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альних цінностей і стану взаєморозрахунків не тіль-
ки з прив’язкою до бухгалтерських рахунків, а й в 
усунутій від останніх форм.

Висновки. У результаті вивченої наукової та спе-
ціалізованої літератури можна зробити висновок, 
що автоматизація документообігу витрат на рибопе-
реробних підприємствах є актуальною проблемою. 
Вважаємо за доцільне використовувати на підпри-
ємствах рибопереробної галузі повну модель доку-
ментообігу, яка найпослідовніше розв’язує проблеми 
обробки великих документопотоків, щодо витрат, за 
допомогою можливості отримання підсумкової ін-
формації. Завдяки цьому може бути забезпечено роз-
поділ функцій бухгалтерського й оперативно-техніч-
ного обліку, а, отже, і функцій різних підсистем та 
підрозділів системи управління.

А за використовування інших моделей документоо-
бігу підсумкова інформація може виникати переважно 
на рахунках бухгалтерського обліку, які виконують 
свою особливу роль і не завжди визначають угрупован-
ня інформації, необхідні для інших служб управління. 
Водночас однозначно висловлюватися лише на користь 
повної моделі документообігу не можна, оскільки для 
рибопереробних підприємств з невеликим документо-
потоком така модель технологічно надмірна.
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Постановка проблеми. Питання ефективної побу-
дови та впровадження системи внутрішнього контр-
олю якості на підприємстві є дуже актуальним для 
підприємств, які прагнуть правильно побудувати 
свою бізнес стратегію. Роль внутрішнього контролю 
важко переоцінити. За його допомогою забезпечу-
ється збереження власності, виявлення і мобілізація 
наявних резервів у сфері виробництва і у фінансах, 
формуються умови для підвищення ефективності 
управління підприємством та покращення якості 

продукції. В умовах ринкової економіки відбулись 
відчутні зміни в плануванні, обліку та контролю ви-
робничо-господарської дяльності. Зокрема, зовсім ін-
шими стали цілі підприємства, засоби їх досягнення 
та економіка суспільства загалом. Тому актуальність 
впровадження системи внутрішнього контролю якос-
ті на підприємстві у наш час достатньо велика.

Проте, дуже часто виникає багато спірних питань 
та проблем щодо її впровадження та використан-
ня. Так, підприємства не маючи достатньо ресурсів, 
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практичних навичок і, відповідно, висококваліфіко-
ваного персоналу не можуть забезпечити організацію 
системи внутрішнього контролю на підприємстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий 
внесок у формування теоретичних та організаційно-
методичних засад бухгалтерського відображення та 
внутрішнього контролю якості здійснили вітчизня-
ні й зарубіжні вчені: А.Н. Азріліян, Ф.И. Алдаш-
кін, І.А. Басманова, П.С. Безруких, Ф.Ф. Бутинець, 
М.П. Воскобойніка, З.В. Гуцайлюк, А.Г. Загородній, 
В.І. Кержакова, С.З. Мошенський, Г.В. Нашкер-
ська, В.Ф. Палій, В.М. Пархоменко, Н.Л. Пирогова,  
А.Д. Трусов, А. Фейгенбаума, Дж. Фостер,  
Ч.Т. Хорнгрен та ін.

Вивчення проблем, пов’язані з якістю продукцію 
та витрат на її поліпшення й підвищення займалися 
наступні вчені: И.А. Бланк, Л.І. Буряк, Е.М. Век-
слер, Д.Г. Гольцев, М.Г. Грещак, В. Ісаєв, А. Каплан, 
А. Кнопок, О.С. Коцюба, В.В. Кулішов, Д. Ман-
жеєв, Н.А. Морозова-Герасимович, Г.В. Осовська,  
А.О. Панна, Я. Розенцвайг, І.Ю. Тимрієнко,  
П. Тройцкій, А.М. Турило, А. Фейгенбаум, Т. Хри-
пач, М.І. Шаповал, М. Шапошніков, В. Шухарт та ін.

Постановка завдання – систематизувати та дослі-
дити окремі аспекти контролінгу як одного із мето-
дів внутрішнього контролю якості на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу. Внутрішній контр-
оль – це система заходів, визначених управлінським 
персоналом підприємства та здійснюваних на підпри-
ємстві з метою найбільш ефективного використання 
усіма працівниками своїх обов’язків із забезпечен-
ня та здійснення господарських операцій [1, с. 46]. 
Внутрішній контроль визначає закономірність цих 
операцій та їх економічну доцільність для даного 
підприємства.

Варто відмітити, що внутрішній контроль суттє-
во відрізняється від контролю взагалі. Внутрішній 
контроль – контроль зсередини компанії, це систе-
ма управління інформацією, на противагу зовнішнім 
видам контролю, таким як законодавче регулювання 
(діяльність будь-якого підприємства повинна бути 
підпорядкована вимогам Господарського кодексу, 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фі-
нансову звітність», Податкового кодексу України), 
контроль з боку вищих рівнів управління (державні 
комісії, комітети, галузеві організації, профспілкові 
організації) і т. п. [2, с. 165].

Система внутрішнього контролю – це комплекс 
заходів та інструментів, що забезпечують правиль-
не та ефективне ведення господарської діяльності 

підприємства, збереження його майна, запобігання 
шахрайства, а також виявлення й виправлення по-
милок та забезпечення своєчасності відображення 
показників у звітності підприємства для зацікавле-
них користувачів бухгалтерської інформації.

В системі організації внутрішнього контролю ви-
діляють безліч об’єктів, які формують її цілісність 
та значимість для підприємства. Так як в процесі 
виробництва постійно утворюється відповідний від-
соток дефекту, необхідно виділити такий об’єкт вну-
трішнього контролю, як якість продукції та витрати 
на її забезпечення, що покращать імідж підприєм-
ства та конкурентоспроможність продукції.

Яценко В.М. [3, с. 1] зазначив, що ступінь склад-
ності щодо внутрішнього контролю якості відповідає 
організаційній структурі підприємства, чисельності 
управлінського персоналу та іншого персоналу, роз-
галуженості мережі відокремлених підрозділів, сту-
пеню централізації бухгалтерського обліку та інших 
характеристик підприємства.

Так, організацію внутрішнього контролю якості 
продукції здійснюють управлінський персонал під-
приємства на чолі з директором та головним бухгал-
тером у процесі якого ставиться ряд таких основних 
завдань (табл. 1).

Таким чином, в процесі здійснення внутрішнього 
контролю за якістю на виробничих та промислових 
підприємствах необхідно враховувати такі основні 
завдання як повнота обліку даних, точність обліку 
даних, законність господарських операцій, збере-
ження бухгалтерських документів та захист акти-
вів. Вони надають змогу керівнику підприємства та 
управлінському персоналу врахувати всі початкові 
елементи, які є необхідними для організації ефек-
тивної системи внутрішнього контролю суб’єкта гос-
подарювання.

Контроль якості продукції тісно пов’язаний з та-
ким поняттям, як «контролінг», що використовуєть-
ся у країнах з розвиненою ринковою економікою.

Слово «контролінг» походить від англійського «to 
control» – контролювати, управляти, що утворено від 
французького «controle» та означає «реєстр, переві-
рочний список». Контролінг – концепція інформації 
та управління. На сьогодні контролінг можна визна-
чити як систему управління процесом досягнення 
кінцевих цілей і результатів діяльності підприєм-
ства, тобто систему управління прибутком.

Паламарчук І.О. [4] вважає, що контролінг – це 
система орієнтована на майбутній розвиток підпри-
ємства. Його завданням є орієнтація управлінського 

Таблиця 1
Основні завдання контролю якості на підприємстві

Завдання Коротка характеристика Вплив на внутрішній
контроль якості

Повнота обліку 
даних

Облік повинен відображати всі сфери діяльності підприємства 
із широкою деталізацією облікових даних

Виключення шляхом контр-
ольних процедур дублювання, 
невиробничих витрат, нераці-
онального використання всіх 
видів ресурсів; оптимізація 
податкових платежів, зміцнення 
розрахункової дисципліни

Точність обліку 
даних

Передбачає відображення в бухгалтерському обліку досягнень 
та недоліків у діяльності підприємства. Тобто, точність обліку 
даних забезпечує надання правдивої інформації про діяль-
ність підприємства

Законність господар-
ських операцій

Передбачає, що всі проведені господарські операції не повинні 
суперечити П(С)БО, Податковому кодексу України, МСФЗ, 
іншими нормативними документами та визначеній на підпри-
ємстві обліковій політиці

Збереження бухгал-
терських документів

Процес збереження бухгалтерських документів необхідний 
для підтвердження здійснених фактів господарського життя з 
метою уникнення негативних наслідків для підприємства

Уникнення фактів крадіжок, 
псування та нецільового ви-
користання майна, знищення і 
розголошення інформації (в тому 
числі тієї, що міститься в облі-
кових регістрах, комп’ютерних 
базах даних, звітності)

Захист активів
Означає, що необхідно створити такі умови контролю активів, 
за яких вони стають недосяжними для зовнішніх користува-
чів (держава, кредитори, родичі та інші претенденти)
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процесу на максимізацію прибутку і вартості капіта-
лу при мінімізації ризику та збереженні ліквіднос-
ті й платоспроможності підприємства. Він є базою 
управління і ґрунтується на економічній системі, 
систематичності управління і автоматизованому по-
рядкові управління. За відсутності хоч би однієї 
складової система управління не є контролінгом.

На перший погляд, поняття «контролінг» асоці-
юється зі словом «контроль». Але ці поняття не то-
тожні. Контролінг (стратегічний менеджмент) – це 
підсистема управління, що поєднує в собі елементи 
функцій контролю, планування, обліку та аналізу. 
Залежно від суб’єкта контролю, за наявності достат-
ніх службових повноважень контролера до вищевка-
заного переліку може додаватися функція розпоряд-
ництва [5, с. 480].

Отже, необхідно розглянути відмінності між вну-
трішнім контролем та контролінгом (табл. 2).

Контролінг дає змогу прогнозувати господарську 
й комерційну ситуацію та визначати причини від-
хилення та оптимізувати співвідношення витрат і 
результатів. Для оволодіння контролінгом необхід-
ний широкий кругозір і здатність мислити аналі-
тично [6]. А внутрішній контроль забезпечує лише 
внутрішнє керування діяльністю підприємства, що 
забезпечує прийняття ефективних управлінських рі-
шень з метою досягнення «0» % дефектності своєї 
господарської діяльності.

Система контролінгу щодо якості повинна мати 
можливість отримувати всю необхідну інформацію й 
створювати на її основі рекомендації для прийняття 
управлінських рішень.

На думку деяких вчених, українським підпри-
ємствам слід починати з впровадження таких ін-
струментів контролінгу, які спрямовані на вирі-
шення оперативних управлінських завдань. Серед 
них: розрахунок доходів і витрат, внутрішній облік 
і звітність. Вони повинні забезпечувати прозорість 
господарювання та підвищувати його ефективність, 
проте такий спосіб впровадження не є ефективним. 
Найбільш ефективним є створення на підприємстві 
служби контролінгу в складі групи контролерів з 
трьох-чотирьох осіб.

В кожній службі контролінгу є свої посадо-
ві обов’язки та повинні дотримуватися командний 
принцип роботи. Даний принцип полягає в тому, що 
всі особи служби контролінгу повинні працювати як 
«єдине ціле» і забезпечувати прозорість та ефектив-
ність в своїй діяльності.

Служба контролінгу щодо якості може бути орга-
нізована у вигляді:

– сервісного центру, що здійснює підтримку 
управлінських процесів;

– центру компетенції, що надає свої знання і на-
вички, а також методичне забезпечення для подолан-
ня проблем в сфері якості; 

– координаційного центру, який здійснює коор-
динацію різних за часом і змістом планів і розробку 
консолідованого плану в цілому на підприємстві, а 
також координацію процесів обліку, аналізу, плану-
вання, контролю й інформаційного забезпечення;

– інформаційного центру, що здійснює побудову 
інформаційної системи, яка охоплює і оцінює всі ас-
пекти роботи щодо якості на підприємстві;

– аналітичного центру, який здійснює аналіз 
ефективності системи управління якістю, а також 
оцінку якості продукції;

– стратегічного центру, який разом з керівни-
цтвом бере участь в процесі встановлення і досяг-
нення цілей і стратегій в сфері якості продукції на 
підприємстві.

Проте вибір певного підходу щодо організації 
служби контролінгу стосовно якості продукції зале-
жить не лише від можливостей підприємства, але й 
від розуміння сутності контролінгу. 

Отже, відділ контролінгу має бути інтегрованим в 
систему економічних служб підприємства. Вважаємо, 
що для ефективного управління якістю найдоцільні-
шим є створення децентралізованої служби на чолі з 
фінансовим директором, до складу якої входить від-
діл контролінгу. Оскільки в умовах децентралізації 
можливі чотири найбільш поширені варіанти функці-
онування служби контролінгу [7], зокрема це: 

1. Контролер підрозділу адміністративно підпо-
рядкований керівнику підрозділу, а інструктується 
у головного контролера.

2. Контролер підрозділу адміністративно підпо-
рядкований керівнику підрозділу, а функціонально 
– головному контролеру.

3. Контролер підрозділу функціонально підпоряд-
ковується керівнику підрозділу, а адміністративно – 
головному контролеру.

4. Контролер підрозділу орієнтований на спільну 
роботу з керівником підрозділу, головному контролеру 
він підпорядкований адміністративно і функціонально.

За підприємством залишається право вибору од-
ного з вказаних варіантів.

Таким чином, принцип «введення» служби контр-
олінгу в організаційну структуру управління підпри-
ємством здійснюється залежно від ситуації. Вищена-
ведені варіанти організації децентралізованої служби 
контролінгу найбільш відомі, у більшій мірі випро-
бувані і описані в літературних джерелах, проте за-
лишається багато можливостей для їх модифікацій.

Прийняття адекватної організаційної структури 
підвищує ефективність служби контролінгу, мінімі-

Таблиця 2
Відмінності між поняттями «внутрішній контроль» та «контролінг» 

Показник Внутрішній контроль Контролінг

Визначення

Система заходів, визначених управлінським 
персоналом підприємства з метою найбільш 
ефективного використання усіма праців-
никами своїх обов’язків із забезпечення та 
здійснення господарських операцій

Інструмент прийняття управлінських рішень, 
внутрішній консультант менеджменту підпри-
ємства

Сфера використання Процес прийняття управлінських рішень; 
процес контролю

Процес прийняття управлінських рішень; 
аналіз економічної ситуації для внутрішнього 
використання; процес реалізації управлінських 
рішень; процес контролю

Хто використовує Керівник підприємства або уповноважена 
особа

Менеджмент підприємства вищої та середньої 
ланки управління

Результати викорис-
тання

Прийняття ефективних управлінських рі-
шень та підвищення ефективності діяльності 
підприємства

Підвищення ефективності діяльності підпри-
ємства, передбачення результатів діяльності; 
прийняття ефективних управлінських рішень



165ауковий вісник Херсонського державного університетуН
зує можливі конфлікти та зводить аргументи проти 
введення (впровадження) концепції контролінгу.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, систе-
ма контролінгу є важливим аспектом в запроваджен-
ні системі контролю на підприємстві. Так як систе-
ма контролінгу включає в себе весь спектр функції 
з бухгалтерського й управлінського обліку, контролю 
та аналізу, то дана система повинна бути таким чином 
організована, щоб якість продукції, створена підпри-
ємством, відповідала вимогам високої якості та забез-
печувала її конкурентоспроможність.

Після дослідження проблеми організації внутріш-
нього контролю якості продукції та витрат на її забез-
печення встановлено, що контролінг є невід’ємною 
складовою системи організації внутрішнього контр-
олю та управління підприємством.
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ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ 
ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК

У статті викладено актуальність теми дослідження. Розглядається сучасна система оподаткування податком на прибуток в 
України, подається та аналізується світовий досвід щодо оподаткування даним видом податку. Обґрунтовано та запропоновано 
різні шляхи покращення оподаткування податком на прибуток в Україні.
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НАЛОГОМ НА ПРИБЫЛЬ

В статье изложена актуальность темы исследования. Рассматривается современная система налогообложения налогом 
на прибыль в Украине, подается и анализируется мировой опыт по налогообложению данным видом налога. Обоснованы и 
предложены различные пути улучшения налогообложения налогом на прибыль в Украине.
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Постановка проблеми. Податок на прибуток на сьо-

годнішній день є одним з найважливіших із групи пря-
мих податків у податковій системі України. Він має 
дуже важливе фіскальне значення, чим відрізняється 
від аналогічних податків в економічно розвинених кра-
їнах. Саме тому це питання має велике значення для 
нашої економіки, що є актуальним на сьогодні.

Від справедливого оподаткування залежить не 
тільки успішний економічний розвиток окремого 
підприємства, але й держави в цілому. Відповідно, 
важливо проаналізувати міжнародний досвід щодо 
розрахунків з державою податком на прибуток.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оподат-
кування прибутку підприємств досліджували в своїх 
працях такі вітчизняні та науковці, як В. М. Мель-
ник, І. А. Грицаєнко, О. С. Іванишина, В. М. Федосов, 
В. М. Опарін, Г. О. П’ятаченко, О. Д. Данилов та інші.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. На сьогодні актуальним залишається 
впровадження міжнародного досвіду оподаткування 
податком на прибуток у нашій державі. Багато ві-
тчизняних та зарубіжних вчених займалися вивчен-
ням даної теми, проте залишається ще низка неза-
вершених питань.


