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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективність функціонування будь�якого суб'єкта

господарювання в сучасних умовах економічної та по�
літичної кризи може підтримуватись на бажаному рівні і
підвищуватись завдяки запровадженню дієвої системи
управлінського контролю. При її формуванні доцільним
є вивчення та врахування існуючої парадигми відносно
концептуальних основ контролю. Адже це дасть змогу
обрати найбільш прийнятний тип системи управлінсь�
кого контролю та виокремити його основні елементи.

АНАЛІЗ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням формування концептуальних основ управ�
лінського контролю приділяли увагу ряд зарубіжних та віт�
чизняних вчених, а саме: Р. Адамс, В. Андреєва, А. Аренс,
І. Бєлобжецький, О. Бородкін, Н. Брохун, В. Бурцев,
Ф. Бутинць, Б. Валуєв, А. Герасимович, О. Деменіна,
Є. Калюга, А. Кармінський, Г. Кірейцев, М. Корінько,
М. Кужельний, А. Кузьмінський, Дж. Лоббек, Дж. Мон�
тгомері, Л. Нападовська, І. Пилипенко, Дж. Робертсон,
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В. Суйц, М. Чумаченко, В. Шевчук, А. Шеремет, Ю. Цаль�
Цалко, А. Яругова та інші. Вчені розглядали основні
складові концепції управлінського контролю в частині
визначення його економічного змісту, предмету, виок�
ремлення об'єктів та суб'єктів контролю, методологіч�
ного інструментарію та ін.

Проте найбільша розбіжність думок вчених спосте�
рігається при виокремленні елементів системи управлі�
нського контролю, що вимагає проведення подальших
наукових досліджень та обгрунтувань.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є характеристика різних типів

системи управлінського контролю, виділення її основ�
них елементів та формування автором власних думок та
висновків.

ВИКЛАДЕННЯ
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Управлінський контроль являє собою систему, при�
значення якої сприяти досягненню стратегічних та опе�
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ративних цілей суб'єкта господарювання в умовах не�
визначеності та перманентних ризиків. Відомо, що сис�
темою (від дав.�гр.  — "сполучення", "ціле",
"з'єднання") є сукупність взаємопов'язаних елементів,
які взаємодіють із середовищем. Оцінюючи теоретичні
розробки та практичний досвід вітчизняних і зарубіж�
них підприємств можна стверджувати, що на цей час
існують різні типи систем управлінського контролю, а
саме: трьохелементні, чотирьохелементні та п'ятиеле�
ментні. При цьому конотація конкретних елементів
різних типів систем управлінського контролю дещо
різняться.

Трьохелементний тип системи управлінського кон�
тролю розглядається в основному з двох позицій:

1. Визначення контролю з позиції функції управлі�
ння. В цьому випадку контроль можна звести відповід�
но до таких процедур (рис. 1).

Проведений огляд наукових досліджень показав, що
більшість науковців підтримують саме цю точку зору,
незважаючи на деякі відмінності в трактуванні елементів
контролю цього типу. Зокрема Дж. Робінсон виділяв три
елементи: прогнозування результатів, фіксація резуль�
тату, виявлення відхилень[5]. В. Ньюман
наголошував на трьох ключових елемен�
тах процесу: встановлення стандартів
контролю у відповідності до стратегії, оц�
інка та звітність за результатами роботи,
проведення коригуючих заходів [6].

2. Визначення контролю з точки зору
його структури. В такому випадку відпо�
відно до інституціональної структури ви�
діляють такі елементи, як: зовнішнє сере�
довища, система бухгалтерського обліку
та процедури контролю.

Головне значення чотирьохелемент�
ного типу управлінського контролю за
Лоранжем і Мортоном [13] є допомога

 
 
 

 
 

 

 
  
 

Рис. 1. Складові трьохелементного типу управлінського контролю
при розгляді контролю з позиції функції управління

 
 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Складові трьохелементного типу управлінського контролю при розгляді контролю з точки зору його структури
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Рис. 3. Складові чотирьохелементного типу
управлінського контролю за Лоранжем і Мортоном

Джерело: [13].

 

 
 

 
 

 

Рис. 4. Складові чотирьохелементного типу управлінського контролю
за Р. Ентоні

Джерело: [1; 2].
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Рис. 5. Складові п'ятиелементного типу управлінського контролю
за Е. Гутенбергом

Джерело: [3].
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структурним підрозділам в досягненні цілей підприєм�
ства при виділенні та врахуванні таких ключових еле�
ментів та їх меж, які максимально сприятимуть досяг�
ненню задекларованих цілей (рис. 3).

Р. Ентоні [1; 2] має іншу точку зору щодо виділення
складових системи управлінського контролю чотирьо�
хелементного типу (рис. 4).

Найбільш складним є п'ятиелементний тип управлі�
нського контролю за Гутенбергом [3], що містить такі
складові, як: стандарти, інформаційне забезпечення,
оцінка відхилень, коригування відхилень, комунікаційні
зв'язки.

При цьому необхідним є використання таких обо�
в'язкових процедур (рис. 6).

Слід зазначити що і в загальнові�
домій моделі COSO [4; 8; 11; 14; 15] та�
кож виділяється п'ять елементів, що
забезпечує ефективну основу для
опису та аналізу системи внутрішнь�
ого контролю відповідно до вимог
фінансового регламенту [13; 14; 15].
Ці п'ять компонентів включають в
себе (рис. 7).

При цьому слід зазначити, що на�
ведені складові в тій чи іншій мірі при�
таманні будь�якому типу системи уп�
равлінського контролю. Насамперед
це стосується виділення таких основ�
них елементів системи контролю, як
вимірювання, оцінка відхилень та їх ко�
ригування.

У той же час, різні типи систем уп�
равлінського контролю мають від�
мінності одна від одної. Так, в окремих
типах систем (рис. 1 та 3) не беруться
до уваги зв'язки між вимірюванням,
оцінкою та корегуванням в ході вико�
ристання процедур контролю, в той
час як типи управлінського контролю
представлені на рисунках 4 та 7 під�
креслюють важливу роль комунікацій�
них зв'язків. Системи (рис. 2 та 4)
підкреслюють важливість виокремлен�
ня елементу контрольного середови�
ща, в той час як в системах (рис. 1, 2 та
рис. 3) відбувається його ігнорування.
В системах, представлених на рис. 3 та
7 виділяють контрольні змінні та еле�
менти ризику, в той час як в інших сис�
темах це ігнорується. Слід зазначити,
що тільки в системі представленій на
рисунку 7 виділяється в окрему скла�
дову елемент моніторингу.

Подібність точок зору випливає із
ідентичності визначення сутності кон�
тролю та виокремлення процедур кон�
тролю, зокрема в частині питань вимі�
рювання, оцінки та корегування.
Відмінності або подібність різних типів
управлінського контролю виникають в
результаті:

Рис. 6. Процедури п'ятиелементного типу управлінського контролю
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Рис. 7. Елементи контролю в п'ятиелементній системі COSO

Джерело: [14; 15].
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1. Пізнання сутності елементу не завжди є одноти�
повим, що в свою чергу вимагає відповіді на питання: що
таке елемент, якій він може бути, який зміст цього еле�
менту?

2. Трактування меж елементу може відрізнятися,
про свідчать праці вчених. Так, розробка стандартів,
звітність та оцінка розглядається одними авторами як
складові елемента оцінки, в той час як інші вчені наго�
лошують, що це три незалежні елементи. Це ж сто�
сується і питань стандартів контролю та контрольних
змінних у стандартах: одні автори розглядають їх як
один елемент, інші виділяють два незалежних елемен�
ти.

У той же час, не має одностайності і у визначенні
меж системи контролю. Зокрема дискусійними є пи�
тання стосовно відкритості системи контролю. Тому
для побудови ефективної системи управлінського кон�

тролю важливим є розробка його концептуальних ос�
нов. Передумовою визначення сфери повноважень си�
стеми управлінського контролю є осмислення в першу
чергу його елементів та вирішення питань щодо їх трак�
тування. Ключовим моментом при цьому є визначення
їх сутності, економічної природи та сфери використан�
ня.

Для вивчення демаркації меж та масштабів кожно�
го елементу, доцільним є визначення принаймні двох їх
основних характеристик:

по�перше, це незамінність: якщо один елемент в си�
стемі не враховано, сутність об'єкта буде змінено,
(іншими словами, якщо в підприємстві стандарти кон�
тролю не є елементами системи управлінського конт�
ролю, то і відповідно не буде ставитися питання відпо�
відності діяльності підприємства встановленим стан�
дартам);

Таблиця 1. Елементи управлінського контролю
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по�друге, це неупередженість: елемент має відобра�
жати найбільш фундаментальний елемент об'єкта з не�
залежним і явним діапазоном; (іншими словами, якщо в
підприємстві в стандартах контролю є можливим виді�
лення змінної та постійної складової, доречним є виді�
лення двох елементів).

Обсяг елементів системи управлінського контро�
лю тісно пов'язаний із його загальною конотацією.
Якщо систему управлінського контролю розглядати
як відкриту, то, як приклад, можна виділити елемент
моніторингу зовнішнього середовища. В той же час,
якщо систему розглядати як закриту такого елемен�
ту не буде.

Відповідно до теоретичних основ та значення сис�
теми управлінського контролю в підприємстві, вважає�
мо за доцільне виділення таких елементів управлінсь�
кого контролю: контроль зовнішнього середовища, кон�
трольні змінні, стандарти контролю, інформаційні звіти,
контроль оцінки, контроль корегування, оцінка ефек�
тивності, механізм стимулювання, комунікаційні зв'яз�
ки, моніторинг.

Наведені елементи системи управлінського контро�
лю будуть сприяти формуванню досконалої системи уп�
равлінського контролю суб'єктів господарювання. Ко�
жен елемент має свою особливу та важливу функцію в
процесі управлінського контролю і є запорукою якості
цієї системи. Не належне врахування наведених еле�
ментів буде призводити до зниження якості функціо�
нування підприємства.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

При виборі елементів системи управлінського
контролю необхідним є врахування: особливостей
господарської діяльності суб'єкта господарювання,
типу управління, організаційної структури, наявно�
го людського капіталу, інформаційних запитів адмі�
ністративного персоналу та ін., бо їх набір прямо
впливає на ефективність системи управлінського
контролю. Це дасть змогу структурувати взаємозв'�
язок між управлінням, власне управлінським конт�
ролем та бажаними результатами ефективності
діяльності.
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