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У статті описані теоретичні основи та актуальність контролю на підприємстві як однієї з складових системи управління на 
підприємстві. Розглянуті сутність, основні характеристики та особливості ефективного процесу контролю. Досліджено сутність 
управлінського контролю, визначено його цілі та завдання в господарській діяльності підприємства, запропоновано схему діяль-
ності системи управлінського контролю підприємств.
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Постановка проблеми. Розвиток економіки на су-
часному етапі характеризується нестабільністю, яка 
набула форм системності. Це проявляється в пору-
шенні економічних зв’язків між усіма ланками еко-
номічної системи. За цих умов ефективне управління 
підприємством ускладнюється, що зумовлює форму-
вання ефективної системи контролю на підприєм-
стві. Контроль стає необхідним:

- по-перше, для усунення невизначеності інфор-
мації про ситуацію, що склалась на підприємстві; 

- по-друге, для попередження можливості виник-
нення пов’язаних з цією невизначеністю кризових 
ситуацій; 

- по-третє, для забезпечення та постійного підтри-
мання умов успішної діяльності підприємства. 

Формування ефективного управлінського контр-
олю набуває характеру основи, присутньої на всіх 
рівнях управління підприємством. У більш широко-
му значенні ефективний управлінський контроль, за 
інших рівних умов, є гарантією успішної діяльності 
підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У дослі-
дження загальної теорії контролю, зокрема управлін-
ського контролю, вагомий внесок зробили вітчизняні 
та зарубіжні вчені, такі як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бути-
нець, Б.І. Валуєв, Н.І. Дорош, І.К. Дрозд, Є.В. Ка-
люга, Г.Г. Кірейцев, М.Д. Корінько, В.Ф. Максімова, 
Л.В. Нападовська, В.П. Пантелеєв, В.С. Стельмах, 
Б.Ф. Усач, В.О. Шевчук та інші. 

Постановка завдання. Дослідження формування 
ефективної системи управлінського контролю на підпри-
ємствах з метою підвищення ефективності їх функціо-
нування в умовах нестабільної ринкової кон’юнктури. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У су-
часних умовах господарювання суб’єкти, які діють 

на території України з метою ефективного функціо-
нування та сталого розвитку, повинні вміло викорис-
товувати і застосовувати прогресивні теорії, методи 
й інструменти управління, а також досвід провідних 
світових компаній у сфері управлінського контролю. 
Контроль як одна з функцій управління являє собою 
процес визначення якості й коригування виконува-
ної підлеглими роботи, для того щоб забезпечити ви-
конання планів, спрямованих на досягнення цілей 
підприємства.

Таким чином, контроль входить до завдання ме-
неджера будь-якого рівня – від керівника підпри-
ємства до майстра цеху. Правильно організований 
контроль дозволяє не тільки вчасно виявити недо-
ліки в діяльності підприємства, але й вчасно вжити 
заходів для їх усунення. Необхідність ефективного 
управління економікою України взагалі та господар-
сько-фінансовою діяльністю підприємств зокрема по-
требує здійснення ефективного контролю як важли-
вої і автономної аналітичної функції управління. 

Управлінський контроль в сучасних умовах гос-
подарювання доцільно представити як систему, що 
складається з елементів входу (інформаційне забез-
печення контролю), елементів виходу (інформація 
про об’єкт управління, отримана в результаті контр-
олю) і сукупності наступних взаємопов’язаних ла-
нок: центрів відповідальності; техніки контролю, 
тобто інформаційно-обчислювальна техніка і техно-
логія; процедури контролю та системи обліку.

На підприємствах, які функціонують в Україні, 
були проведені дослідження у сфері контролю, аналі-
зувалася робота керівників всіх рівнів, згідно резуль-
татів дослідження були виділені головні принципи, 
яких повинні дотримуватись керівники для ефектив-
ної системи контролю на підприємстві:
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1) принцип комбінації різних видів контролю: 

об’єкт управління подібний, то й контроль повинен 
за структурою бути йому відповідним. Складність 
контролю розкривається за посередництвом обліку 
різних площин контрольних процедур: тимчасових, 
змістовних, видових, функціональних, технологіч-
них і т.д;

2) контроль повинен здійснюватися в умовах не-
обхідної публічності, гласності. Контроль, здійсне-
ний кулуарно, має часто також «камерні» наслідки: 
реальних кроків по зміні ситуації не відбувається, 
причини тривіально прості: ні виконавці, ні керів-
ники часто в такій ситуації не одержують інформації 
про зняті показники;

3) особливе місце серед принципів контролю за-
ймає вимога до забезпечення всеосяжного, повсюдно-
го, постійного характеру контролю. При всій тональ-
ності контролю слід уникати дріб’язковості, того, що 
в народі називають «стояти над душею». Як забез-
печити бажаний характер контролю й уникнути не-
гативних наслідків? Для цього потрібно всі управ-
лінські функції замкнути на контроль. По-іншому 
це можна сформулювати як принцип універсальності 
контролю; 

4) слід виходити із принципу координації контр-
олю в управлінні. Це означає узгодження й встанов-
лення доцільного співвідношення дій різних органів, 
що займаються контролем, їх структурних підрозді-
лів і посадових осіб для досягнення цілей з наймен-
шими витратами сил і засобів.

Контроль як функція менеджменту є елементом 
зворотного зв’язку, тому що за даними контролю 
проводиться коригування раніше прийнятих рішень 
і планів, а також стандартів усієї господарської ді-
яльності. Він є об’єктивною необхідністю, тому що 
навіть найоптимальніші плани не можуть бути реалі-
зовані, якщо вони не будуть доведені до виконавців і 
за їх виконанням не буде налагоджений об’єктивний, 
постійний контроль [2, с. 33]. 

Як правило, найбільш ефективний контроль – 
найпростіший контроль з точки зору тих цілей, для 
яких він призначений. Якщо система контролю дуже 
складна і люди, які взаємодіють з нею, не розумі-
ють і не підтримують її, то така система контролю не 
може бути ефективною. Надлишкова складність веде 
до безладдя, що є синонімом втрати контролю над 
ситуацією [2, с. 34].

На сучасних підприємствах повинні мати місце 
важливі елементи управлінського контролю, які є 
необхідними для реалізації процесу управління під-

приємства в цілому. Кожний з елементів буде ефек-
тивним за умови періодичності його використання. 
Наглядно елементи системи управлінського контр-
олю підприємств представлені в таблиці 1.

Актуальність питання розробки ефективного і до-
цільного механізму впровадження управлінського 
контролю в Україні, на наш погляд, зумовлена таки-
ми чинниками:

- чимало проблем на підприємствах (особливо ве-
ликих) виникає внаслідок неузгодженості між ке-
рівниками різних відділів, які відповідають безпо-
середньо за економічні результати: виробниками, 
фінансистами, маркетологами;

- неадекватність стандартного бухгалтерського 
обліку потребам сучасного бізнесу. Іншими словами, 
він не дає змоги отримати коректні дані для при-
йняття бізнес-рішень;

- зацікавленість інвесторів у довготерміновій та 
оптимальній віддачі від вкладених у компанію ко-
штів. Налагоджена система управлінського контро-
лю дає в руки топ-менеджерів підприємства «козирі» 
для створення власних конкурентних переваг.

Козир перший – управління витратами. Перше, 
що необхідно усвідомити будь-якому керівникові, – 
керованість витрат, а відповідно, й прибутку. Усе це 
перебуває в зоні компетенції підприємства, а не зале-
жить тільки від тенденцій ринку та платоспромож-
ності споживача. Наприклад, загальний дохід під-
приємства становить 2000 гривень. З них 85% (1700 
гривень) – витрати, 15% (300 гривень) – прибуток. 
Власник бізнесу хоче отримувати 400 гривень при-
бутку, у нього є два варіанти дій:

1) варіант перший – збільшення обсягу продажу. 
При цьому схема залишається незмінною – витрати 
й прибуток становлять 85 і 15 відсотків відповідно. 
Проте, якщо прибуток тепер 400 гривень, то збіль-
шуються і витрати: в цьому разі вони становитимуть 
2266 гривень. Не кажучи вже про те, що збільшити 
обсяг продажу на 33% майже неможливо – це знає 
будь-який маркетолог;

2) однак є й другий варіант: зменшення витрат на 
5,88% дає той самий ефект, що й збільшення про-
дажу на 33,3%.

На жаль, багато підприємств не помічають про-
стоти цієї схеми й обирають складний і витратний 
шлях.

Козир другий – додаткові маневри. Управлін-
ський контроль дає менеджерам підприємства мож-
ливість чітко усвідомити економічну модель свого 
підприємства. У кожного бізнесу є один визначаль-

Таблиця 1
Елементи системи управлінського контролю 

№ Складовий елемент Періодичність 
проведення

Відповідальний за 
обробку і надання 

інформації
Користувачі інформації

1.
Аналіз дотримання договірних 
відносин, оцінка ефективності 
умов окремих договорів

Щомісячно Заступник головного 
бухгалтера

Головний бухгалтер, директор 
підприємства, члени правління, 
акціонери

2.
Аналіз відповідності обсягів 
надходження ресурсів потребам 
підприємства

Щомісячно Менеджер
Головний бухгалтер, директор 
підприємства, члени правління, 
акціонери

3.
Контроль за станом розрахунків 
з постачальниками та їх 
обсягом

Щомісячно Бухгалтер
Головний бухгалтер, директор 
підприємства, члени правління, 
акціонери

4. Внутрішній аудит 1 раз на рік або пів-
річчя Аудиторська фірма

Головний бухгалтер, директор 
підприємства, члени правління, 
акціонери

5. Аудит реалізації по відділам та 
всього підприємства Раз в квартал Відділ бухгалтерії, 

аудиторська фірма

Головний бухгалтер, директор 
підприємства, члени правління, 
акціонери
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ний чинник, на який поставлений головний і ви-
грашний акцент. Він нерідко буває неочевидний або 
просто непомітний. Наприклад, компанія Gillete ро-
бить ставку на принцип повторних купівель (додат-
кових лез); до того ж, постійно мотивуючи свого клі-
єнта купувати наступну модель товару, тобто основне 
джерело прибутку тут – клієнт, який одного разу вже 
придбав продукцію Gillete. Компанія Kimberly-Clark 
акцентує на бренді – така модель стабільніша, вона 
не залежить від часових циклів. Мережа роздрібних 
магазинів Walgreens робить ставку на візит клієн-
та: в кожному магазині мережі розміщено пункти з 
надання різноманітних послуг (хімчистки, ремонтні 
майстерні, ательє пошиву одягу тощо) настільки, що 
майже кожний відвідувач хоч щось та купить. Маю-
чи чітке уявлення про особливості роботи свого під-
приємства, бізнесмен отримує можливість маневру-
вати в конкурентній боротьбі.

Козир третій – побудова правильної стратегії. 
Склавши перший і другий механізми разом, можна 
отримати третю перевагу – можливість будувати і, що 
важливіше, змінювати стратегію роботи підприємства 
залежно від обставин. Наприклад, коли бізнес робить 
тільки перші кроки, варіантів дій замало, діловий ри-
зик дуже високий, підприємству потрібна одна стра-
тегія. Коли справа просувається стабільно, ризик зни-
жується, збільшується варіативний набір поведінкових 
маневрів. Попередня стратегія вже не принесе належ-
ного ефекту – потрібен інший, кардинальний підхід. 
Те ж саме відбувається тоді, коли підприємство пере-
буває і в періоді зростання, і в кризовій ситуації.

З цих трьох «козирів» найважливішим все ж таки 
є перший: момент управління витратами. Розуміння 
логіки маніпулювання витратами дає змогу суттєво 
спростити механізми визначення низки найважливі-
ших для підприємства показників – собівартості, фі-
нансових результатів, а також прийняття управлін-
ських рішень, контролю та регулювання.

Здійснення контролю на підставі оцінки одержа-
них результатів вимагає чіткого формування плано-
вих завдань, які потрібно виразити у числовій формі 
(наприклад, підвищити рівень віддачі на вкладений 
капітал на 5%). За виконання планових завдань має 
бути передбачена ефективна система стимулюван-
ня. Управлінський контроль за результатами можна 
здійснювати на основі зворотного та випереджуваль-
ного зв’язку. Управлінський контроль зі зворотним 
зв’язком передбачає контроль виходу продукції, по-
рівняння її обсягів з цільовими показниками та здій-
снення за необхідності певних коригувальних дій. 
За управлінського контролю з випереджувальним 
зв’язком необхідно визначити очікуване значення ре-
зультатів на певних етапах діяльності й порівнювати 
їх із запланованими показниками. Завданням управ-
лінського контролю з випереджувальним зв’язком є 
недопущення помилок в діяльності до того, як ви-
никнуть будь-які відхилення від очікуваних резуль-
татів. 

Однією з найважливіших особливостей управлін-
ського контролю за результатами є виділення цен-
трів відповідальності, зокрема центрів витрат, дохо-
дів, прибутку та інвестицій, формування бюджетів 
для кожного центру відповідальності, організація об-
ліку виконання бюджетних завдань та ідентифікація 
і аналіз причин відхилень. Однак систему управлін-
ського контролю за результатами доволі складно ви-
користовувати в неприбуткових організаціях та для 
оцінювання роботи працівників допоміжних підроз-
ділів (відділу кадрів, бухгалтерії тощо), результати 
роботи яких важко виразити кількісно.

На нашу думку, основними чинниками, які впли-
вають на ефективне функціонування системи управ-
лінського контролю, в умовах сьогодення є:

- ставлення керівництва до внутрішнього контр-
олю, тобто наскільки правильно розуміє керівництво 
роль внутрішнього контролю в управлінні організа-
цією, наскільки воно покладається на інтуїцію і не-
ринковий «досвід» ведення бізнесу;

- зовнішні умови функціонування підприємства, 
його розміри, організаційна структура, масштаби і 
види діяльності, кількість та регіональна неоднорід-
ність (розгалуженість) місця розташування її від-
окремлених підрозділів, стратегічні установки, цілі 
і завдання, ступінь механізації і комп’ютеризації ді-
яльності, ресурсне забезпечення;

- рівень компетентності кадрового складу.
Ми вважаємо за потрібне розвивати нові напря-

ми вдосконалення системи управлінського контролю, 
адже у підприємства, яке постійно розвивається, по-
стійно зростають потреби у ефективності інформації. З 
метою ефективного і успішного впровадження управ-
лінського контролю на підприємствах України варто 
зосередити увагу на вирішені наступних проблем:

1) вибір варіанту побудови системи управлінсько-
го контролю в залежності від розміру підприємства, 
галузі і сфери діяльності підприємства;

2) визначення параметрів інформації, що надхо-
дитиме з інших організаційних рівнів, аналіз фор-
ми її вирішення, терміни надходження, визначення 
відповідальних за вчасне та правильне подання цієї 
інформації;

3) підвищення кваліфікаційних вимог спеціаліс-
тів всіх рівнів;

4) запровадження ефективного технічного функціо-
нування системи управлінського контролю, що значно 
підвищить оперативність контролю завдяки мініміза-
ції розриву в часі між збирання вхідної інформації та 
отриманням вихідних, опрацьованих даних, які необ-
хідні для складання управлінської звітності та при-
йняття на її основі ефективних управлінських рішень.

Висновки з проведеного дослідження. Менеджери 
розпочинають здійснювати функцію контролю з того 
моменту, коли вони визначили ціль і створили орга-
нізацію. Без контролю починається хаос, і об’єднати 
діяльність працюючих стає неможливо. Зміна зако-
нів, технологій, умов конкуренції та інших зовнішніх 
факторів можуть перетворити реальні плани в недо-
сяжні. Для своєчасного реагування на подібні зміни 
в організаціях повинен бути налагоджений і сформо-
ваний ефективний управлінський контроль. Система 
управлінського контролю має сприяти підвищенню 
ефективності управлінської діяльності, позитивно 
впливати на результати роботи. Управлінський контр-
оль у менеджменті підприємства необхідний для ви-
явлення і вирішення проблем раніше, ніж вони на-
несуть серйозну шкоду підприємству. Управлінський 
контроль не є разовою акцією. Це процес безперерв-
ний, він включає спостереження і регулювання різ-
них видів діяльності підприємства з метою полегшен-
ня виконання управлінських завдань.

Ефективний управлінський контроль створюється 
на основі його з’єднання з процесом стратегічного пла-
нування. Проте в процесі оцінки необхідно враховува-
ти і незаплановані (випадкові) результати, які най-
частіше забезпечуються ефективними оперативними 
рішеннями і характеризують результативність діяль-
ності окремих підрозділів або працівників та їх умін-
ня адекватно реагувати на непередбачені обставини. 
Початком управлінського контролю є оцінка резуль-
татів, а закінченням – аналіз чинників, які зумови-
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ли отримання таких результатів і розкриття причин 
відхилень фактичних показників від запланованих. 
Таким чином, управлінський контроль є невід’ємною 
складовою менеджменту, без якої не може повноцін-
но та злагоджено функціонувати жодне підприємство.
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Стаття присвячена дослідженню сутності, причин виникнення та економічним наслідкам дебіторської заборгованості під-
приємств. Доведено необхідність та основні завдання управління дебіторською заборгованістю. Розглянуто факторинг як один з 
дієвих інструментів кредитної політики підприємства.
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Малыш И.Н. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья посвящена исследованию сущности, причин возникновения и экономическим последствиям дебиторской задолже-

нности предприятий. Доказана необходимость и основные задачи управления дебиторской задолженностью. Рассмотрен фак-
торинг как один из действенных инструментов кредитной политики предприятия. 
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of accounts receivable managing are shown. Factoring as one of the most effective instrument of the company`s credit policy is analyzed. 
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Постановка проблеми. Господарська діяльність 
підприємств пов’язана з економічними відноси-
нами з різними контрагентами та оформлюється 
платіжними розрахунками, одна частина з яких 
здійснюється одразу, а інша переходить до розря-
ду заборгованості. Більшість підприємств не здат-
ні функціонувати без надання відстрочок платежу, 
тому для більшості компаній проблема управління 
дебіторською заборгованістю є однією з найбільш 
актуальних, оскільки отримання платежів від дебі-
торів – один з основних джерел надходжень грошо-
вих коштів для підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання управління дебіторською заборгованістю під-
приємств розглядалися у працях В. Бабаєва, Ф. Бу-
тинця, Л. Коваленко, Р. Костирко, С. Кузнецова, 
Н. Новікова,Т. Головченко, Н. Матицина, Г. Савиць-
кої та інших вчених.

Здебільшого дослідники акцентують увагу на фор-
муванні дебіторської заборгованості, її оцінці, питан-
нях кредитної політики підприємств, тоді як подаль-
шого дослідження потребує розробка комплексної 
методики управління дебіторською заборгованістю. 
Для цього потрібно визначити та дослідити основні 
напрямки вдосконалення управління дебіторською 
заборгованістю вітчизняних підприємств.

Постановка завдання. Метою статті є розробка за-
ходів щодо удосконалення управління дебіторською 
заборгованістю підприємства шляхом застосування 
сучасних інструментів, що дозволить здійснювати 
ефективний контроль за надходженням оплати від 
споживачів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дебі-
торська заборгованість – заборгованість покупців, 
замовників та інших дебіторів (у тому числі яка за-
безпечена векселями) за надані їм продукцію, това-
ри, роботу або послуги; фінансових і податкових ор-
ганів за податками, зборами та іншими платежами 
до бюджету; також заборгованість з сум нарахованих 
дивідендів, відсотків, роялті тощо, що підлягають 
надходженню; заборгованість пов’язаних сторін та з 
внутрішньовідомчих розрахунків; інша поточна дебі-
торська заборгованість. Дебіторська заборгованість, 
у разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів, 
наводиться за чистою реалізаційною вартістю.

Основними завданнями управління дебіторської 
заборгованістю є [2, с. 184]:

• визначення політики надання товарного кредиту;
• контроль її виконання;
• визначення політики інкасації простроченої де-

біторської заборгованості (з подальшим контролем її 
виконання).


