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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ 
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Анотація 
 

У статті уточнено зміст і функції внутрішнього контролю забезпечень майбутніх витрат і 
платежів, систематизовано організаційні складові контрольного процесу забезпечень 
майбутніх витрат і платежів як елементу ризик-менеджменту підприємства, обґрунтовано 
важливість використання облікових інструментів як механізму запобігання ризиків діяльності, 
розроблено методичну модель та уточнено склад забезпечень майбутніх витрат. Актуальним 
є удосконалення організаційно-методичної моделі внутрішнього контролю забезпечень 
майбутніх витрат і платежів як інструменту ризик-менеджменту підприємства, оскільки 
економічна діяльність в умовах ринкових відносин, жорсткість конкурентної боротьби, 
політична та економічна нестабільність зумовлюють проблеми ідентифікації, оцінки та 
управління підприємницькими ризиками. Важливу роль в управлінні діяльністю підприємства 
в умовах ризику відіграє бухгалтерський облік забезпечень майбутніх витрат і платежів як 
складова політики управління ризиками та інструмент мінімізації і нейтралізації їх наслідків. 
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Summary 
 

The article discusses issues related to risk management in the system of internal control of 
the company, gives different interpretations of the concept of «risk» and the main stages of risk 
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management framework in internal control system on the basis of accounting and analytical 
information, functions of the internal control over the provision, organizes the organizational 
components of the control process of provision as an element of risk management of the 
enterprise, substantiates the importance of using accounting tools as a mechanism for preventing 
business risks, developed a methodological model and specified the composition of the provisions 
future costs of objects and information sources of internal control. Internal control, as defined in 
accounting and auditing, is a process for assuring of an organization's objectives in operational 
effectiveness and efficiency, reliable financial reporting, and compliance with laws, regulations 
and policies. The improvement of the organizational and methodological model of internal control 
over the provision as an instrument of risk management of the enterprise is urgent, as economic 
activity in the conditions of market relations, the rigidity of competition, political and economic 
instability predetermine the problems of identification, assessment and management of business 
risks. Detected objects and systematized information sources internal control. The action of any 
risk can lead to negative consequences, so each company should develop a system of measures 
aimed at the maximum possible reduction of undesirable effects. Internal control is important, 
since it allows you to increase the company's management and compliance with its goals and 
objectives. An important role in managing the company's business in a risk-taking environment is 
played by accounting for the provision as part of a lrisk lmanagement lpolicy and a tools for 
minimizing their effects. 

 

Keywords: provision, control, internal control, methodological model, objects, 
sources, risk management, management. 

 

Постановка проблеми. В умовах ринкової конкуренції для 
забезпечення фінансової безпеки промислового підприємства 
першорядного значення набуває створення ефективного механізму 
нівелювання комерційних ризиків. Одним з його елементів є забезпечення 
майбутніх витрат і платежів. Вони виконують функції згладжування 
коливань фінансового результату та страхування відповідальності 
адміністрації підприємства, планування величини витрат на майбутні 
періоди. Для ефективного здійснення даних функцій на підприємстві 
повинен бути налагоджений внутрішній контроль забезпечень майбутніх 
витрат і платежів. Він виступає на підприємстві цілісною системою, яка 
підпорядковується єдиним вимогам і принципам побудови та 
функціонування. На сьогодні система внутрішнього контролю на 
підприємстві працює недостатньо ефективно, відсутня інформація про 
фактичні відхилення, помилки та небажані явища, неправильний вибір 
об’єктів та предметів контролю, відсутність необхідної інформації для 
прийняття керівництвом ефективних управлінських рішень, тому дане 
питання потребує детальної теоретичної розробки. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суттєвий внесок у 

зародження та формування внутрішнього контролю як науки, що стало 
підґрунтям для подальшого її розвитку, зробили такі вчені: І. І. Бабіч [1], 
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Т. А. Бутинець [2], І. М. Вигівська [5], Г. Л. Вербицька[4], С. І. Головацька 
[6-7], А. Г. Завгородній [8], П. О. Куцик [11], Є. В. Калюга [9], 
М. Д. Корінько [10], Л. В. Нападовська [12], В. С. Терещенко [13] та ін. 
Однак питання контролю забезпечень майбутніх періодів у господарській 
діяльності підприємства розкриті недостатньо. Це призводить до того, що 
керівники втрачають можливість впливати на процеси, які відбуваються на 
підприємстві, що може призвести до маніпуляції з фінансовим результатом. 
Метою статті є визначення, систематизація та структуризація 

організаційно-методичної моделі внутрішнього контролю забезпечень 
майбутніх витрат і платежів як елементу ризик-орієнтованого управління 
ризиками діяльності підприємства. 
Виклад основного матеріалу. В умовах ринкової економіки ризик – 

ключовий елемент підприємництва. Економічна діяльність в умовах 
ринкових відносин, жорсткість конкурентної боротьби, політична та 
економічна нестабільність зумовлюють надзвичайну актуальність 
проблеми ідентифікації, оцінки та управління підприємницькими ризиками. 

Упрaвління екoнoмічними ризикaми суб’єктів господарювання – це 
система цілеспрямoвaнoгo впливу нa всі види ризику підприємствa, які в 
свoїй сукупнoсті дoзвoляють уникнути, зменшити aбo мінімізувaти 
негaтивні нaслідки суб’єктивнo-oб’єктивнoгo хaрaктеру гoспoдaрськoгo 
середoвищa. 

Важливу роль в управлінні діяльністю підприємства в умовах ризику 
відіграє бухгалтерський облік як інструмент мінімізації (нейтралізації) 
ймовірних наслідків господарських ризиків шляхом створення для 
керівництва відповідного інформаційного забезпечення на всіх етапах 
процесу управління. 

З метою забезпечення ефективного управління діяльністю 
підприємства, підвищення його рентабельності, збереження активів, 
зростання капіталу тощо необхідний чіткий механізм контролю за 
господарськими операціями. Ці процеси повинні давати змогу всім 
учасникам системи управління отримувати та використовувати у процесі 
прийняття рішень достовірну фінансову інформацію, що залежить від 
ефективності діючої системи контролю. В умовах ринкової економіки будь-
який економічний суб’єкт має свою цільову функцію, яка реалізується та 
досягається за допомогою ефективного управління. Однією з функцій 
управління окремим суб’єктом є внутрішній контроль. 

Т. А. Бутинець стверджує, що «внутрішній контроль – це постійна, 
щоденна робота, яка унеможливлює допускання зловживань і дає 
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можливість використовувати ресурси підприємства, включаючи людський 
капітал, на його користь відповідно до прийнятих планів, а також захищає 
інтереси працюючих у відповідності до умов колективного договору» [2]. 

А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Г. О. Партин дають таке визначення 
внутрішнього контролю: «здійснюваний підприємством процес перевірки 
виконання всіх управлінських рішень у сфері фінансової діяльності з 
метою організації фінансової стратегії та запобігання кризовим ситуаціям, 
які можуть призвести до банкрутства цього підприємства» [8]. 

Як стверджує М. Д. Корінько, внутрішній контроль – це система заходів, 
визначених керівництвом підприємства та здійснюваних на підприємстві з 
метою найбільш ефективного виконання усіма працівниками своїх 
обов’язків щодо забезпечення та здійснення господарських операцій [10]. 

На думку Є. В. Калюги, внутрішній контроль – це система 
спостереження за ефективністю, доцільністю та законністю здійснюваних 
операцій з метою збереження грошових потоків та матеріальних 
цінностей, а також це складова ринкового механізму та одна з основних 
функцій управління підприємством [9]. 

Отже, найбільш повним є визначення внутрішнього контролю як 
постійного процесу перевірки доцільності, законності здійснення 
господарських операцій, ефективності діяльності підприємства, виконання 
управлінським персоналом своїх функцій та обов’язків з метою 
запобігання розкраданням, кризовим явищам та іншим негативним 
фактам, явищам та їх наслідкам [6]. 

Підтримуємо думку більшості вчених та вважаємо, що основною метою 
внутрішнього контролю є інформаційне забезпечення та перевірка 
управлінських рішень щодо наявності чи попередження помилок, 
відхилень і усунення їх причин. 

Сьогодні залишається відкритим питання щодо встановлення функцій 
внутрішнього контролю. Так, Т. А. Бутинець пише, що необхідним є 
виконання системою внутрішнього контролю наступних функцій: 

1) виявлення та використання внутрішніх резервів і посилення режиму 
економії; 

2) виявлення резервів підвищення продуктивності праці; 
3) запровадження заходів щодо зниження собівартості продукції; 
4) покращення використання матеріальних, фінансових, трудових 

ресурсів; 
5) усунення непередбачених витрат; 
6) попередження крадіжок та інших правопорушень [2]. 
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Не можна не погодитися з Л. В. Нападовською, яка запропонувала до 
функцій внутрішнього контролю відносити: 

1) експертну оцінку стратегічних напрямів розвитку підприємства; 
2) контроль процесів, що відбуваються в самій організації; 
3) оцінку прийнятих управлінських рішень; 
4) оцінку досягнутих результатів; 
5) оцінку якості здійснення планування, обліку, організації, аналізу; 
6) контроль за виконанням функціональних обов’язків конкретними 

виконавцями; 
7) надання кваліфікованої допомоги управлінському персоналу [12]. 
Система внутрішнього контролю повинна мати не формальний, а 

реальний і систематичний характер. Ознаками такого контролю є: 
систематичний контроль усієї фінансово-господарської діяльності 
підприємства, оперативний контроль за використанням матеріальних, 
фінансових і трудових ресурсів з боку керівників структурних підрозділів 
(центрів відповідальності); контроль базується на точній оцінці, 
об’єктивних вимірниках, який здійснюють керівник підприємства, його 
заступник, головний бухгалтер, бухгалтери та інші фахівці апарату 
управління; встановлення зворотного зв’язку з контрольованим об’єктом 
(керівники структурних підрозділів (центрів відповідальності) звітують 
перед керівництвом про усунення недоліків, а керівництво вживає  
заходів для впливу на осіб, винних у негативних наслідках);  
затвердження систем внутрішнього контролю в обліковій політиці,  
що передбачає графік документообігу; посадові інструкції менеджерів  
усіх рівнів; узагальнення результатів контролю, їх аналізу, розроблення 
заходів із усунення недоліків. 

На основі проведеного дослідження з’ясовано, що для зручності 
проведення контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів 
підприємств доцільно виокремлювати три основні етапи (рис.1): 
організаційно-підготовчий (постановка мети та завдань, формування 
інформаційного забезпечення, вибір суб’єктів внутрішнього контролю), 
дослідний (методичний) – використання способів та методичних прийомів, 
реалізація методики, формування доказової бази для прийняття 
об’єктивних рішень за результатами контролю, результативно-
узагальнюючий (документальне оформлення результатів внутрішнього 
контролю та використання результатів контролю шляхом надання 
користувачам результатів внутрішнього контролю, контроль за 
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виконанням оперативних управлінських рішень та реалізацією проведених 
заходів). 

 

 
Рис.1. Методична модель внутрішнього контролю забезпечень майбутніх 

витрат і платежів 
Джерело: власна розробка 
 

Результативна стадія 

МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І 
ПЛАТЕЖІВ 

- аналіз та з’ясування виявлених відхилень; 
- впровадження механізму уникнення та усунення виявлених недоліків 

Інспекційна стадія 

- контроль за реалізацією прийнятих рішень 

Методична стадія 

- вивчення первинних і розпорядчих документів, що підтверджують створення 
резервів (забезпечень) та правильності їх формування і використання; 
- перевірка правильності оцінки резервів (забезпечень); 
- перевірка правильності облікового відображення резервів (забезпечень) на 
рахунках бухгалтерського обліку, в регістрах обліку; 
- перевірка достовірності розкриття інформації про резерви (забезпечення) у 
звітності підприємства 

Організаційна стадія 
 

- окреслення повноважень суб’єктів контролю; 
- визначення об’єктів контролю (наявність окремих ризиків діяльності; оцінка 
ризиків; законність та відповідність створюваних резервів та забезпечень 
майбутніх витрат і платежів установчим документам; правильність 
формування облікової політики підприємства щодо резервів та забезпечень 
майбутніх витрат і платежів; доцільність та правильність визначення суми 
створених резервів та забезпечень майбутніх витрат і платежів, їх 
відображення в облікових регістрах і звітності); 
- джерела інформації (нормативні акти, що регламентують облікове 
відображення виплат працівникам, наказ про облікову політику, первинні 
документи, інформація з рахунків бухгалтерського обліку, облікові регістри, 
бухгалтерська звітність); 
- окреслення кола завдань внутрішньогосподарського контролю; 
- вибір методів: прийоми документального контролю (арифметична, 
формальна, нормативно-правова, логічна, зустрічна та/або взаємна 
перевірка), прийоми фактичного контролю  



 
 
ЕКОНОМІКА  ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 
Випуск I (73), 2019 

 

 
96 

На першому етапі формуються цілі, обираються методи і прийоми 
контролю, розробляється програма і визначаються параметри 
функціонування і розвитку підприємства, безпосередні виконавці 
контролю, строки його здійснення, форма звітності. 

У межах першого етапу визначаються об’єкти контролю, проводиться 
збір облікових даних, матеріалів спостережень і замірів; здійснюється 
обробка одержаної інформації, розраховуються необхідні показники, 
здійснюється їх групування, складаються аналітичні таблиці, графіки та 
діаграми. Це зроблено з метою об’єктивної оцінки діяльності підприємства. 

На результати та ефективність внутрішнього контролю має значний 
вплив правильне визначення його об’єктів, особливо у тих ділянках 
діяльності, в яких існує найбільша можливість виникнення перевитрат і 
марнотратства. Адже неправильне їх визначення може призвести до 
нераціональної діяльності служби внутрішнього контролю, втрат часу, 
відсутності необхідної інформації для прийняття керівництвом ефективних 
управлінських рішень. При цьому також створюється невиправдане 
підтвердження функціонування системи внутрішнього контролю, що 
призводить до відсутності інформації щодо фактичних відхилень, помилок 
та небажаних явищ. 

На другому етапі контрольного процесу безпосередньо здійснюються 
контрольні процедури щодо достовірності господарських операцій із 
формування витрат та оцінюється їх відповідність заданим параметрам 
(бюджетним показникам). 

На третьому етапі контрольного процесу результати контролю 
попередньо узагальнюються та здійснюється аналіз виявлених порушень. 
За результатами проведення внутрішнього контролю складається висновок 
щодо виявлених відхилень та встановлених порушень, здійснюється їх 
моніторинг та розробляються пропозиції щодо вдосконалення 
управлінського обліку підвищення рівня внутрішнього контролю. За 
результатами внутрішнього контролю здійснюється коригування  
діяльності підприємства, модифікація його стратегії, цілей діяльності, 
перегляд планів, перерозподіл завдань, удосконалення технології 
діяльності й управління. 

Об’єкт контролю ˗ сукупність економічно однорідних показників, 
перевірка яких здійснюється за допомогою єдиного інформаційного 
забезпечення та відповідних методичних прийомів. Об’єктами контролю 
резервів і забезпечень майбутніх витрат і платежів підприємства є: 
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1. Наявність окремих ризиків діяльності або ймовірності їх виникнення. 
2. Оцінка ризиків діяльності підприємства. 
3. Доцільність зовнішнього страхування або застосування облікових 

методів внутрішнього запобігання ризикам. 
4. Правильність обрання резервів та забезпечень майбутніх витрат і 

платежів для запобігання або зменшення негативного впливу ризиків. 
5. Законність та відповідність створюваних резервів та забезпечень 

майбутніх витрат і платежів установчим документам підприємства. 
6. Правильність формування облікової політики підприємства щодо 

резервів та забезпечень майбутніх витрат і платежів. 
7. Доцільність обрання методів створення резервів. 
8. Правильність визначення суми створених резервів та забезпечень 

майбутніх витрат і платежів. 
9. Достовірність витрачання резервів та забезпечень майбутніх витрат і 

платежів за призначенням. 
10. Правильність оцінки резервів та забезпечень майбутніх витрат і 

платежів станом на дату складання фінансової звітності. 
11. Достовірність відображення резервів та забезпечень майбутніх 

витрат і платежів в облікових регістрах. 
12. Правильність відображення резервів та забезпечень майбутніх 

витрат і платежів згідно з Податковим кодексом України. 
13. Достовірність фінансової та податкової звітності щодо резервів та 

забезпечень майбутніх витрат і платежів. 
Джерела контролю ˗ сукупність носіїв інформації, за допомогою і на 

основі яких проводиться контроль. Джерела контролю резервів і 
забезпечень майбутніх витрат і платежів підприємства можна 
класифікувати таким чином: 

- Законодавчо-нормативні документи, які регламентують господарську 
діяльність підприємства. 

- Законодавчо-нормативні документи, які регламентують порядок 
створення резервів і забезпечень майбутніх витрат і платежів. 

- Законодавчо-нормативні документи, які регламентують 
оподаткування господарської діяльності підприємства. 

- Законодавчо-нормативні документи, які регламентують організацію і 
ведення бухгалтерського обліку резервів і забезпечень майбутніх витрат і 
платежів та порядок здійснення їх контролю. 

- Установчі та дозвільні документи підприємства. 
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- Угоди, договори та інші документи юридичного характеру, що є 
підставою для виникнення ризиків діяльності. 

- Первинні і зведені документи. 
- Регістри бухгалтерського обліку. 
- Фінансова звітність. 
- Податкова звітність. 
Ефективність контролю на підприємстві залежить від правильності 

визначення його об’єктів та джерел контролю. 
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. Отже, контроль за діяльністю підприємства залежить від чітко 
визначених і запропонованих функцій контролю забезпечень майбутніх 
витрат і платежів, визначення основних етапів здійснення контрольних 
процедур, визначення об’єктів та джерел контролю. Ефективність 
внутрішнього контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів у системі 
управління ризиками залежить від постановки цілей та завдань контролю, 
формування інформаційного забезпечення, вибору суб’єктів внутрішнього 
контролю, достовірної оцінки забезпечень майбутніх витрат і платежів та 
їх відповідність заданим параметрам. Слід зазначити, що рівень складності 
контролю у системі управління залежить від: галузево-технологічних 
особливостей діяльності підприємства, їх організаційної структури; обсягів 
діяльності; рівня організації бухгалтерського обліку тощо. Перспективами 
подальших досліджень є перевірка залишків на рахунку 47 «Забезпечення 
майбутніх витрат і платежів», що дасть змогу встановити достовірність та 
повноту відображення даного рахунка в обліку. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Анотація 
 

У статті досліджено питання управління витратами на підставі вибору оптимальної 
технології виробництва продукції хімічної промисловості. Побудовано модель п’яти чинників 
для вибору технології виробництва. Головною метою управління є вибір такої технології 
виробництва, яка б при менших витратах давала б максимальний прибуток та в свою чергу 
здійснювала мінімальний негативний вплив на навколишнє середовища та організм людини. 
Визначено критичну точку обсягу виробництва, при якій обрані технології виробництва є 


