щодо задово-
лення інформаційних потреб враховуються параметри та вимоги




