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РОЗРОБКА МОДЕЛІ СИСТЕМИ
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО

КОНТРОЛЮ ОБЛІКОВО-ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВА

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто розробку моделі системи внутрішньо-
господарського контролю обліково-звітної інформації підприємства.
Метою дослідження є розробка моделі системи внутрішньогосподарсь-
кого контролю обліково-звітної інформації підприємства. Дослідження
моделі системи внутрішньогосподарського контролю обліково-звітної
інформації підприємства в умовах інституційних перетворень здійсню-
ється в нерозривному зв’язку з виробничими та інтеграційними проце-
сами. Запропонована модель системи внутрішньогосподарського конт-
ролю обліково-звітної інформації комплексно забезпечує вирішення
питань організації та методології його проведення з метою забезпе-
чення ефективної діяльності суб’єкта господарювання. Отриманий ре-
зультат буде корисним для застосування в практичній діяльності
суб’єктів господарювання при розробці системи внутрішньогосподарсь-
кого контролю обліково-звітної інформації підприємства. Результат
дослідження має теоретичну і практичну цінність при розробці системи
внутрішньогосподарського контролю обліково-звітної інформації під-
приємства.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: внутрішньогосподарський контроль, модель, моде-
лювання, система, обліково-звітна інформація

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. В умовах інновативного роз-
витку характерною рисою економічних суб’єктів стає швидка
зміна основних факторів виробництва, що на перший план ста-
вить завдання управління змінами і формування адаптивних ін-
струментів для їх управління. У цьому випадку особливого зна-
чення набуває організація внутрішньогосподарського контролю
обліково-звітної інформації підприємства, спрямованого на своє-
часне виявлення виникаючих диспропорцій і резервів виробниц-

© К. В. Безверхий, 2016 172



ISSN: 2310-9734 Фінанси, облік і аудит. 2016. Випуск 2 (28)

173

тва, що дозволяє розробити заходи з усунення ризиків зниження
результативності та економічності поточного виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні питан-
ня розробки моделі системи внутрішньогосподарського контро-
лю підприємства в різний час займалися такі зарубіжні та вітчиз-
няні вчені-економісти, як О. Акєнтьєва, Б. Аманжолова, С.
Бардаш, О. Бірюк, Ю. Божина, М. Бондар, К. Боримська, К. Боцо-
єва, Т. Боцян, Т. Бутинець, Н. Виговська, Т. Галямова, Л. Гордіє-
нко, Л. Гусак, Б. Жарилгасова, І. Заєць, С. Івахненков, Є. Калюга,
О. Колумбет, С. Концева, М. Корінько, В. Король, Р. Костирко,
М. Кругла, В. Максімова, Л. Медвідь, Т. Міщенко, Т. Муренко,
О. Павелко, В. Пантелеєв, Н. Петренко, А. Рабошук, Ю. Ржавіна,
О. Ромашко, Л. Савенков, Р. Савченко, Т. Серебрякова, І. Сереб-
ренікова, М. Чік, С. Щеголькова, Г. Яровенко та інші [2—44].

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Не зменшуючи вагомості
наукових напрацювань провідних учених, зауважимо, що питан-
ня розробки моделі системи внутрішньогосподарського контро-
лю обліково-звітної інформації підприємства не знайшли відо-
браження в їх роботах. Це зумовлює поглиблення та розширення
дослідження в напрямі розробки моделі системи внутрішньогос-
подарського контролю обліково-звітної інформації підприємства.

Формулювання мети і завдання дослідження. Метою дано-
го дослідження є розробка моделі системи внутрішньогосподар-
ського контролю обліково-звітної інформації підприємства. Для
досягнення поставленої мети в дослідженні пропонується вирі-
шити такі завдання: а) дослідити сутність процесу моделювання;
б) навести класифікацію моделей в економіці, які можуть бути
застосовані для господарського контролю; в) охарактеризувати
модель управління ризиками у відповідності до COSO; г) проана-
лізувати інтегровану концепцію внутрішнього контролю (Модель
COSO-ERM); д) побудувати модель системи внутрішньогоспо-
дарського контролю обліково-звітної інформації підприємства.

Матеріали та методи. Матеріалами дослідження є міжнарод-
не законодавства з питань розробки концептуальних моделей
внутрішнього контролю. Теоретико-методологічною основою
дослідження є діалектичний метод наукового пізнання та систем-
ний підхід щодо розробки моделі системи внутрішньогосподар-
ського контролю обліково-звітної інформації підприємства. Ме-
тод моделювання використовується для побудови моделі системи
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внутрішньогосподарського контролю обліково-звітної інформації
підприємства. Метод пізнання об’єкта дослідження ґрунтується
на системному та синергетичному підходах, відповідно до яких
розробка моделі системи внутрішньогосподарського контролю
обліково-звітної інформації підприємства розглядається в нероз-
ривному зв’язку із забезпеченням ефективної діяльності суб’єкта
господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. У сучасних умо-
вах ведення господарської діяльності перед підприємствами все
гостріше постає питання розробки ефективної та надійної систе-
ми їх внутрішньогосподарського контролю. Для цього пропону-
ється використати загальнонауковий метод пізнання — моделю-
вання. У загальному розумінні моделювання є способом пізнання
процесів і явищ за допомогою побудови їх моделей (зразків). У
сучасній науці використовуються різні моделі, серед яких виді-
лимо модель у формі опису об’єкта дослідження з використанням
формалізованої мови символьних позначень, характерних для
відповідної науки.

За схематичним поданням процес моделювання можна презе-
нтувати у такому вигляді (рис. 1).

Концептуальну модель побудови системи внутрішнього конт-
ролю підприємства наводить О. Акєнтьєва, що складається з: а)
місії; б) мети; в) об’єкта; г) предмету; ґ) постулатів, принципів і
правил; д) структури; е) організації технології; є) організації
управління [2, c. 9].

Б. Аманжолова пропонує модель концептуальних основ фор-
мування системи внутрішнього контролю [3, c. 33].

Провідний вітчизняний учений-економіст С. Бардаш розгля-
дає класифікаційну модель принципів економічного (господарсь-
кого) контролю як складного поліморфічного явища [4, c. 74].

О. Бірюк і В. Король наводять організаційно-методичну мо-
дель внутрішньогосподарського контролю виробництва цукрових
буряків з урахуванням якості продукції [5, c. 134].

Ю. Божина пропонує модель внутрішньогосподарського конт-
рою у птахівництві [6, c. 9].

Модель системи внутрішньогосподарського контролю інвес-
тиційної діяльності пропонує М. Бондар [7, c. 197].
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Рис. 1. Сутність процесу моделювання [1, c. 194]

К. Боримська та Т. Кирик наводить організаційну модель вну-
трішньогосподарського контролю операцій з оренди державного
чи комунального майна [8, c. 38].

Модель методики внутрішнього контролю сільськогосподар-
ського виробництва наводить К. Боцоєва [9, c. 19].

Т. Боцян розробила модель побудови системи внутрішнього
контролю в умовах комп’ютеризації [10, c. 15].

Провідний учений у галузі господарського контролю Т. Бути-
нець зазначає, що сучасна модель контролю вимагає впрова-
дження якісно нового підходу до організації системи контролю
на сучасному етапі розвитку економіки України, яка дедалі біль-
ше набуває властивостей змішаної [11, c. 238]. Автор виділяє такі
моделі: а) модель процесу господарського контролю [11, c. 488];
б) модель етапів внутрішнього контролю ФГЖ [11, c. 489]. Також
Т. Бутинець і Р. Савченко пропонують модель управлінського
контролю руху засобів підприємства та його стадії [12, c. 164].

Вітчизняний економіст Н. Виговська розробила організаційні
моделі служби внутрішнього контролю для малих підприємств та
акціонерних товариств [13, c. 234—235].

Модель контролю ведення бухгалтерського обліку на ділянці
обліку грошових коштів та їх еквівалентів наводить О. Височан
[14, c. 14].

Т. Галямова пропонує концептуальну модель реформування
внутрішньогосподарського контролю на основі розвитку внутрі-
шнього аудиту [15, c. 8].
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Модель інформаційного забезпечення процедур внутрішнього
контролю витрат незавершеного виробництва пивоварних під-
приємств розробила Л. Гордієнко [16, c. 12]

Модель внутрішнього контролю виробничих запасів в умовах
логістичного підходу до їх управління пропонує Л. Гусак [17,
c. 69—70].

Модель інформаційного забезпечення внутрішнього економі-
чного контролю фінансових результатів діяльності в системі
управлінського обліку наводить Б. Жарилгасова [18, c. 23].

І. Заєць описує модель організації внутрішнього контролю з
майном, що не належить підприємству на правах власності [19,
c. 158].

Провідний вітчизняний учений-економіст С. Івахненков про-
понує виділяти окремі алгоритмічні моделі (рис. 2), які, як вважає
автор, є справедливою для господарського контролю [20, c. 296].

Ідеальні (знакові) моделі

Математичні

Імітаційні

Алгоритмічні

Аналітичні

Концептуальні
(вербальні, графічні)

Рис. 2. Класифікація моделей в економіці, що може бути застосована
для господарського контролю [20, c. 296]

Для повного розкриття об’єктів контролю, його основних вла-
стивостей, і функцій, як вважає Є. Калюга, найдоцільніше вико-
ристовувати функціональні або організаційні моделі [21, c. 75].
Автор виділяє наступні моделі: 1) модель контрольних дій виро-
бництва готової продукції [21, c. 76]; 2) модель об’єктів контро-
лю і джерел інформації про матеріальні цінності [21, c. 77];
3) модель методичних прийомів і узагальнення результатів конт-
ролю операцій з товарно-матеріальними цінностями [21, c. 78];
4) модель об’єктів контролю і джерел інформації про план виро-
бництва продукції [21, c. 80]; 5) модель методичних прийомів
проведення і узагальнення результатів контролю виконання пла-
ну виробництва продукції [21, c. 81]; 6) модель попереднього і
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поточного контролю і реалізації готової продукції [21, c. 115];
7) модель програмно-логічного контролю [21, c. 115]; 8) модель
попереднього контролю за рухом матеріалів [21, c. 154];
9) модель контролю документальної перевірки господарських
операцій [21, c. 249]; 10) модель контролю організації і стану бу-
хгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності при
проведенні комплексних ревізій [21, c. 266—267].

Вітчизняний учений-економіст О. Колумбет наводить модель
організації обліку і здійснення контролю руху оборотних матері-
альних активів [22, c. 275].

Концептуальну модель розвитку внутрішньогосподарського
контролю у сільськогосподарських підприємствах пропонує
С. Концева [23, c. 8].

М. Корінько впровадив модель внутрішнього контролю диве-
рсифікації діяльності суб’єкта господарювання [24, c. 19].

Р. Костирко виділяє такі моделі контролю: а) інформаційна
модель контролю та аналізу резервів ефективного використання
та відтворення необоротних активів [25, c. 246]; б) модель конт-
ролю витрат для групи підприємств з одиничним типом вироб-
ництва та дрібносерійних промислових підприємств [25, c. 302 —
303]; в) інформаційна модель пооб’єктного контролю і аналізу
витрат [25, c. 334]; г) структурно-функціональна модель по-
об’єктного контролю непрямих витрат господарського суб’єкта
[25, c. 350]. Р. Костирко розробив організаційну модель по-
об’єктного контролю ефективності діяльності підприємства, яка
наочно демонструє послідовність, форми контролю і їх взаємо-
зв’язок, механізм використання контрольної інформації для при-
йняття управлінських рішень і розробки заходів щодо формуван-
ня резервів на покриття ризику втрат прибутку (економічних
вигід) підприємства [26, c. 96].

Модель внутрішньогосподарського контролю якості молочно-
го скотарства запровадила М. Кругла [27, c. 10].

Провідний вітчизняний учений-економіст В. Максімова виді-
ляє чотири моделі внутрішньогосподарського контролю: а)
суб’єктну модель контролю [28, c. 16]; б) об’єктну модель конт-
ролю [28, c. 18]; в) методологічну модель контролю [28, c. 19—
21]; г) комунікативну модель контролю [28, c. 24—27].

Л. Медвідь і Д. Харинович-Яворська наводять концептуальну
модель організації внутрішнього контролю підприємств роздріб-
ної торгівлі [29].
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Організаційно-методичну модель контролю витрат за центра-
ми відповідальності м’ясопереробного підприємства розробила
Т. Міщенко [30, c. 128].

Т. Муренко пропонує принципову модель організації внут-
рішнього контролю фінансової звітності залізничних підпри-
ємств [31, c. 177].

Організаційно-методичну модель контролю доходів і витрат
основної діяльності будівельних підприємств впроваджує О. Па-
велко [32, c. 12]

Моделювання широко застосовується в управлінні, причому
на практиці використовуються складні математичні моделі. Мо-
делювання внутрішньогосподарського контролю передбачає ви-
користання моделей для визначення поведінки та характеристик
систем контролю [33, c. 170]. В. Пантелеєв пропонує створити
таксометричну модель управління ввнутрішньогосподарським
контролем на прикладі мікрорівня [33, c. 170].

Н. Петренко запропонувала модель методики контролю опе-
рацій із зобов’язаннями, що включає шість складових: 1) переві-
рка підстави виникнення зобов’язань; 2) перевірка своєчасності
та повноти погашення зобов’язань; 3) встановлення повноти при-
буткування запасів, виконання робіт, надання послуг; 4) прове-
дення інвентаризації залишків зобов’язань; 5) перевірка правиль-
ність ведення бухгалтерського обліку зобов’язань; 6) уза-
гальнення переліку порушень, виявлених у ході контролю [34,
c. 416].

Досліджуючи моделі внутрішнього контролю А. Рабошук по-
рівнює модель COSO та СoCo [35, c. 69]. Аналогічно до COSO
модель СоСо покликана підвищити ефективність діяльності ком-
паній. Внутрішній контроль у моделі СоСо розглядається в кон-
тексті того, як виконуються поставлені завдання, і включає ті
елементи організації (включаючи ресурси, системи, процеси,
культуру, структуру та завдання), які в сукупності підтримують
людей у досягненні ними цілей. Модель СоСо деталізує дії, що
сприяють досягненню кращого результату для суб’єкта господа-
рювання; важливим є врахування припущення щодо ймовірних
змін у зовнішньому стосовно суб’єкта господарювання середо-
вищі, а ефективність системи внутрішнього контролю при цьому
визначається можливістю адаптації контролю до змін зовнішніх
умов.
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На відміну від COSO, де основою внутрішнього контролю є
контрольні процедури, модель CoCo фокусується на людських
цінностях та аспектах їх поведінки, почутті ідентичності органі-
зації, політиці управління людськими ресурсами, відповідальнос-
ті та підзвітності, взаємній довірі [35, c. 69—70].

Модель управління ризиками відповідно до COSO (Com-
mittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
наведено в табл. 1.

Таблиця 1
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО COSO

[36, с. 385—386]

Складові
№
з/п

Компонент
моделі

Елемент Зміст

Відповідальні
особи

Філософія та стиль
управління

Комплекс пере-
конань та уста-
новок підприєм-

ства

Ризик-апетит Ступінь припус-
тимого ризику

Наглядова рада або
рада директорів

Критична оцінка
та перевірка дія-
льності керівни-

цтва

Чесність, етичні
цінності, компете-
нція співробітників

Етичні стандар-
ти й стандарти
поведінки

Делегування
повноважень

і відповідальності

Межі, у яких до-
зволяється ініці-
атива працівни-

ків

1
Внутрішнє
середовище

(Internal
environment)

Стандарти в
області керування

кадрами

Прийом на робо-
ту, просування,
навчання, оцінка
співробітників

Керівництво
підприємст-
ва, наглядо-
ва рада, весь
персонал

підприємст-
ва
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Продовження табл. 1.
Складові№

з/п
Компонент
моделі Елемент Зміст

Відповідальні
особи

Стратегічні
(загальні)

Сенс існування
підприємства

Тактичні
(за видами
діяльності)

Ефективність і
продуктивність
діяльності
компанії

Підготовка
звітності

Забезпечення
достовірності

2
Постановка

цілей
(Objective

setting)

Дотримання
законодавства

Дотримання
діючих нормати-

вних актів

Керівництво
підприємст-
ва, наглядо-
ва рада

Події, вплив яких
буде негативним

Ризики, які не-
обхідно оцінити

3

Визначення
подій
(Event

identifica-
tion)

Події, вплив яких
буде позитивним

Можливості, які
необхідно

врахувати в про-
цесі формування

стратегії

Керівництво
підприємст-
ва (вибирає
методи ви-
значення
подій)

Ймовірність
виникнення

Можливості то-
го, що подія від-

будеться
4

Оцінка ри-
зиків (Risk
assessment)

Ступінь впливу
Наслідки того,

що подія
відбудеться

Керівництво
підприємст-
ва (вибирає
джерела ін-
формації,
методи оці-
нки ризиків)

Відхилення
від ризику

Припинення
діяльності, що
веде до ризику

Скорочення ризику
Дії зі зменшення
вірогідності
настання або
впливу ризику

Перерозподіл
ризику Перенос ризику

5
Реагування
на ризик

(Risk
response)

Прийняття ризику
Відсутність дій,
що приводять до
зниження ризику

Керівництво
підприємст-

ва
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Закінчення табл. 1.

6
Засоби

контролю
(Control

activities)

Процедури
контролю:

а) керуванння ін-
формаційними
технологіями;
б) керування

безпекою; в) ви-
значення

інформаційно-
технологічної
інфраструктури;
г) придбання,

розробка й техніч-
не обслуговування

програмного
забезпечення

Дії, здійснювані
безпосередньо
або з викорис-
танням техніч-
них засобів, що
забезпечують
реагування на
ризики з боку
керівництва

Керівництво
підприємст-

ва

Внутрішні
та зовнішні
інформаційні
системи

Інформація із
внутрішніх
і зовнішніх

джерел для ви-
користання

в прийнятті рі-
шень

з реагування
на зміну умов
діяльності

7

Інформація
та комуні-

кації
(Information

and
communicati

on)

Комунікації

Засоби комуні-
кації: положення
про політику,
меморандуми,
електронні по-
відомлення, до-
шка оголошень,

інтернет-
трансляція, відео
повідомлення

Керівництво
підприємст-
ва, наглядо-
ва рада, весь
персонал

підприємст-
ва

8 Моніторинг
(Monitoring)

Поточний
моніторинг

Постійне спо-
стереження за
діяльністю під-
приємства з ме-
тою визначення
дії засобів конт-
ролю в часі

Керівництво
підприємст-
ва, внутрі-
шні аудито-

ри,
керівники
операційних
підрозділів
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Сьогодні модель COSO-ERM містить вісім компонентів, які
взаємопов’язані між собою, що наведено на рис. 2.

Ю. Ржавіна розробила модель системи внутрішнього контро-
лю [38, c. 16].

Інформаційну модель внутрішнього контролю торговельного
підприємства [39, c.12] та організаційну модель внутрішнього
контролю витрат підприємства [39, c.12] наводить О. Ромашко.

Модель системи внутрішнього контролю, що інтегрована в за-
гальну систему управління економічного об’єкта наводить Л. Са-
венков [40, c. 18].
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Спроби реагування на ризики, управління ними

Механізм контролю (контрольні заходи)

Організація інформаційного та комунікаційного обміну

Здійснення моніторингу системи внутрішнього контролю та
відстежування результатів реалізації контрольних заходів
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Рис. 2. Інтегрована концепція внутрішнього контролю
(Модель COSO-ERM) [37, c. 121]

Російський учений Т. Серебрякова досліджує концептуальні
моделі внутрішнього наскрізного контролю, де виділяє: а) синте-
зовану модель системи внутрішнього економічного контролю; б)
модель наскрізного внутрішнього контролю; в) модель внутріш-
нього економічного контролю в системі бухгалтерського обліку
[41, c. 33—35].

І. Серебренікова розглядає модель організації контролю на
попередній стадії будівельної діяльності, що фінансується з різ-
них джерел [42, c. 22].

Н. Хаймьонова наводить логіко-структурну модель контролю
за виконанням бюджетів витрат підприємств автомобілебудуван-
ня [43, с. 161].
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Модель внутрішнього контролю витрат на підприємствах лі-
сового господарства пропонує М. Чік [44, c. 142].

На основі комплексного підходу С. Щеголькова розробила
модель організації внутрішнього контролю в управлінні витрата-
ми підприємства, яка інтегрує такі складові елементи: передумо-
ви організації внутрішнього контролю, інформаційне забезпечен-
ня, визначення пріоритетних завдань з удосконалення організації
внутрішнього контролю, формування системи внутрішнього кон-
тролю в управлінні витратами підприємства [45]

Графічну модель внутрішнього контролю наводить Г. Яровен-
ко [46].

Загальновизнані (концептуальні) моделі внутрішньогосподар-
ського контролю, що орієнтовані на ризик, наведено в табл. 2.

Таблиця 2
КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
(УЗАГАЛЬНЕНО НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕНЬ

Т. СЕРЕБРЯКОВОЇ [42, c. 27])

Найменування моделей

№
з/п Показники

СOBIT
(Control

Objectives for
Information
and Related
Technology)

[47]

SAC [48] COSO [49]
SAS 55/78

[50; 51], ISA
400/315 [52;

53]

1 2 3 4 5 6

1 Зацікавлені
користувачі

Менедж-
мент, ауди-
тори інфор-
маційних
систем

Внутрішні
аудитори

Менедж-
мент

Зовнішні
аудитори

2

Підходи до
тлумачення
внутріш-
ньогоспо-
дарського
контролю

Сукупність
процесів (у
т.ч. норми,
процедури,
прийоми та
організа-

ційні струк-
тури)

Сукупність
процесів,
підсистем і
людей

Процес Процес
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Продовження табл. 1.
Найменування моделей

№
з/п Показники

СOBIT
(Control

Objectives for
Information
and Related
Technology)

[47]

SAC [48] COSO [49]
SAS 55/78

[50; 51], ISA
400/315 [52;

53]

3

Цілі внут-
рішнь

огосподар-
ського

контролю

— ефектив-
ність і ре-
зультатив-

ність
операцій;

— конфіде-
нційність,
цілісність і
доступність
інформації;
— достові-
рність фі-
нансової
звітності;
— дотри-
мання зако-
нодавства
та правил

— ефектив-
ність і ре-
зультатив-

ність
операцій;

— достові-
рність фі-
нансової
звітності;
— дотри-
мання зако-
нодавства
та правил

— ефектив-
ність і ре-
зультатив-

ність
операцій;

— достові-
рність фі-
нансової
звітності;
— дотри-
мання зако-
нодавства
та правил

— ефектив-
ність і ре-
зультатив-

ність
операцій;

— достові-
рність фі-
нансової
звітності;
— дотри-
мання зако-
нодавства
та правил

4 Компонен-
ти СВГК

Компоненти
невизначе-
ні. Зони ко-
нтролю:

— плану-
вання та ор-
ганізація;
— при-
дбання та
впрова-
дження;

— доставка
та підтрим-

ка;
— моніто-

ринг

— контро-
льне сере-
довище;

— автома-
тизована та
ручна сис-
тема бухга-
лтерського
обліку;

— процеду-
ри контро-

лю

— контро-
льне сере-
довище;

— управ-
ління ризи-
ком (ризик-
менедж-
мент);

— контро-
льні дії;

— інформа-
ція і кому-
нікація;

— моніто-
ринг

— контро-
льне сере-
довище;

— оцінка
ризика;

— контро-
льні дії;

— інформа-
ція і кому-
нікація;

— моніто-
ринг
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Закінчення табл. 1.
Найменування моделей

№
з/п Показники

СOBIT
(Control

Objectives for
Information
and Related
Technology)

[47]

SAC [48] COSO [49]
SAS 55/78

[50; 51], ISA
400/315 [52;

53]

5 Об’єкти
контролю

Інформа-
ційні техно-

логії

Інформа-
ційні техно-

логії
Підприємс-

тво
Фінансова
звітність

6 Обсяг ви-
вчення

За період
часу

За період
часу

За період
часу

За період
часу

7
Відповіда-
льність за
СВГК

Керівницт-
во

Керівницт-
во

Керівницт-
во

Керівницт-
во

Вказані моделі внутрішньогосподарського контролю, що на-
ведені у табл. 1, не в повній мірі враховують специфіку діяльнос-
ті вітчизняних підприємств, тому нами пропонується така модель
системи внутрішньогосподарського контролю обліково-звітної
інформації підприємства (табл. 3).

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. У результаті проведеного дослідження, нами було
розроблено та запропоновано модель системи внутрішньогоспо-
дарського контролю обліково-звітної інформації підприємства,
яка включає: а) суб’єкти контролю; б) об’єкти контролю; в) дже-
рела інформації; г) методичні прийоми проведення контролю; ґ)
методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів контро-
лю, яка комплексно забезпечує вирішення питань організації та
методології його проведення з метою забезпечення ефективної
діяльності суб’єкта господарювання. У подальших дослідженнях
пропонується зосередити увагу на питанні оцінки ефективності
системи внутрішньогосподарського контролю обліково-звітної
інформації підприємства.
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Разработка модели системы
внутрихозяйственного контроля учетно-отчетной

информации предприятия

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрено разработку модели системы
внутрихозяйственного контроля учетно-отчетной информации пред-
приятия. Целью исследования является разработка модели системы
внутрихозяйственного контроля учетно-отчетной информации пред-
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приятия. Исследование модели системы внутрихозяйственного кон-
троля учетно-отчетной информации предприятия в условиях инсти-
туциональных преобразований осуществляется в неразрывной связи с
производственными и интеграционными процессами. Предложенная
модель системы внутрихозяйственного контроля учетно-отчетной
информации комплексно обеспечивает решение вопросов организации и
методологии его проведения с целью обеспечения эффективной дея-
тельности предприятия. Полученный результат будет полезным для
применения в практической деятельности субъектов хозяйствования
при разработке системы внутрихозяйственного контроля учетно-
отчетной информации предприятия. Результат исследования имеет
теоретическую и практическую ценность при разработке системы
внутрихозяйственного контроля учетно-отчетной информации пред-
приятия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внутрихозяйственный контроль, модель, модели-
рование, система, учетно-отчетная информация
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Development of an internal control model
for enterprise accounting and reporting

ABSTRACT. The article discusses the development of an internal control
model for enterprise accounting and reporting. The research aims at develop-
ment of an internal control model for enterprise information on accounting and
reporting. The study examines internal control model for enterprise accounting
and reporting in terms of institutional transformations and in close connection
with production and integration processes. The proposed internal control model
for enterprise accounting and reporting comprehensively resolves issues of or-
ganization and methodology of control to ensure effective enterprise perform-
ance. The research result is significant for business practice in the context of
development of an internal control system for enterprise accounting and re-
porting. It also has theoretical and practical significance for the development of
an internal control system for enterprise accounting and reporting.

KEY WORDS: internal control, model, simulation, system, accounting and
reporting




