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2
Внутрішній аудит – це незалежна,
об’єктивна перевірка та надання
консультацій.

3
Метою внутрішнього аудиту є підвищення ефективності операцій банку.
Внутрішній аудит допомагає банку
досягти встановлених цілей шляхом
забезпечення систематичного дисциплінованого підходу до оцінки та
підвищення ефективності процесів
внутрішнього контролю, управління
ризиками та корпоративного управління.
Нормативні документи Кабінету Міністрів України
Розпорядження КМУ
Внутрішній аудит – діяльність з на- Метою внутрішнього аудиту є надання незалежних та об’єктивних
«Про схвалення Концепдання незалежних та об’єктивних
ції розвитку державного
гарантій (забезпечення впевненості рекомендацій і консультацій, спрямованих на удосконалення
внутрішнього фінансового в межах розумного у досягненні
контролю»
органами державного і комунально- діяльності органів державного і комуго сектору мети та функціонуванні нального сектору, підвищення
ефективності процесів управління,
системи управління у спосіб, який
сприяння досягненню мети такими
максимально знижує ризик шахрайства, марнотратства, допущення органами.
помилок чи нерентабельності) і
консультацій.
Основними завданнями внутрішнього
Внутрішній аудит – це складова
Наказ Міністерства фісистеми внутрішнього контролю та аудиту є:
нансів України «Про за− здійснення постійного нагляду за
аудиту, яка являє собою незалежну
твердження Термінологіч-

1
Постанова Правління НБУ
«Про схвалення Методичних рекомендацій щодо
вдосконалення корпоративного управління в банках України»
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2
оцінку системи внутрішнього контролю, встановленого у Державному
казначействі.

3
функціонуванням внутрішнього контролю, оцінка ступеня його ефективності;
− оцінка надійності та ефективності
системи управління ризиками;
− виявлення недоліків, розробка
пропозицій щодо удосконалення
системи внутрішнього контролю та
аудиту.
Нормативні документи Державної Комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України
Розпорядження Державної Внутрішній аудит – незалежна екс- Мета внутрішнього аудиту це, зазвиКомісії з регулювання рин- пертна діяльність служби внутріш- чай, перевірка наступних елементів:
ків фінансових послуг Ук- нього аудиту фінансової установи,
- системи внутрішнього контролю фіяка полягає в проведенні перевірок нансової установи;
раїни «Про затвердження
Методичних рекомендацій та здійсненні оцінки.
- її фінансової та господарської інфорщодо проведення внутрішмації;
нього аудиту фінансових
- економічності та продуктивності
установ»
діяльності фінансової установи;
- дотримання законів, нормативних
актів та інших зовнішніх вимог.

1
ної бази системи внутрішнього контролю та аудиту
Державного казначейства
України»
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Головним висновком, який дозволяє зробити аналіз, є наступне:
нормативна база для створення та організації діяльності внутрішнього аудиту в нашій країні повністю відповідає міжнародним вимогам.
Необхідні нормативні документи розроблені регулюючими органами
України. В частині, яка стосується питань визначення внутрішнього
аудиту та його основних цілей, вони відповідають Міжнародним професійним стандартам внутрішнього аудиту, розробленим та впровадженим у практику Міжнародним Інститутом внутрішніх аудиторів.

2.4. Система внутрішнього контролю
та її компоненти.
Міжнародний стандарт аудиту 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і
його середовища» розглядає відповідальність аудитора за ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності через
розуміння суб’єкта господарювання і його середовища, включаючи
внутрішній контроль суб’єкта.
Метою аудитора є ідентифікування та оцінка ризиків суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства чи помилки на рівні фінансового
звіту і тверджень через розуміння суб’єкта господарювання і його
середовища, включаючи його внутрішній контроль, у такий спосіб
забезпечивши основу для розробки і впровадження дій у відповідь на
оцінені ризики суттєвого викривлення.
У відповідності до МСА 315, внутрішній контроль – процес,
розроблений, запроваджений і підтримуваний тими, кого наділено
найвищими повноваженнями,управлінським персоналом, а також
іншими працівниками, для забезпечення обґрунтованої впевненості
в досягненні цілей суб’єкта господарювання стосовно достовірності
фінансової звітності,ефективності та результативності діяльності, а
також дотриманні застосовних законів і нормативних актів.
Аудитори до начала аудиту, у частини проведення тестів по суті,
ще на стадії планування повинні зробити оцінку ефективності системи внутрішнього контролю, з точки зору ії можливості забезпечити
надання достовірної фінансової інформації.
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Основні концепції сучасного внутрішнього контролю
МСА 315 розглядає концепцію системи внутрішнього контролю
на базі використання моделі COSO. Дана модель стала особливо важливою, оскільки акцент у ній зроблено на відповідальності керівництва
підприємства за стан контролю. У ній також було визначено основні
поняття та визначення внутрішнього контролю і його ключові компоненти, виходячи з наступних ключових передумов:
– внутрішній контроль – це процес, тобто засіб досягнення
мети, а не самоціль;
– внутрішній контроль здійснюється людьми, тому для нього
важливі не тільки (і не стільки) правила, процедури та інші
керівні документи, але люди на всіх рівнях підприємства;
– від внутрішнього контролю власники та керівництво підприємства можуть очікувати тільки обґрунтування рівня
можливості досягнення поставлених цілей, але не абсолютної
гарантії безпомилкової роботи;
– внутрішній контроль забезпечує досягнення поставленої
мети, або декількох цілей у суміжних областях діяльності.
Таким чином, згідно COSO, внутрішній контроль – це процес,
здійснюваний вищим органом, який визначає політику підприємства
(наприклад, наглядовою радою, що представляє власників підприємства), його управлінським персоналом вищого рівня (менеджментом)
і всіма іншими співробітниками, що у достатньому та виправданому
ступені забезпечує досягнення наступних цілей підприємства:
– доцільність і фінансову ефективність діяльності (включаючи
збереженість активів);
– достовірність фінансової звітності;
– дотримання чинного законодавства та вимог регулювальних
органів.
До компонентів системи внутрішнього контролю, відповідно до
COSO, входять взаємозалежні елементи, представлені на рисунку 2.4.
Середовище контролю
Середовище контролю формує загальне відношення ради директорів та менеджменту до необхідності здійснення контролю на
підприємстві та дії, що вживають у зв’язку з цим. Контрольне середовище дозволяє забезпечити необхідну структуру та передумови для
досягнення головних завдань системи внутрішнього контролю
Управління ризиками
Однією з цілей створення системи внутрішнього контролю є
протидія ризикам. Система внутрішнього контролю на підприємстві
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Рис. 2.4. Структура внутрішнього контролю
згідно COSO та МСА 315
повинна виконувати захисну функцію – мінімізувати ризики, які
підприємство змушене приймати на себе. Принципи контролю за
функціонуванням системи управління підприємницькими ризиками
та їх оцінки, контролю за функціонуванням системи управління операційною діяльністю, контролю інформаційних потоків та забезпечення
інформаційної безпеки повинні бути викладені в окремих внутрішніх
документах.
При здійсненні контролю ризиків підприємства слід оцінювати передбачувані події на випадок негативного впливу від зміни політичної
та економічної ситуації в країні та регіоні, де підприємство здійснює
свою діяльність. Необхідно оцінювати достатність прийнятих заходів
щодо захисту від ризиків, пов’язаних зі зміною відсоткових ставок,
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курсів іноземних валют, аналізувати ліквідність підприємства, його
ресурсні джерела, результати діяльності у випадках зміни технологій
виробництва.
Варто контролювати зміни показників інфляції, враховувати
забезпеченість підприємства ресурсами, наявність зобов’язань щодо
виплат за відсотками та погашення кредитів. Слід відслідковувати
адекватність передбачуваних дій підприємства зі зменшення ризиків,
особливо щодо показників фінансової звітності, які найбільш піддані
змінам в результаті впливу фінансових ризиків.
Контроль за ризиками, пов’язаними з діяльністю підприємства,
дозволяє оцінювати, чи враховано підприємством при регулюванні
діяльності ризики індивідуальні, властиві винятково цьому підприємству, у тому числі ризики, пов’язані з поточними судовими процесами,
у яких бере участь підприємство. Слід контролювати у календарному
режимі можливість продовжити дію ліцензій на ведення певних видів
діяльності або одержати нову ліцензію, відповідальність підприємства
по боргах третіх осіб.
Заходи контролю
Заходи контролю – методи та правила, розроблені адміністрацією,
керівниками підрозділів для перевірки досягнення цілей, які стоять
перед підприємством.
Контрольні процедури є спрямованими на запобігання, виявлення
та виправлення помилок і перекручувань, які можуть виникнути при
проведенні операцій. При розробці процедур необхідно враховувати
такі принципи контролю, як розподіл обов’язків, дозвіл і узгодження,
принцип фізичного контролю.
Інформаційна система
Система внутрішнього контролю базується на належній інформаційній політиці, що припускає своєчасність, надійність і доступність
інформації щодо фінансово-господарської діяльності підприємства.
Ця інформація містить у собі відомості про результати діяльності
підприємства, про дотримання вимог нормативно-правових актів,
стандартів діяльності, установчих і внутрішніх документів підприємства. Форма подання інформації визначається з урахуванням потреб
конкретного одержувача (органи управління, структурні підрозділи,
власники тощо). Підприємства самостійно повинні розробляти режим
управління інформаційною діяльністю, включаючи порядок захисту
від несанкціонованого доступу та поширення конфіденційної інформації, а також від її використання в особистих цілях.
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Особливе значення в рамках інформаційної політики має своєчасне надання керівництву підприємства, керівникам підрозділів і комітетів повної та достовірної інформації про проведені операції, рівень
ефективності операцій, виконання бюджетів тощо. На підприємствах,
як правило, існує пакет так званої управлінської звітності, призначеної
для внутрішнього користування та необхідної для прийняття рішень
та оцінки ризиків, що виникають у діяльності підприємства.
Моніторинг
Моніторинг представляє собою систему заходів, які направлені
на перевірку діяльності системи внутрішнього контролю, її адекватності та ефективності. Моніторинг може бути представлений у вигляді
самоконтролю або самооцінки, це кеда система сама себе контролює.
А також звичайно моніторинг системи внутрішнього контролю здійснює служба внутрішнього аудиту, в якості основного завдання своїй
діяльності.
Організація системи внутрішнього контролю на підприємстві
Будь-яка діяльність усередині підприємства відбувається в межах двох систем. Одна з них – це операційна (організаційна) система,
побудована для досягнення заданих цілей. Інша система – це система
контролю, яка пронизує операційну (організаційну) систему. У загальному вигляді вона складається з політик, процедур, правил, інструкцій,
бюджетів, системи обліку та звітності. Система контролю спрямована,
в остаточному підсумку, на створення необхідних передумов і підвищення ймовірності того, що компанія в цілому та менеджери компанії
зокрема досягнуть поставлених цілей.
Стратегія формування систем внутрішнього контролю – важлива
складова бізнес-стратегії підприємства. Говорячи про внутрішній контроль, важливо усвідомлювати, що він є корисним тільки у випадку
спрямованості на досягнення конкретних цілей. Перш ніж оцінювати
результати контролю, необхідно визначити такі цілі. Є п’ять основних
цілей внутрішнього контролю:
1) надійність і повнота інформації;
2) відповідність діяльності політиці, планам, процедурам, законодавству;
3) забезпечення збереженості активів;
4) економічне та ефективне використання ресурсів;
5) досягнення підрозділами компанії поставлених завдань.
Системи контролю в тій або іншій формі існують на кожному підприємстві. Проте доводиться констатувати, що практика формування
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в Україні повноцінних систем внутрішнього контролю тільки починає
складатися. Чим більший розмір має підприємство, чим складнішою є
його організаційна структура, тим ширшими є вимоги до систем контролю, тим актуальнішим є завдання підвищення їх якості.
У вузькому тлумаченні термін «внутрішній контроль» може
означати процес збору інформації про об’єкт контролю. Такого роду
контроль здійснюється всіма менеджерами підприємства (суб’єктами
контролю) у рамках виконуваних ними функцій. У широкому розумінні контроль – це безперервний процес управління діяльністю підприємства, який включає збір інформації, її аналіз, прийняття на основі
даного аналізу рішень управлінського та коригувального характеру,
забезпечення процедур зворотного зв’язку.
Будь-яка управлінська функція, реалізована на підприємстві, є
глибоко інтегрованою з контрольною, кожен етап управління супроводжується стадією контролю. Саме з цієї причини досить складно
відокремити контрольну функцію від інших функцій управління та
описати її роботу в автономному режимі.
Проблеми організації системи внутрішнього контролю
У практиці вітчизняних підприємств можна визначити наступні
проблеми, що виникають у ході організації системи внутрішнього
контролю (табл. 2.5.):
Такому стану системи внутрішнього контролю сприяють об’єктивні та суб’єктивні фактори, насамперед – існуючі об’єктивні обмеження застосування загальних принципів внутрішнього контролю на
підприємствах:
a) у невеликих філіях і підрозділах підприємства важко реалізувати принцип розподілу обов’язків через невелике число
працівників;
b) проблеми можуть виникнути у випадку змови: між робітниками, між працівниками підприємства та зовнішньою стороною (наприклад, клієнт бажає вигіднішої за звичайну цінової
пропозиції або операції на власну користь) тощо;
c) некомпетентність і недостатня підготовка співробітників
підприємства;
d) високі темпи розвитку бізнесу (можуть негативно позначитися на механізмі звіряння даних тощо);
e) суб’єктивні судження менеджменту (викликають прийняття
неправильного або неефективного рішення, яке може бути як
зловмисним, так і помилковим);
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Джерело проблеХарактеристика проблеми
ми
1
2
Пасивність
наглядової
ради
(у
тому
числі
в
питаннях
визначення стратегії розвитку підприУ сфері контролю
з боку наглядової ємства, бізнес-планування, визначення та управління ризиками).
Як правило, роль наглядової ради обмежується затвердженням відповідних документів,
ради
рідше – обговоренням з виконавчим керівництвом ходу виконання розроблених напрямків
здійснення деяких бізнес-операцій та визначення заходів стосовно таких планів бізнесу.
В окремих випадках є відсутнім механізм схвалення наглядовою радою так званих угод із
зацікавленістю; не регулярно надаються відомості про прийняті ризики та поточний фінансовий стан, а вона їх не вимагає.
У сфері розподілу – Нечіткість розподілу повноважень між заступниками одноособового виконавчого органа;
– нечіткість розмежування повноважень у процесах виробництва та фінансування;
повноважень і
відповідальності – відсутність положень щодо окремих структурних підрозділів підприємства;
– нерозробленість посадових інструкцій працівників, що займаються залученням і розміщенням коштів;
– поєднання працівниками служби внутрішнього контролю контрольних функцій і функцій,
пов’язаних зі здійсненням фінансово-господарських операцій.
– Формальний характер внутрішніх документів негативно позначається на якості бізнесУ сфері
процесів підприємства. Розробка внутрішніх документів зводиться до копіювання існуючих
внутрішньої
нормативних актів, документи не містять ясного опису порядку проведення операцій, коннормотворчості
трольних процедур тощо. Відсутність чіткого регламенту приводить до підвищення залежності результату від досвіду конкретного виконавця;
– несвоєчасна актуалізація, невідповідність внутрішніх документів існуючим нормативним
вимогам, що у практичній діяльності призводить до порушень з боку підрозділів і службовців;
– відсутність документів, що визначають політику підприємства по окремих напрямках
діяльності: це не дозволяє оцінити ефективність діяльності менеджменту.

Таблиця 2.5
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1

У роботі служби
внутрішнього
контролю

У сфері ризикменеджменту

2

– Відсутність на більшості підприємств системи управління ризиками як такої;
– відсутність розроблених методик визначення та оцінки ризиків, у тому числі встановлених
критеріїв їх ідентифікації та оцінки, відсутність встановленого припустимого рівня ризиків,
нерозробленість процедур контролю призводить до підвищення суб’єктивності у оцінках та
підсилення загроз ризиків;
– недоліки системи внутрішнього контролю щодо роботи з ризиками проявляють себе особливо
яскраво при впровадженні нових продуктів і технологій, нових типів фінансово-господарських
операцій, коли керівництвом підприємства попередньо не аналізуються і не оцінюються ризики, які можуть виникнути при проведенні нових операцій;
– відсутність будь-якої організаційної форми служб внутрішнього контролю: ревізійно-контрольної служби, служби економічної безпеки тощо;
– вибір напрямів діяльності служби внутрішнього контролю багато в чому обумовлений прагненням зменшити витрати праці інших підрозділів, зокрема бухгалтерії, а також ввести додатковий контроль над видами операцій, за якими найчастіше допускаються помилки (наприклад,
посилення інвентаризаційного напряму постійно діючою комісією тощо);
– на службу внутрішнього контролю покладається розробка документів для усіх напрямків
діяльності підприємства: це є невірним з погляду методології (втрачається незалежність та неупередженість) та з практичних позицій (розробка нормативної документації віднімає час та
кадрові ресурси, відволікаючи від вирішення значимих завдань). Служба внутрішнього контролю може проводити експертизу внутрішніх документів і давати відповідні висновки та рекомендації, але розробка документа повинна провадитися підрозділом, який здійснює відповідний вид діяльності;
– керівник служби внутрішнього контролю найчастіше не має статусу, який би дозволив піддавати аналізу ефективність системи управління, у тому числі ризик-менеджменту, також таке
становище не дозволяє вирішувати завдання оцінки ефективності діяльності підприємства;
– залежність служби внутрішнього контролю від менеджменту обумовлює формалізм оцінок
та відсутність рекомендацій за результатами проведених перевірок, формальний контроль за
усуненням порушень, виявлених при перевірках, переважання консультативної роботи. У таких умовах в роботі наглядових органів, аудиторів, служб внутрішнього контролю відсутня
взаємна довіра, що не сприяє зміцненню середовища внутрішнього контролю;
– відсутня належна увага до операцій, які мають значну питому вагу в діяльності підприємства,
не завжди здійснюється моніторинг ефективності.

Продовження табл. 2.5
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f)

додаткові витрати на створення механізмів внутрішнього контролю: у першу чергу цей чинник проявляється у невеликих
підприємствах;
g) управлінські рішення, прийняті в інтересах бізнесу, можуть
суперечити політиці та процедурам, прийнятим на підприємстві, що негативно позначається на стані внутрішнього
контролю.
Для формування ефективного внутрішнього контролю є необхідними воля та погоджена робота менеджерів і власників підприємства.
Природною реакцією персоналу підприємства на посилення системи
внутрішнього контролю спочатку буде протидія, явна або прихована.
Природа протидії:
– протидія через інерційність до сприйняття нового;
– протидія у силу властивого значній частини людства відношення до матеріальних об’єктів контролю як до потенційних
об’єктів привласнення;
– протидія через незабутий досвід підміни суворо описаного
контролю формальними відписками у радянському минулому;
– протидія через відсутність досвіду розпізнавання ризиків і
можливостей.
До того ж, працівниками спочатку видається, що процедури контролю занадто складні і нестерпно заважають роботі.
Цілі та принципи функціонування системи
внутрішнього контролю
Контроль є невід’ємною функцією менеджменту, дуже важливою
з погляду успішного функціонування підприємства. За допомогою
контролю вдається визначити ступінь досягнення мети підприємства, критичні помилки персоналу. Було б невірно зводити контроль
до перевірки відповідності діяльності підприємства законодавству,
нормативним актам та професійним стандартам.
Відповідність процедур внутрішнього контролю встановленим
вимогам залежить від цілого ряду факторів, таких як: організаційна
структура підприємства, його розміри та характер діяльності, галузь
діяльності тощо. Тому неможливо оцінити ефективність методів контролю без врахування умов, у яких методи використовуються. Однак, у
будь-якому сполученні методи контролю повинні відповідати загальним і специфічним принципам функціонування системи внутрішнього
контролю, викладеним нижче.
Організація системи внутрішнього контролю в загальному випадку залежить від наступного (табл. 2.6.):
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Мета створення
Забезпечення контролю за:
– належною реалізацією рішень,
ухвалених органами управління
підприємством;
– створенням необхідної внутрішньої
нормативної документації;
– виконанням вимог зовнішньої
та внутрішньої нормативної
документації;
– збереженістю активів;
– адекватним і вірним
відображенням операцій на рахунках
бухгалтерського обліку;
– створенням (реструктуризацією)
організаційних структур
підприємства;
– розподілом повноважень і функцій
між підрозділами, виключенням їх
дублювання та повнотою розподілу

Фактори впливу

– відношення керівництва до
внутрішнього контролю;
– зовнішні умови
функціонування підприємства,
його розміри, оргструктура,
масштаби та види діяльності;
– кількість і регіональна
неоднорідність розташування
відособлених підрозділів або
дочірніх підприємств;
– стратегічні установки, мета
та завдання;
– ступінь механізації та
комп’ютерної забезпеченості
діяльності;
– ресурсне забезпечення;
рівень компетентності кадрів

Завдання
Для рішення наступних
завдань:
– мінімізації витрат (у тому
числі – на оплату послуг
зовнішнього аудитора);
– забезпечення керівництва
необхідною інформацією
щодо відхилень від
регламентів;
– відстежування ризиків і
впровадження комплексу
заходів, що сприяють їх
зменшенню;
– вирішенню конфліктів
інтересів, які виникають
у процесі діяльності
підприємства.
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При організації системи внутрішнього контролю необхідно пам’ятати що створення ефективної та результативної системи внутрішнього контролю є можливим за виконання обов’язкових принципів.
Перелік таких принципів наведено у таблиці 2.7.
Порядок організації системи внутрішнього контролю
Система внутрішнього контролю – це сукупність органів і напрямків внутрішнього контролю. Відповідно до міжнародної практики передбачається, що система органів внутрішнього контролю
складається з органів управління, а також підрозділів і службовців, що
виконують функції в рамках системи внутрішнього контролю.
Вимога наявності у підприємства ефективної системи внутрішнього контролю не регламентує порядок побудови такої системи.
Головне – система внутрішнього контролю повинна відповідати характеру та складності діяльності та прийнятим ризикам. Для менеджменту
важливо розподілити відповідальність між підрозділами, вбудовуючи
контроль у їх поточну діяльність, і знати, де і які контрольні процеси
встановлено і наскільки ефективно вони працюють.
Контрольні процеси мають дві основні форми організації:
– структурно-функціональну: через функціональні зв’язки між
структурними підрозділами;
– форму прямого контролю: через спеціалізовані відособлені
підрозділи, основною функцією яких є контроль діяльності.
Формування якісної системи контролю в середніх і великих підприємствах завжди припускає наявність обох форм. Спеціалізованими
підрозділами внутрішнього контролю є служби внутрішнього аудиту
та контрольно-ревізійні управління, що підлягають генеральному директорові підприємства або комітету з аудиту при наглядовій раді.
Наявність спеціалізованої служби внутрішнього контролю в
структурі підприємства визначається масштабом та особливостями
ведення бізнесу, структурою акціонерного капіталу підприємства та
відношенням керівництва до внутрішнього контролю. Наприклад, така
служба, як комітет з аудиту при наглядовій раді, є властивою великим
підприємствам, що мають у наглядової раді представників декількох
власників. Поява служби – результат прагнення вищого органа управління підприємством (наглядової ради) одержувати об’єктивну та
незалежну оцінку дій менеджерів всіх рівнів управління.
У будь-якому разі організація ефективної системи внутрішнього
контролю – це складний багатоступінчастий процес, що включає етапи, зображені на рис. 2.5.
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Зміст принципів
2
Незалежність від підрозділів та осіб, що здійснюють функції оперативного керівництва,
відповідальних за проведення щоденного контролю;
– доступ до всієї інформації підприємства та його підрозділів;
– укомплектованість фахівцями, які мають кваліфікацію, що дозволяє їм виконувати контрольні функції та представляти ефективну систему звітності.
Система внутрішнього контролю повинна бути:
– комплексною: охоплювати всі види діяльності, особливу увагу слід приділяти фінансовим нововведенням;
– пристосованою для запобігання та виявлення фактів шахрайства та інших порушень;
– ув’язаною з інформаційною системою та системою зв’язку, для того щоб забезпечити
потік інформації, необхідної для здійснення контролю;
– всі аспекти системи внутрішнього контролю повинні бути належним чином відображені
у відповідній документації;
– відповідною до нормативно-правової бази.
Кожне підприємство повинно мати систему управління, пристосовану до характеру, масштабів і складності виконуваної діяльності до факторів ризику, властивим його діяльності.
Модель структури управління залежить від галузевої спрямованості підприємства, сегмента ринку, на якому воно працює, розміру та асортименту продуктів. Створення та підтримка надійної системи управління є одним з найважливіших аспектів системи внутрішнього
контролю. При цьому:
– організаційна структура, у рамках якої розподіляються обов’язки та встановлюється порядок звітності, повинна бути чітко визначеною. Ефективний розподіл обов’язків виключає можливість маніпуляцій і помилок.
– важливо, щоб механізми внутрішнього контролю діяли незалежно від підрозділів, діяльність яких підлягає контролю;
– співробітники повинні мати у розпорядженні засоби, що дозволять їм виконувати
обов’язки з контролю;
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1

2
– тільки уповноважений персонал може мати доступ до активів та інформації служб контролю;
– процедури проведення операцій контролю повинні бути задокументовані, персонал має
бути ознайомлений з цими процедурами;
– відповідні процедури контролю необхідно встановити щодо кожного процесу для додержання порядку санкціонування, обрахування та обробки операцій.
Повинні бути розроблені системи управління ризиками, які піддаються кількісному визначенню (виміру), а саме: налагоджений процес виявлення та оцінки факторів ризику, контроль ступеню ризику, якому піддається підприємство. Що стосується факторів ризику, які
не піддаються кількісному визначенню, необхідно розробити всі можливі механізми, щоб
звести ступінь таких ризиків до мінімуму.
Щоб забезпечити ефективність інформаційних систем, варто враховувати наступне:
– точна інформація про кожну операцію, визнану дійсною, повинна реєструватися протягом
періоду, в якому було здійснено операцію – вчасно та з достатнім ступенем деталізації;
– потрібна наявність «аудиторського сліду», для того щоб можна було простежити всі операції в хронологічному порядку; «аудиторський слід» також має включати інформацію про
операції, визнані недійсними (інформація повинна ґрунтуватися на оригіналах документів,
щоб можна було пояснити зміни в залишках коштів на балансі підприємства, зафіксовані
на ту або іншу дату, у порівнянні з датою попереднього звіту);
– наглядова рада, керівництво та інші працівники повинні мати можливість вчасно одержувати інформацію, достатню для виконання ними службових обов’язків;
– інформація для зовнішніх користувачів (річні звіти та інше) повинна відповідати вимогам, встановленим у чинних законодавчих актах і правилах.
Використання інформаційних технологій є пов’язаним з додатковими факторами ризику.
Втрата даних і програм, вихід з ладу устаткування або систем, неточність інформації, яка використовується в процесі управління, та інші фактори можуть обернутися серйозними проблемами, поставити під загрозу здатність підприємства продовжувати діяльність або привести до ситуації, коли рішення можуть прийматися на основі недостовірної або оманливої
інформації. З врахуванням цього підприємству достатньо мати всі необхідні ноу-хау, засоби
організації та внутрішнього контролю, для збереження та обробки електронної інформації.

Продовження табл. 2.7

Внутрішній контроль і аудит в управлінні

Розділ 2.

Внутрішній контроль та аудит як система

Рис. 2.5. Організація ефективної системи
внутрішнього контролю
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Створення служби внутрішнього контролю
Служба внутрішнього контролю створюється з метою моніторингу процесу функціонування системи внутрішнього контролю,
виявлення та аналізу проблем, пов’язаних з її функціонуванням, а
також для розробки пропозицій зі вдосконалення системи контролю та
підвищенню її ефективності. Служба здійснює щоденний внутрішній
контроль та сприяє органам управління в забезпеченні ефективної
роботи підприємства.
Службу внутрішнього контролю можливо організувати двома
способами.
У першому випадку вона може включати до свого складу підрозділи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, підрозділ з
управління ризиками, а також низку аналітичних і контролерських
підрозділів підприємства. У цьому випадку мова йде про багатофункціональний департамент, що охоплює діяльність всього підприємства.
У другому випадку служба внутрішнього контролю може бути
створена як окремий структурний підрозділ в організаційної структурі
підприємства, що взаємодіє з іншими підрозділами, які частково виконують функції контролю. При такому варіанті служба внутрішнього
контролю повинна бути наділена відповідними повноваженнями та
правами.
Вибір варіанта структурної організації залежить, у першу чергу,
від особливостей підприємства, наявності в ньому відповідних ресурсів, усталеної практики комерційної діяльності. Однак в обох випадках цілі, функції та методи роботи служби внутрішнього контролю
повинні бути ідентичними в головних рисах, відповідати нормативним
вимогам бізнесу і не порушувати технологічного укладу. Як відзначалося вище, діяльність служби внутрішнього контролю є націленою на
перевірку достовірності, об’єктивності обліку та звітності, а також на
оцінку економічної доцільності та ефективності здійснених підприємством операцій. Тобто, необхідна глибока та зосереджена робота,
умови для якої зобов’язане створити підприємство.
Служба внутрішнього контролю стежить за станом системи
внутрішнього контролю та забезпечує її відповідність характеру операцій і масштабам діяльності підприємства, розробляючи пропозиції з
підвищення ефективності функціонування системи та представляючи
їх керівництву. Ухвалюють рішення щодо вдосконалення системи
наглядова рада або голова правління. Керівник служби зобов’язаний
інформувати про виявленні порушення наглядову раду, одноособовий
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та колегіальний виконавчі органи та керівника структурного підрозділу, у якому проводилася перевірка.
Підприємство забезпечує рішення поставлених перед службою
внутрішнього контролю завдань без втручання з боку органів управління, підрозділів і сторонніх службовців підприємства. Керівник
і працівники служби, які раніше займали посади в інших структурних підрозділах підприємства, не повинні брати участь у перевірці
діяльності та функцій таких підрозділів у періоді, що співпадає з їх
діяльністю та протягом дванадцяти місяців після завершення такої
діяльності.
За незалежність і неупередженість служби внутрішнього контролю відповідає керівництво підприємства. Регламентація діяльності
даної служби визначається положенням про службу внутрішнього
контролю, яке затверджується наглядовою радою підприємства.
Внутрішні документи підприємства повинні містити наступні
пункти, що регламентують роботу служби внутрішнього контролю:
a) порядок затвердження положення про службу внутрішнього
контролю, річних і поточних планів перевірок, звітів про
виконання планів перевірок;
b) підзвітність керівника служби внутрішнього контролю наглядовій раді підприємства;
c) визначення права керівника служби внутрішнього контролю взаємодіяти з відповідними керівниками підприємства
(підрозділів) для оперативного вирішення питань і порядок
такої взаємодії;
d) визначення неприпустимості функціонального підпорядкування вищому посадовцю (його заступникам) служби
внутрішнього контролю, інших контрольних підрозділів
підприємства;
e) визначення неможливості суміщення роботи у службі внутрішнього контролю (стосується також керівника служби та
його заступників) з діяльністю в інших підрозділах підприємства;
f) участь служби внутрішнього контролю в розробці внутрішніх
документів підприємства.
Служба внутрішнього контролю здійснює наступні функції:
1) перевірку та оцінку ефективності системи внутрішнього контролю;
2) перевірку повноти застосування та ефективності методології
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оцінки підприємницьких ризиків і процедур управління ризиками
(методик, програм, правил, порядків і процедур здійснення фінансовогосподарських операцій та угод, управління діловими ризиками);
3) перевірку надійності функціонування системи внутрішнього
контролю щодо використанням автоматизованих інформаційних систем, з контролем цілісності баз даних та їх захистом від несанкціонованого доступу та використання й розробку планів заходів на випадок
непередбачених обставин включно;
4) перевірку достовірності, повноти, об’єктивності та своєчасності бухгалтерського обліку та звітності, його тестування;
5) надійність, достовірність, повноту, об’єктивність звітності,
своєчасність її збору та подання;
6) перевірку достовірності, повноти, об’єктивності та своєчасності інших відомостей (податкових декларацій тощо), що подаються
до органів державної влади;
7) перевірку застосовуваних способів (методів) забезпечення
збереженості майна підприємства;
8) оцінку економічної доцільності та ефективності фінансовогосподарських операцій підприємства;
9) перевірку відповідності внутрішніх документів підприємства
нормативно-правовим актам;
10) перевірку процесів і процедур внутрішнього контролю;
11) перевірку систем, створених з метою дотримання правових
вимог, професійних кодексів поведінки;
12) оцінку роботи служби управління персоналом, інших служб
підприємства та питань, які передбачені внутрішніми документами.
В любому випадку, незалежно від того чи на підприємстві існує
відокремлена служба внутрішнього контролю, чи є вона вбудованою
до іншої структурної одиниці, діяльність з контролю можливо представити алгоритмом дій спеціалістів, що проводять функції внутрішнього
контролю (рис. 2.6.).
У загальному виді алгоритм перевірки об’єкта службою внутрішнього контролю складається з наступних етапів:
план перевірки → графік перевірки → програма перевірки →
проведення перевірки → оцінка отриманої інформації →
повідомлення результатів →
відстежування виконання рекомендацій та ухвалених рішень.
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Рис. 2.6. Організація діяльності процесу внутрішнього контролю
У розгорнутому виді процес проведення перевірок складається з
наступних основних етапів:
1) визначення області перевірки;
2) здійснення перевірки;
3) підготовка проекту висновку за результатами перевірки;
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4)

вироблення разом з керівником підрозділу, який перевірено,
подальших дій з усунення виявлених відхилень;
5) підготовка остаточного висновку за результатами перевірки:
містить як відомості про виявлені порушення, так і рекомендації з їх усунення;
6) ознайомлення з висновком виконавчого органа та наглядової
ради підприємства, а також керівника підрозділу, який перевірено;
7) здійснення моніторингу та коректування дій з усунення відхилень, ознайомлення з результатами керівництва підприємства.
Результати внутрішнього контролю оформлюються звітом служби, що представляється наглядової раді, керівникові підприємства та
його заступникам, керівникам перевірених підрозділів. У звіті відображаються виявлені порушення, рекомендації з їх усунення, заходи
дисциплінарного впливу на порушників тощо. За результатами контролю складається план заходів щодо усунення виявлених недоліків зі
вказівкою термінів та відповідальних виконавців. Підсумки контролю
мають використовуватися менеджментом у подальшій фінансово-господарській діяльності.
Таким чином, завершений цикл перевірки передбачає також і
контроль за виконанням рекомендацій і вказівок, спрямованих на
усунення порушень. Діяльність служби внутрішнього контролю має
вестися із застосуванням планування не тільки проведення перевірок,
а й заходів майбутнього контролю, що включає повторні планові та
позапланові перевірки.
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РОЗДІЛ 3.
Суб’єкт господарювання
та його середовище

3.1. Суб’єкт господарювання
та чинники впливу на нього
У відповідності до МСА 315, отримання розуміння суб’єкта
господарювання та його середовища, включаючи внутрішній контроль, є постійним і динамічним процесом збору, оновлення й аналізу
інформації протягом усього аудиту. Таке розуміння формує систему
критеріїв, у межах якої аудитор планує аудит та здійснює професійні
судження в ході всього аудиту, наприклад при:
– оцінці ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності;
– визначенні суттєвості відповідно до МСА 320;
– розгляді прийнятності вибору та застосування облікових
політик і достатності розкриття інформації у фінансовій
звітності;
– ідентифікації сфер, які можуть вимагати спеціального розгляду аудитором, наприклад операції з пов’язаними сторонами,
прийнятність використання управлінським персоналом
припущення щодо безперервності або аналіз ділової мети
операцій;
– формулювання очікувань для використання при виконанні
аналітичних процедур;
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–

здійсненні дій у відповідь на оцінені ризики суттєвого
викривлення,подальших аудиторських прийнятних аудиторських
– оцінці достатності та прийнятності отриманих аудиторських
доказів, таких як прийнятність припущень, усних і письмових
запевнень управлінського персоналу.
Для вивчення суб ‘єкту господарювання та його середовища аудитор повинен отримати розуміння питань,що наведені у табл. 3.1.:
Згідно МСА 315, отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища включає також вивчення внутрішнього
контролю,одним з компонентів якого, як вже відмічалось є середовище
контролю.
Середовище контролю включає функції тих, кого наділено найвищими повноваженнями, та управлінського персоналу, відношення, інформованість і дії тих, кого наділено найвищими повноваженнями, та
управлінського персоналу стосовно внутрішнього контролю суб’єкта
господарювання і його важливості для суб’єкта господарювання. Середовище контролю задає тон організації, впливаючи на усвідомлення
контролю її працівниками.
Елементи середовища контролю, які можуть бути доречними при
отриманні розуміння середовища контролю, включають (табл. 3.2.):
Аудиторські докази щодо елементів середовища контролю
Відповідні аудиторські докази можуть бути отримані методом
комбінації запитів та інших процедур оцінки ризиків, таких як доповнення запитів спостереженням або перевіркою документів. Наприклад,
через подання запитів до управлінського персоналу і працівників
аудитор може отримати розуміння того, як управлінський персонал
доводить до відома працівників свої погляди на бізнес-практики та
етичну поведінку. Після цього аудитор може встановити, чи були
запроваджені відповідні заходи контролю через розгляд, наприклад,
чи має управлінський персонал письмовий кодекс поведінки та чи діє
він відповідно до нього.
Вплив середовища контролю
на оцінку ризиків суттєвого викривлення
Деякі елементи середовища контролю суб’єкта господарювання
мають всеохоплюючий вплив на оцінку ризиків суттєвого викривлення. Наприклад, на усвідомлення контролю суб’єктом господарювання
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Чинники
впливу
2
Галузеві

Регуляторні

Інші зовнішні
чинники

№
п/п
1
1.

2.

3.

4
– ринок і конкуренцію, включаючи попит, місткість ринку та цінову конкуренцію;
– циклічну або сезонну діяльність;
– виробничу технологію, пов’язану із продукцією суб’єкта господарювання;
– постачання та вартість електроенергії.
– облікові принципи та галузеві практики;
– нормативна база для регульованої галузі;
– законодавчі та нормативні положення, які
суттєво впливають на діяльність суб’єкта господарювання, включаючи прямий нагляд;
– оподаткування (корпоративне та інше);
– урядова політика, що на даний момент впливає
на ведення діяльності суб’єкта господарювання,
а саме монетарна, включаючи валютний контроль, фіскальна, фінансове стимулювання (наприклад, програми урядової допомоги) і тарифна
політика, або політика торгових обмежень;
– екологічні вимоги, які впливають на галузь
або діяльність суб’єкта господарювання.
– загальні економічні умови,
– відсоткові ставки та наявність фінансування,
– інфляція або ревальвація грошової одиниці.

3
Доречні галузеві чинники
включають галузеві умови,
такі як конкурентне середовище, відносини між постачальником та клієнтом, а також технологічні розробки.
Відповідні регуляторні чинники включають регуляторне середовище. Регуляторне середовище охоплює
серед іншого застосовну
концептуальну основу фінансової звітності та правове і політичне середовище.

Інші зовнішні чинники, які
впливають на суб’єкт господарювання та які аудитор
може враховувати

Приклади питань

Характеристика чинників

Питання аудитора щодо розуміння суб’єкта господарювання
та його середовища, включаючи внутрішній контроль

Таблиця 3.1.
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1
4.

2
Характер
суб’єкта господарювання

3
і) його діяльність;
іі) структуру його власності
та корпоративного управління;
ііі) види інвестицій, які
суб’єкт господарювання
здійснює та планує здійснити, включаючи інвестиції у
підприємства спеціального
призначення;та
IV) структуру і спосіб фінансування суб’єкта господарювання, для того щоб
мати розуміння класів операцій, залишків на рахунках
та розкриття інформації,
які можна очікувати у фінансовій звітності

126

– Складна структура;
– Форма власності та відносини між власниками
і іншими фізичними особами або суб’єктами господарювання;
– Бізнес-операції, такі як:
• характер джерел прибутку, продуктів або послуг і ринків, включаючи участь в електронній
торгівлі, тобто Інтернет-продажах та маркетинговій діяльності;
• ведення діяльності (наприклад, етапи та методи
виробництва або діяльність, що наражається на
природоохоронні ризики);
• об’єднання, спільні підприємства та залучення
сторонніх виконавців;
• географічне поширення і галузева сегментація;
• місцезнаходження виробничих приміщень,
складів і адміністративних приміщень та місцезнаходження і кількість товарно-матеріальних
запасів;
• основні клієнти та важливі постачальники товарів і послуг, трудові домовленості (включаючи
існування угод із профспілками, пенсії та інші
винагороди після завершення трудової діяльності, опціони на акції або заохочувальні премії
та урядове регулювання трудової діяльності);
• діяльність і витрати на дослідження та розробки;
• операції з пов’язаними сторонами.
– Інвестиції та інвестиційна діяльність, а саме:
• заплановані або нещодавно здійснені придбання або відчуження;

4
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1

2

3

4
• інвестиції та розпорядження цінними паперами
і позиками;
• діяльність з капітального інвестування;
• інвестиції у неконсолідовані суб’єкти господарювання,
• включаючи партнерства, спільні підприємства
та суб’єкти
• господарювання спеціального призначення.
– Фінансування і фінансова діяльність, а саме:
• основні дочірні та асоційовані підприємства,
включаючи консолідовані та неконсолідовані
структури;
• структура боргу та пов’язані умови, включаючи
позабалансове фінансування і лізинг;
• бенефіціарні власники (місцеві, зарубіжні, ділова репутація і досвід) та пов’язані сторони;
• використання похідних фінансових інструментів.
– Фінансова звітність, а саме:
• облікові принципи і галузеві практики, включаючи важливі галузеві категорії (наприклад, позики та інвестиції для банків або дослідження й
розробки для фармацевтичних підприємств);
• практика визнання доходів;
• облік справедливих цін;
• валютні активи, зобов’язання й операції;
• облік незвичайних або складних операцій, включаючи операції в неоднозначних або зростаючих
сферах (наприклад, облік компенсацій на основі
акцій).
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128

2

Вибір і застосування суб’єктом
господарювання
облікової політики, включаючи
причини для
внесення змін
до неї

Цілі та стратегії суб’єкта
господарювання і пов’язані з
ними бізнес-ризики, які можуть
призвести до ризиків суттєвого
викривлення

1

5.

6.
Суб’єкт господарювання
здійснює свою діяльність у
контексті галузевих, регуляторних та інших внутрішніх
і зовнішніх чинників. Для
здійснення дій у відповідь
на такі чинники управлінський персонал суб’єкта
господарювання або ті, кого
наділено найвищими повноваженнями, визначають цілі,
які є загальними планами
суб’єкта господарювання.

Аудитор повинен оцінити, чи є облікова політика
суб’єкта господарювання
прийнятною для його діяльності та чи відповідає вона
застосовній концептуальній
основі фінансової звітності
й обліковим політикам, які
застосовуються у відповідній галузі

3

4
– Значні зміни в рамках суб’єкта господарювання
порівняно з попередніми періодами можуть спричинити або змінити ризики суттєвого викривлення.
– методи, які використовує суб’єкт господарювання для обліку важливих і незвичайних операцій;
– вплив важливих облікових політик у спірних
або зростаючих сферах, стосовно яких немає
офіційних керівництв або згоди;
– зміни в облікових політиках суб’єкта господарювання;
– стандарти фінансової звітності, закони та нормативні акти, які є новими для суб’єкта господарювання, і коли та як суб’єкт господарювання
прийматиме такі вимоги.
– галузеві зміни (потенційний пов’язаний бізнес-ризик наприклад, у відсутності у суб’єкта
господарювання досвіду для реагування на зміни в галузі);
– нові продукти та послуги (потенційний
пов’язаний бізнес-ризик може полягати, наприклад, у підвищенні відповідальності за продукцію);
– розширення діяльності (потенційний
пов’язаний бізнес-ризик може;полягати, наприклад, у тому, що попит не був точно оцінений);
– нові вимоги до обліку (потенційний
пов’язаний бізнес-ризик може полягати, наприклад, у неповному або неналежному їх впровадженні чи збільшенні витрат);
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2

Оцінка та огляд фінансових
результатів
суб’єкта господарювання

1

7.

Розуміння показників
оцінки суб’єкта господарювання допомагає аудитору
при розгляді того, чи може
тиск у напрямі досягнення
намічених завдань призвести до дій управлінського
персоналу, які збільшують
ризик суттєвого викривлення, включаючи викривлення
внаслідок шахрайства

3
Стратегіями слугують підходи, за допомогою яких
управлінський персонал
має намір досягти своїх
цілей. Цілі та стратегії
суб’єкта господарювання
можуть змінюватись у час

4
– регуляторні вимоги (потенційний пов’язаний
бізнес-ризик може полягати, наприклад, у тому,
що існують підвищені юридичні ризики);
– поточні та перспективні вимоги щодо фінансування (потенційний пов’язаний бізнес-ризик
може полягати, наприклад, у втраті фінансування внаслідок недотримання вимог суб’єктом
господарювання);
– застосування ІТ-технологій (потенційний
пов’язаний бізнесфизик може полягати, наприклад, у несумісності систем і процесів);
– вплив впровадження стратегії, зокрема будьякий вплив, що призведе до нових вимог до
обліку (потенційний пов’язаний бізнес-ризик
може полягати, наприклад, у неповному або неналежному впровадженні).
– основні показники діяльності (фінансові та
нефінансові) і основні коефіцієнти, тенденції та
операційну статистику;
– аналізи фінансових результатів за періодом;
– бюджети, прогнози, варіаційні аналізи, інформацію за сегментами та звіти про діяльність
підрозділу,відділу або на інших рівнях
– показники оцінки роботи працівників та
політику стимулюючих компенсацій;
– порівняння оцінки діяльності суб’єкта господарювання з оцінкою конкурентів.
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130

Філософія та стиль роботи
управлінського персоналу

Організаційна структура

Надання повноважень і
відповідальності

Кадрова політика і практика

4.

5.

6.

7.

3.

2.

Елементи середовища
контролю
Повідомлення інформації та
забезпечення дотримання
професійної чесності й етичних
цінностей
Прихильність до
компетентності
Участь тих, кого наділено
найвищими повноваженнями

№
п/п
1.

Таблиця 3.2

питання, такі як урахування управлінським персоналом рівня компетентності для певних посад та необхідних навичок і знань
ознаки тих, кого наділено найвищими повноваженнями, такі як:
– незалежність від управлінського персоналу;
досвід і статус;
– ступінь участі та отримуваної інформації, а також ретельний розгляд
діяльності;
– прийнятність дій, включаючи міру, якою порушуються та відпрацьовуються з управлінським персоналом складні питання, – також взаємодія з внутрішніми та зовнішніми аудиторами
характеристики правлінського персоналу, такі як:
– підхід до прийняття та управління бізнес-ризиками;
– відношення та дії стосовно фінансової звітності;
– відношення до обробки й обліку інформації та персоналу бухгалтерії
база, в рамках якої плануються,виконуються, контролюються та перевіряються дії суб’єкта господарювання щодо досягнення своїх цілей
питання, такі як: у який спосіб надаються повноваження та відповідальність за операційну діяльність і як встановлюються ієрархічні відносини
щодо звітування та надання дозволів
політика і практика, що стосуються, наприклад, найму, профорієнтації,
професійної підготовки, оцінки, консультування, просування по службі,
компенсації та виправних дій

основні елементи, які впливають на ефективність розробки, адміністрування та моніторингу заходів контролю

Характеристика елементів середовища контролю

Елементи середовища контролю
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значно впливають ті, кого наділено найвищими повноваженнями,
оскільки однією з їх функцій є врівноваження тиску на управлінський персонал стосовно фінансової звітності, який може виникати з
ринкових потреб або схем винагороди. На ефективність структури
середовища контролю стосовно участі тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, впливають такі чинники:
– незалежність від управлінського персоналу та можливість
оцінювати його дії;
– чи розуміють вони бізнес-операції суб’єкта господарювання;
– міра, якою вони оцінюють, чи складено фінансову звітність
відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової
звітності.
Активна та незалежна наглядова рада може впливати на філософію і стиль роботи вищого управлінського персоналу. Проте інші
елементи можуть бути більш обмежені за своїм впливом. Наприклад,
хоча кадрова політика і практика, спрямована на наймання компетентного фінансового, бухгалтерського та ІТ персоналу може допомагати
зменшувати ризик помилок при обробці фінансової інформації, вона
може не зменшувати сильну схильність вищого управлінського персоналу до завищення доходів.
Існування задовільного середовища контролю може бути позитивним чинником при оцінці аудитором ризиків суттєвого викривлення.
Однак хоча воно й може допомогти зменшити ризик шахрайства,
задовільне середовище контролю не є абсолютним стримувальним
чинником для шахрайства. І навпаки, недоліки у середовищі контролю можуть знизити ефективність заходів контролю, зокрема тих, що
стосуються шахрайства.
Саме по собі середовище контролю не запобігає, не виявляє і не
виправляє суттєве викривлення. Однак воно може впливати на оцінку
аудитором ефективності інших заходів контролю (наприклад, моніторинг заходів контролю та виконання окремих заходів контролю) і,
отже, на оцінку аудитором ризиків суттєвого викривлення.
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3.2. Ризики бізнесу
та управління суб’єктом господарювання
Основні поняття стратегії функціонування підприємства
Підприємство можна визначити як динамічно взаємодіючу із
зовнішнім світом соціально-технічну систему, спроектовану для досягнення конкретних цілей. Модель підприємства і його взаємодії з
зовнішнім світом представлено на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Соціально-технічна модель підприємства
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Запорукою успішної діяльності підприємства в середовищі, що
постійно змінюється, в умовах непередбачуваної ринкової конкуренції
є наявність у менеджерів продуманого плану дій з досягнення конкретних ділових позицій. Таким планом виступає стратегія.
Стратегія – упорядкована в часі сукупність цілей підприємства
та конкурентоздатних дій менеджерів, спрямованих на їх досягнення.
Область стратегічних рішень зазвичай є досить широкою: це вибір напрямку розвитку підприємства й досягнення конкурентної переваги на
ринку, стратегії вибору партнерів і організаційних форм партнерства, а
також вирішення інших стратегічних завдань, визнаних необхідними
для здійснення місії підприємства і його цілей. Необхідність розробки
стратегії та прийняття стратегічних рішень виникає ще і у зв’язку з
тим, що все більш високої стратегічної ваги набувають певні ресурси,
логістика, деякі функції структурних ланок та бізнес-процеси.
Правильно поставлені цілі, розрахунок рівня конкуренції та аналіз
перспектив розвитку галузі допомагають підприємствам у конкурентній боротьбі. Стратегія розвитку визначає орієнтири і напрямки
розвитку підприємства.
Більшість українських підприємств не має формалізованої стратегії, однак це не заважає їм досягати успіху. Більше того, відсутність
стратегічного плану зовсім не означає, що керівництво підприємства
«пливе за течією». Керівники успішних підприємств, як правило,
розуміють, у чому полягають їхні переваги перед конкурентами, і
вживають цілеспрямованих дій щодо посилення власних позицій на
ринку. У цьому сенсі в них є стратегія. Проте, за умови, що стратегія
знаходиться в головах менеджменту, постає та проблема, що її не
знають, не розуміють або не приймають працівники, що мають брати
активну участь у її виконанні. Звідси випливають проблеми управління
бізнесом, неприйняття змін тощо. Тому стратегія має бути формалізованою, а головним завданням формалізованої стратегії є – погодити
зусилля співробітників і керівників всіх рівнів.
Особливістю й одночасно складністю є те, що стратегічне управління, як таке, не є рутинною працею та процедурами. Цей вид діяльності ґрунтується виключно на творчому підході: теорія стратегічного
управління формується на основі узагальнення практики успішного
вирішення стратегічних завдань і не дає уніфікованих рецептів. Іншими словами, теорія описує інструменти стратегічного менеджменту,
за допомогою яких можна домогтися успіху, дає уявлення про аналітичні процеси, методи, способи, прийоми і процедури та їх комбінації,
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що дають можливість досягти ефективних результатів. Сам же вибір
методів має бути обумовленим конкретною ситуацією та виступає
творчим процесом.
Стратегічний менеджмент – це діяльність з управління,
пов’язана з постановкою цілей і завдань підприємства, з підтримкою
ряду взаємин між підприємством та зовнішнім середовищем, які дають
можливість підприємству досягти означених цілей, відповідають його
внутрішнім можливостям і дозволяють залишатися сприйнятливим до
зовнішніх вимог.
Стратегія – це модель взаємодії всіх ресурсів, яка дає можливість
підприємству найкращим способом виконати його місію і досягти
стійких конкурентних переваг.
З посиленням нестабільності умов підприємницької діяльності
значення стратегічного менеджменту зростає. Дії підприємств та керівників уже не можуть зводитися до простого реагування на зміни, що
відбуваються. Усе ширше визнається необхідність свідомого управління змінами на основі науково обґрунтованих процедур прогнозування,
регулювання, пристосування цілей підприємства до зовнішніх умов,
що змінюються. Аналогічним чином і саме підприємство повинно
адекватно реагувати на зміни в зовнішньому середовищі.
Практика показує, що підприємства, які здійснюють комплексне
стратегічне планування і управління, працюють більш успішно та
отримують прибуток, значно вищий від середньогалузевого. Цілеспрямована концентрація сил і вірно обрана стратегія вкрай необхідні
для успіху. Іншими словами, хто краще розробляє власну стратегію,
той швидше досягає успіху.
Стратегія підприємства повинна:
– вирішити, які можливості вона хоче реалізувати і які ризики
є прийнятними для неї;
– зробити вибір між грошима та часом: між відбудовою власної
справи та купівлею готового бізнесу або участю в спільному
підприємстві;
– вирішити питання масштабування і структури бізнесу і, що
особливо важливо, вірно визначити співвідношення між
спеціалізацією, інтеграцією елементів та диверсифікацією
бізнесу;
– визначити організаційну структуру, виходячи з реального
положення справ з урахуванням власних можливостей та
достатньо деталізованою програмою діяльності.
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Обговорюючи роль і місце стратегії в житті підприємства, необхідно відзначити декілька принципово важливих моментів:
по-перше, хоча стратегія розробляється в більшій мірі вищим
керівництвом, на її реалізацію повинно працювати все підприємство
і насамперед – керівники всіх рівнів управління;
по-друге, в основі дійсно корисної та ефективної стратегії повинні
лежати скоріше перспективи всього підприємства, а не конкретних людей, хоча розділити їх найчастіше досить складно. На підприємствах,
що належать індивідуальним власникам, власник може ще вважати, що
«те, що добре для нього, добре й для підприємства», але для більшості
акціонерних компаній або некомерційних підприємств подібна точка
зору може стати пагубною;
по-третє, стратегічне планування – складний, тривалий і високовартісний процес. Він має супроводжуватися проведенням широкомасштабних досліджень у відповідних напрямах, збиранням та
аналізом фактичних даних. Підприємство, що здійснює стратегічне
планування, має акумулювати велику кількість даних, що стосуються
галузі, споживачів, конкурентів, ринку, технічних і технологічних
нововведень тощо;
по-четверте, наявність усвідомленої стратегії дає можливість
підприємству визначити для себе і для інших власну індивідуальність,
проводити свідому та ефективну кадрову політику;
по-п’яте, стратегія повинна розроблятися так, щоб зберігати свою
цілісність на тривалий строк. Це є досяжним тільки в тому випадку,
коли стратегічні плани виконуються достатньо гнучкими та допускають модифікацію, переорієнтацію, що в умовах сучасного ділового
середовища є абсолютно необхідним.
Серед вимог до стратегії можна перелічити наступні:
– стратегія має відповідати реальному стану речей на підприємстві та запитам ринку, для чого повинні бути передбачені
механізми її адаптації до змін;
– стратегія повинна знаходити своє відображення і бути конкретизованою для кожного з основних підрозділів підприємства (постачання, виробництва, фінансів, маркетингу, кадрів,
наукових досліджень і розробок тощо) і реалізовуватися
шляхом досягнення конкретних, заздалегідь намічених результатів на кожній ділянці;
– реалізація стратегії повинна стати основною метою діяльності
підприємства в цілому, а отже, всіх її підрозділів і кожного
окремого працівника;
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–

стратегія повинна бути доведена до всіх співробітників підприємства, бути зрозумілою та одержати підтримку серед
них, що досягається шляхом колективного її опрацювання
та формулювання.
Чинників, що можуть визначати стратегію компанії, дуже багато.
Просту модель первинних чинників, які мають враховуватися і, власне кажучи, визначати стратегію, наведено на рис. 3.2. Взаємодія цих
факторів, звичайно, є комплексною і має специфічні відмінності для
галузей і підприємств.

Рис. 3.2. Циклічна модель процесу стратегічного планування
Як правило, стратегія не забезпечує успіху, якщо не проведено
межу між внутрішньою і зовнішньою ситуацією, не забезпечено отримання істотних конкурентних переваг і не поліпшено діяльність
підприємства.
Розглянемо процес стратегічного планування на підприємстві.
Можна побудувати різні моделі, що дають можливість розглядати його
з різних точок зору, модель представлено на рис. 3.3

Рис. 3.3. Ієрархічна модель процесу стратегічного планування
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Таким чином, розробка стратегії складається з трьох завдань (або
етапів), перше з яких – формулювання місії підприємства.
Формулювання місії підприємства
Місія (призначення) підприємства – відповідь на питання, у чому
полягає діяльність підприємства і чим воно має намір займатися.
Формулювання місії визначає основний зміст і напрямки діяльності
підприємства, дозволяє виокремити підприємство у бізнес-середовищі
та наділяє його індивідуальними рисами, окреслюючи спрямування та
шляхи розвитку.
Стратегічне бачення є пов’язаним з місією і являє собою перспективний погляд на напрямки розвитку діяльності підприємства,
базову концепцію того, що підприємство намагається зробити й чого
досягти.
Цілі формуються для здійснення місії.
Місія підприємства існує незалежно від того, сформульовано її
чи ні. Місія являє собою корисність підприємства для навколишнього
світу, напрям створення благ (продуктів, послуг), які підприємство
пропонує зовнішньому середовищу для одержання від нього ресурсів,
необхідних для підтримання виробничого циклу та існування.
Формулювання місії є важливим кроком для координації діяльності підприємства і основою для побудови стратегічного плану.
Значення місії, яка є формалізованою, чітко сформульованою та
дохідливо представленою співробітникам підприємства, неможливо
перебільшити. Розроблені на її основі цілі виступають в якості критеріїв для всіх наступних процесів прийняття управлінських рішень.
Якщо керівники не знатимуть головної мети підприємства, то в них
не буде логічної точки відліку для формулювання похідних цілей і
критеріїв вибору кращої стратегії їхнього досягнення.
Багато менеджерів українських підприємств, вважають, що
очевидною місією їхнього підприємства є одержання прибутку. Однак, отримання прибутку – це лише внутрішня справа підприємства.
Зрозуміло, це дуже важлива мета, але для її досягнення підприємство
повинно задовольняти якусь зовнішню потребу.
Для того щоб отримувати прибуток у розмірі, достатньому для існування та розвитку, підприємство має постійно провадити моніторинг
зовнішнього середовища, в якому воно функціонує. Підприємство мають цікавити клієнти-споживачі та їхні потреби, що їх підприємство
має здатність задовольняти, конкуренти та ринкові умови бізнесу,
розвиток технологій у відповідних галузях тощо.
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Формулюючи місію, керівники підприємств визначають своїх
клієнтів та їх потреби, на задоволення яких підприємство буде працювати. У випадку, якщо місію обрано вдало і підприємство виявиться
в змозі задовольнити актуальний попит, споживачі, їх цільові групи
забезпечуватимуть підтримку та розвиток бізнесу.
Маючи в розпорядженні достатні ресурси і бажання, підприємство теоретично може взяти участь у будь-якому бізнесі. Однак, у силу
ряду обставин практичний вибір є досить обмеженим. Ці обмеження
в першу чергу є пов’язаними з кваліфікацією та досвідом ключових
менеджерів, доступними ресурсами, ринковою ситуацією, доступом
до технологій і можливістю залучення персоналу необхідної кваліфікації, соціокультурними і політичними обставинами держави або
регіону тощо. Тому вибір місії, яка може забезпечити виживання та
успішний розвиток підприємства, – найважливіший практичний крок
до досягнення успіху. Зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства можуть впливати на переформулювання місії, її
уточнення.
Однак, на вибір і формулювання місії підприємства впливають
не тільки об’єктивні фактори, але й суб’єктивна система цінностей і
переваг, властива вищому керівництву підприємства.
У процесі формулювання місії та стратегічних напрямів необхідно
враховувати наступне (табл. 3.3):
Визначення цілей підприємства
Завдання встановлення цілей являє собою визначення в часі певних етапів або циклів, що, зазвичай, являють собою виконані робочі
завдання та окреслює відповідні зобов’язання управлінського персоналу щодо їх досягнення у вказані терміни.
Цілі точно пояснюють, скільки, чого та у який термін має бути
зроблено, спрямовують увагу та зосереджують ресурси на тому, чого
необхідно досягти.
Корпоративне цілепокладання – перший ключовий індикатор
того, як підприємство бачить інтереси своїх акціонерів. Цілепокладання ідентифікує бізнес, визначає ієрархію цілей, та їх характеристики в
межах провідної філософії підприємства, встановлює організаційний
контекст для подальших стратегічних рішень.
На цілепокладання та формулювання стратегії впливають різні
зовнішні й внутрішні групи (рис. 3.4).
Загальні цілі підприємства формулюються та випливають з усвідомлюваної місії та певних цінностей і цілей, на які орієнтується вище
138

– має ставити в центр уваги
клієнта, а щонайкраще задоволення його вимог проголошувати основним завданням підприємства;
– розробляється на підставі
адекватної оцінки ситуації усередині підприємства;
– має відповідати реальним вимогам ринку щодо показників
продукції;
– має містити у собі механізми
своєчасної адаптації до змін у
зовнішньому середовищі;
– містить чітке та вичерпне визначення бізнесу, запропоноване в ясних і простих формулюваннях.

Вимоги
щодо формулювання місії

Формулювання місії
Зміст питань,
які включаються
в склад місії
– визначає що саме виробляє
підприємство – окреслює номенклатуру пропонованих товарів (послуг);
– вказує групи клієнтів, чиї інтереси задовольнятиме, та їх
характеристики;
– окреслює місце підприємства на ринку;
– може сповіщати яким чином
(за допомогою якої технології)
відбувається виробництво;
– сприяє створенню певного
іміджу підприємства;
– може визначати цінності підприємства і способи мотивації
співробітників.
– формує погляди вищого
керівництва на довгострокові
плани підприємства щодо подальшого розвитку;
– знижує ризик непередбачливого управління та прийняття
необґрунтованих рішень;
– висловлює цілі підприємства, служить ідеологічним стимулом до якісного виконання
роботи працівниками;
– допомагає менеджерам середньої ланки сформулювати
завдання, мету і прагнення відділу, сполучити політику відділів з політикою та напрямком
розвитку підприємства.

Управлінська цінність місії

Таблиця 3.3

Розділ 3.
Суб’єкт господарювання та його середовище
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Рис. 3.4. Групи, що формують стратегію підприємства
керівництво. Цілі, дохідливо сформульовані, доводяться до відома
виконавців насамперед для того, щоб забезпечити координованість
спільної роботи останніх. Для того щоб цілі могли реально виконувати
координуючу функцію, вони мають задовольняти певним вимогам:
по-перше, цілі повинні бути конкретними, тобто їхній зміст має
вказувати на досягнення цілком зрозумілих для виконавців (та інших
зацікавлених осіб) результатів;
по-друге, бажано, щоб цілі були вимірними, тобто мають існувати
критерії, які дозволять оцінити ступінь досягнення кожної мети;
по-третє, цілі повинні бути однозначно визначеними в часі,
тобто стосовно кожної з них повинні бути задані конкретні строки її
досягнення, а можливо, і строки досягнення проміжних результатів.
Традиційно, залежно від строків реалізації, цілі прийнято ділити
на довгострокові, середньострокові й короткострокові. Віднесення
цілей до того або іншого класу залежить від галузевих особливостей, сталості ринків, на яких працює підприємство, і багатьох інших
факторів. У відповідності до сформованої практики внутрішньо
фірмового планування до довгострокових прийнято відносити цілі зі
строком реалізації до п’яти років і більше, до короткострокових – цілі
зі строком реалізації менше одного року, а до середньострокових – зі
строком від року до п’яти років. Варто зазначити, що для сучасних
українських економічних умов зазначені часові періоди розумно було
б скорочувати у 1,5 – 2 рази;
по-четверте, цілі повинні бути досяжними. Наочність досяжності
цілей є необхідною для підвищення ефективності підприємства. Встановлення мети, яка перевищує ресурсні можливості підприємства або є
неможливою через зовнішні фактори, може привести до марної втрати
ресурсів, до підриву віри персоналу у власні сили.
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Конкретний зміст та направленість цілей є дуже залежними від
галузевої приналежності підприємства, від характеру та стану ринків,
на яких воно оперує, від численних внутрішніх обставин. Однак, більшу частину цілей, які формуються у рамках стратегічного планування,
можна звести до наступних груп (табл. 3.4).
Таблиця 3.4
Класифікація та класифікаційні ознаки цілей підприємства
Групи цілей
1
Цілі, пов’язані з
прибутковістю

Цілі, пов’язані
з ринковим
положенням
Цілі, пов’язані з
продуктивністю

Цілі, пов’язані з
номенклатурою,
продукцією
Цілі, пов’язані з
формуванням та
використанням
фінансових
ресурсів
Цілі, пов’язані
з виробничими
потужностями

Типологічні ознаки та вимірники
2
Можуть виражатися в різних показниках, таких
як обсяги прибутку, дохід на інвестований капітал, розмір дивідендів на акцію, відношення прибутку до обсягів продажу тощо. Цілі даного типу
можуть виражатися у формі відносного або абсолютного значення відповідних показників або їх
відхилень.
Можуть бути виражені через показники частки
ринку, обсягу продажів у грошовому або натуральному вираженні, через характеристики частки
ринку, яку займає підприємство.
Продуктивність (ефективність виробництва) може
бути вираженою показниками ефективності використання ресурсів. Цілі цього типу також можливо
виразити у вигляді грошових витрат на одиницю
виробленої продукції. Частіше оцінку здійснюють
в грошовому виразі, але можуть використовуватися і натуральні вимірники. Можуть використовуватися такі показники, як продуктивність праці,
капіталу, устаткування тощо.
Припускають як освоєння, так і зняття з виробництва певних видів продукції; досягнення встановлених показників продажу або прибутковості
по окремих виробах або асортиментних групах.
Можуть бути встановлені та виражені різними способами, залежними від специфіки підприємства.
Можуть бути зв’язані, наприклад, зі структурою
капіталу, випуском нових акцій, обігом готівки,
обіговим капіталом, виплатою дивідендів тощо.
Можуть стосуватися капітального будівництва,
реконструкції та модернізації будинків і споруд,
заміни устаткування. Можуть бути описані за допомогою таких показників, як: квадратні метри
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Продовження табл. 3.4
1

Цілі, пов’язані з
дослідженнями й
інноваціями
Цілі, пов’язані з
організаційною
структорою
Цілі, пов’язані
з людськими
ресурсами

2
виробничих площ, величини постійних витрат,
потенційний обсяг виробництва, одиниця продукції тощо.
Можуть бути виражені в технічних параметрах,
витратах, змінах цін тощо.
Припускають зміни в структурі або характері
діяльності.
Можуть бути виражені кількісно у вигляді бажаних значень показників, що характеризують рівні:
професійної підготовки персоналу; трудової дисципліни; кількості скарг з боку персоналу та правничої роботи з персоналом; витрат часу, у тому
числі – на професійне навчання тощо.

Можна виділити і інші групи цілей підприємств. При цьому стратегічні та фінансові цілі слід розрізняти.
Перші повинні тяжіти до створення конкурентних переваг бізнесу,
другі – працюють на досягнення прийнятних фінансових показників
(табл. 3.5.).
Таблиця 3.5
Цілі підприємства
Фінансові цілі
− Збільшення доходів власників
(високі дивіденди)
− Збільшення прибутку на вкладений капітал
− Збільшення надходження коштів
− Підвищення надійності облігацій, зниження ставок по кредитах
− Підвищення ринкової ціни акцій
− Визнання міцного фінансового
становища компанії
− Диверсифікованість бізнесу для
одержання прибутку
− Збільшення середньої заробітної плати в порівнянні з галузевими показниками
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Стратегічні цілі
− Завоювання значної частки ринку
− Більш високе та надійне положення в галузі
− Підвищення якості продукції
− Зниження витрат виробництва у
порівнянні з конкурентами
− Розширення і поліпшення номенклатури продукції
− Підвищення репутації компанії
серед клієнтів
− Поліпшення обслуговування
клієнтів
− Визнання компанії лідером у галузі технологій та/або інновацій
− Підвищення конкурентоспроможності на міжнародних ринках
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Розробка стратегій
Третє завдання – розробка стратегії – передбачає одержання
відповіді на запитання, як саме привести підприємство з реального
стану в цільовий.
Стратегія виступає засобом досягнення бажаних результатів та
має дати відповідь на питання, як саме:
– усунути конкурентів або досягти переваг у конкурентній
боротьбі;
– вивести виробничі показники на необхідний рівень;
– підсилити довгострокові позиції фірми;
– зробити управлінське стратегічне бачення реальністю.
Однією з основних вимог до стратегії, що розробляється, є її
відповідність дійсним умовам ринку та внутрішнім можливостям
підприємства. З огляду на постійну швидку мінливість зовнішнього
середовища, відкриття нових можливостей у міру розвитку самого
підприємства, необхідно:
– реалізацію стратегії розглядати як динамічний процес, що
складається із запланованих дій і швидких рішень щодо
адаптації до нових досягнень і потреб;
– запустити механізм моніторингу зовнішнього середовища.
Підприємствам необхідні стратегії, щоб бачити шляхи досягнення
своїх цілей і виконання місії. Стратегія підприємства – це вказівка на
те, як саме перевести підприємство з того стану, в якому воно перебуває, туди, де воно бажає перебувати; це засіб досягнення бажаних
результатів. При формуванні стратегії з багатьох можливих варіантів
менеджер, виступає аналізатором та індикатором, певним чином реагує на зміни ринку, вишукує нові можливості. Він є свого роду синтезатором різних варіантів і підходів, обміркованих у різний час та у
різних підрозділах. Крім того, він має, висвітлюючи процес розробки
стратегії, виявити грані управлінського плану росту підприємства, тобто визначити ті дії, які визначатимуть позиції підприємства на ринку
і закладуть основу успіху в майбутньому.
Стратегія підприємства постійно розвивається. Стратегія підприємства завжди повинна поєднувати в собі заплановану й продуману
лінію поведінки, а також можливість реагування на все позапланове,
нове.
На диверсифікованому підприємстві стратегії розробляються на
чотирьох різних організаційних рівнях:
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1.

Корпоративна стратегія (стратегія для підприємства та сфер
її діяльності в цілому).
2. Ділова стратегія (для кожного окремого виду діяльності підприємства).
3. Функціональна стратегія (для кожного функціонального напрямку певної сфери діяльності). Кожна сфера діяльності має
виробничу стратегію, стратегії маркетингу, фінансів тощо.
4. Операційна стратегія (більш вузька стратегія для основних
структурних одиниць: заводів, торговельних регіональних
представників і відділів (усередині функціональних напрямків).
Таблиця 3.6 містить види стратегічних дій, які відповідають кожному із чотирьох рівнів розробки стратегії.
Формування організаційної структури підприємства
Для впровадження стратегій досягнення цілей підприємства необхідно, щоб на підприємстві належним чином працювали структурні
підрозділі, ланки та співробітники. Однією з передумов цього є якісно
розроблена організаційна структура управління підприємством.
Організаційною структурою управління (організаційною формою
управління) називають внутрішній устрій управління, що звичайно
описується сукупністю організаційних одиниць (структурних підрозділів, посадових осіб тощо), взаємними відносинами організаційних
одиниць, їх взаємодією з об’єктами управління та керівними одиницями.
Ці відносини складаються зазвичай з двох різних інформаційних
зв’язків – вертикальних (адміністративних), за якими відбувається
передача інформації, що змінює стан системи (наказів, розпоряджень,
завдань, вимог тощо), і горизонтальних (виконавчих – функціональних, проектних, програмних тощо), за якими відбувається передача
робочої інформації, розпоряджень до виконання, які не змінюють стан
системи, але виступають проміжною, підготовчою ланкою для формування керівної, адміністративної інформації (управлінських рішень).
Вертикальними зв’язками реалізується вплив суб’єкта керування
на об’єкт з метою приведення його у цільовий стан. Горизонтальними
зв’язками реалізуються взаємодії елементів об’єкта керування в ході
оперативної виробничої діяльності та зворотний зв’язок об’єкта із
суб’єктом.
Послідовність розбудови організаційної структури є такою:
1. Графічне моделювання організаційної структури.
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Керуючі вищого рангу, інші
ключові менеджери (рішення зазвичай приймаються
Наглядовою радою)

Операційна
стратегія

Ділова
стратегія

Керівники на місцях (рішення приймаються керівниками
функціональних
служб та інших відділів)

Створення й управління високопродуктивним господарським портфелем структурних підрозділів корпорації (придбання підприємств, зміцнення існуючих ділових позицій, припинення діяльності, що не відповідає
управлінським планам). Досягнення синергетичної
взаємодії між родинними структурними одиницями і
перетворення її у конкурентну перевагу.
Встановлення інвестиційних пріоритетів і спрямування
корпоративних ресурсів у найбільш привабливі сфери
діяльності.
Розробка заходів, спрямованих на посилення конкурентної здатності та збереження конкурентних переваг.
Формування механізму реагування на зовнішні зміни.
Об’єднання стратегічних дій основних функціональних підрозділів. Об’єднання зусиль при вирішенні специфічних проблем підприємства.
Дії з підтримання ділової стратегії та досягнення цілей
підрозділу.
Огляд, аналіз та втілення пропозицій менеджерів на
місцях.
Дії з рішення вузькоспеціальних питань і проблем,
пов’язаних з досягненням цілей підрозділу.

Розподіл завдань розробки стратегії за рівнями ієрархії
Відповідальні особи
Заходи, характерні для кожного рівня

Генеральні
директори/
керівники
підрозділів
(рішення зазвичай приймаються корпоративним
керівництвом або наглядовою радою)
Функціональна Керівники середньої ланки (рішення приймаються
стратегія
керівником підрозділу)

Рівень
стратегії
Корпоративна
стратегія

Таблиця 3.6

Розділ 3.
Суб’єкт господарювання та його середовище

145

Внутрішній контроль і аудит в управлінні

2.

Первинне визначення кількісних характеристик: кількості
рівнів управління, чисельності, номенклатури посад, кількості структурних одиниць тощо.
3. Визначення фактичних кількісних показників.
4. Визначення якісних характеристик з використанням методу
експертних оцінок.
5. Оцінка відповідності організаційної структури системі цілей,
технологіям, розмірам компанії, стану зовнішнього середовища.
На сьогоднішній день існують різні форми організаційних структур підприємства: це традиційні вертикально-горизонтальні та інші
види структур, що розробляються з урахуванням вимог засновників,
вищого менеджменту компаній. При цьому, важливе значення посідає
не тільки графічна схема організаційної структури підприємства, але
й створена на її підґрунті система документообігу.
Виходячи з вищеназваного та узагальнюючи основні вимоги до
функціонування підприємства, можливо побудувати класичну піраміду управління підприємством (рис. 3.5)

Рис. 3.5. Класична піраміда функціонування підприємства
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Таким чином, можливо затверджувати, що підприємство створюється для досягнення своїх цілей шляхом виконання визначеної
місії.
Однак, встановлюючи головні цілі підприємства, необхідно
пам’ятати, що на його діяльність впливають як зовнішні, так і внутрішні чинники. Детальний перелік таких чинників представлено у
таблиці 3.7.
Таблиця 3.7
Класифікація чинників впливу
Фактори
Політичні
фактори
Економічні
фактори

Правові
фактори
Соціальні
фактори
Ресурсні
фактори
Технологічні
фактори
Стратегічні
цілі
Місія

Структурні
фактори

Характеристика
− Законодавство
− Політична стабільність
− Форми власності
− Рівень життя
− Капітал
− Постачальники
− Споживачі
− Кон’юнктура
− Ціни
− Законодавчі вимоги до організації бізнесу, до
оподатковування
− Норми поведінки
− Рівень освіченості
− Люди
− Природні ресурси
− Територія
− Інфраструктура
− Розвиток науки
− Розвиток технологій
− Економічність
− Конкурентоздатність
− Впровадження нововведень
− Пропоновані товари/послуги
− Групи споживачів
− Місце й роль на ринку
− Технологія (процеси, інновації)
− Філософія (цінності, мотивація)
− Імідж (відповідальність)
− Структура і функції
− Організаційні характеристики (управлінський
персонал, методи вирішення проблем)
− Людський фактор, неформальна структура організації
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Всі наведені фактори, а разом з ними і чинники, притаманні підприємству (кваліфікація працівників, філософія та стиль управління,
особливості галузі, форми та системи обліку і передачі інформації)
призводять до виникнення різноманітних ризиків, які впливають на
здатність підприємства досягти своїй мети.
Визначення ризику
Загальноприйняте визначати ризик як «загрозу того, що якась
подія або негативна дія вплине на здатність підприємства успішно
досягати цілей або реалізувати власні стратегії». Зазначимо, що
відповідно до цього визначення, говорити про ризик можна тільки в
контексті специфічних цілей. Виходячи з факторів, які впливають на
діяльність підприємства, ризики можна класифікувати за джерелами
(табл. 3.8).
Визначення ризику, наведено вище, дається через цілі підприємства. Отже, можливо класифікувати ризики за ознакою загрози певним
цілям. Однак, окрім цілей, що підприємство собі настановило, необхідно взяти до уваги обов’язки, що виникають у підприємства перед
державою та інвесторами (табл. 3.9).
Система управління ризиками
Для ефективного функціонування підприємства керівництво має
створити систему управління ризиками, яка зазвичай складається з
наступних елементів:
1) ідентифікація можливих ризиків відповідно до кожної цілі;
2) опис та якісна характеристика ризиків;
3) вимірювання ризиків;
4) управління ризиками.
Безумовно, на будь-який бізнес так чи інакше впливають різні
ризики. Завдання менеджменту – цей ризик своєчасно ідентифікувати, оцінити та ефективно скерувати ресурси на його нівелювання.
Причому «ефективно» у цьому випадку означає реалізацію максимальних можливостей за визначеного (бажано мінімального) рівня
небезпеки.
Класичні принципи управління ризиками:
– найкраще управління ризиками – передбачення умов їхнього
виникнення та здійснення запобіжних заходів. При цьому,
ефективна інформаційна система, створена на підприємстві,
забезпечить своєчасність і передумови якісного управління
ризиками;
148

Природні
джерела

Інші зовнішні
джерела

Зовнішні
джерела

Законодавство:
податкове,
екологічне, трудове
тощо
Стан економіки та
фінансів
Політичні події
Явища природи

Клієнти

Конкуренти
Постачальники

Невірно поставлені
цілі

Устаткування

Загроза різкої девальвації валюти, зростання кредитних ставок, нестача
обігових коштів, фінансування.
Вибори, зміна влади.
Опади, повені, землетруси можуть ушкодити матеріальні цінності,
блокувати пересування транспорту, працівників тощо. Блискавки, посухи
– можуть сприяти ушкодженню цінностей, виникненню пожеж тощо.

Людина є високорозвиненою істотою і тому її мотиви та вчинки
найбільш непередбачувані. Людині властиво помилятися, лінуватися,
діяти неспіхом, халатно ставиться до роботи. Люди мають здатність до
обману, крадіжок, шахрайства. Людині трапляється занедужати і не стати
до роботи.
Може дати збій, вийти з ладу, має властивості зносу та морального
застарівання.
Нереалістичний план продажів може привести до відвантажень
некредитоспроможним клієнтам. Завдання збільшити долю ринку за
всяку ціну можуть привести до серйозних збитків.
Являють постійну загрозу зниження прибутків або втрати бізнесу
Можуть зривати постачання або призначати невиправдано високу
ціну, жорсткі умови контракту. Можуть вступати в шахрайські схеми з
працівниками для одержання вигідних замовлень.
Можуть не дотримуватись терміну сплати за товари або зовсім не
оплатити. Можуть не виконувати умови контракту.
Правила, недотримання яких призводить до сплати санкцій
підприємствами-порушниками.

Можливі прояви

Джерела та класифікаційні ознаки ризиків

Групи джерел Джерела ризиків
ризику
Працівники
Внутрішні
джерела

Таблиця 3.8
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Таблиця 3.9
Взаємозв’язок обов’язків та можливих ризиків підприємства
Обов’язки
підприємства
1
Надання надійної
та достовірної
інформації

Виконання
внутрішніх
політик, планів,
процедур, а
також зовнішніх
законів і норм

Захист активів
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Характер обов’язків

Можливий ризик

2
Підприємство зобов’язане
надавати інформацію усім
зацікавленим особам (інвесторам, державі, кредиторам) для прийняття
ними рішень відносно
взаємодії з підприємством. Підприємство є відповідальним за надійність
і несуперечливість інформації
Звісно,
дотримання
державних
законів
є
обов’язком підприємства.
Крім цього, підприємство може встановити свої
внутрішні норми, наприклад, кодекс ділової поведінки або колективний
договір. Сюди ж можна
віднести законодавчі та
внутрішні вимоги до безпеки виробництва. Встановлюючи власні внутрішні норми, підприємство
прагне виконувати їх для
підтримання наступності
виробничих процесів
Інвестори (власники) надають підприємству в обіг
власні активи з метою
одержання прибутку (або
інших цілей у випадку неприбуткових організацій).
Підприємство, зі свого
боку, зобов’язане захищати активи

3
Прикладом
ризику
для цього типу цілей
є випадкове або навмисне перекручування інформації внаслідок
невиправдано
широкого
доступу
працівників до інформаційних систем підприємства
Прикладом
ризику
для цього типу цілей
є, наприклад недотримання окремим
підрозділом графіку
відвантаження напівфабрикату
іншому,
несвоєчасне подання
внутрішньої інформації, тощо

Прикладом
ризику
для цього типу цілей
є крадіжка необоротних активів, обігових
коштів, збитки на
ринку цінних паперів
внаслідок незбалансованих інвестицій
тощо
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Продовження табл. 3.9
1
Економічне
та ефективне
використання
ресурсів

2
Керівництво підприємства зобов’язано в своїй
поточної діяльності створити необхідні умови
для організації процесу
роботи при якому будуть
ефективним способом використовуватися всі види
ресурсів
підприємства:
грошові кошти, запаси,
основні засоби, трудові
ресурси

Досягнення цілей,
встановлених
для поточної
діяльності й
спеціальних
програм

Наприклад, поточні плани
реалізації, виробництва,
забезпечення якості продукції й послуг, впровадження нового програмного забезпечення

3
Прикладом ризику для
цього типу цілей є зіпсування готової продукції або закінчення
строку її реалізації
внаслідок помилкового прогнозування обсягу продажів. Такого
роду ризики тягнуть
понаднормове використання
ресурсів:
персоналу на заводах,
що корегує помилки
та виправляє брак у
виробництві, сировини, енергоносіїв тощо
Прикладом
ризику
для цього типу цілей є
збільшення кількості
претензій від клієнтів
внаслідок прийняття
замовлень на товар,
якого немає у наявності, або відвантаження товару, що має
невідповідну якість,
втрата партнера тощо

–

процес управління ризиками має бути постійним, недискретним;
– кожен співробітник має пройти програму підготовки, щоб
розуміти, з якими потенційними ризиками для підприємства
пов’язані його дії.
Досить просте й зрозуміле визначення «управління ризиками»
наведене у стандарті COSO ERM. Відповідно до цього документу,
управління ризиками – це «процеси ідентифікації критичних ризиків,
оцінки їхнього впливу, розробки та реалізації комплексного рішення
з управління ними, які поєднують стратегію, персонал, процеси й
технологію».
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Виходячи з даного визначення, система управління ризиками –
це система збору даних щодо ризиків, їх аналіз та прийняття рішень,
які дають можливість підприємству уникати випадкових подій, що
негативно впливають на результати бізнесу або окремих напрямків
діяльності, а також створювати умови для настання подій, які дозволяють поліпшувати дані результати. Це означає, що кожен співробітник
підприємства повинен вміти виявити ризики, які впливають на показники діяльності його підрозділу, а також має знає, як їм протистояти
та забезпечити стабільну роботу.
Як сказано вище, діяльність з управління ризиками складається з
наступних етапів: ідентифікація, вимір, контроль.
Ідентифікація ризику полягає в систематичному виявленні та
вивченні ризиків, характерних для бізнесу. Встановлюються та ранжуються небезпеки, фактори ризику, ресурси, які можуть постраждати.
Вимір ризику зводиться до визначення ступеня його ймовірності
та розмірів потенційного збитку. Обраховується збиток, розмір якого
виражає можливий вплив ризику на ресурси. У більшості випадків
менеджер проводить імовірнісну оцінку і ранжує збитки за ступенем
їхньої вірогідності та розміром. Оціночний аналіз дає можливість
розділити ризики на три групи:
– збиток, який трапляється нерідко, невеликий за розмірами,
такий, що не представляє серйозної погрози;
– збиток менш частий, але більш значний за розміром, виникнення якого може викликати серйозні фінансові труднощі;
– катастрофічний збиток, – зазвичай відрізняється малою
ймовірністю, але здатний поставити під погрозу саме існування підприємства.
Такого роду оцінка ризиків дозволяє вирішувати питання про
форми контролю над ними. Контроль виступає у двох формах: фізичній та фінансовій.
Фізичний контроль припускає використання різних способів,
здатних знизити ймовірність збитку або його розмір. Використання заходів фізичного контролю є пов’язаним з певними витратами (закупівля устаткування, оплата праці). Правило таке: витрати із запобігання
ризикам, як і витрати на скорочення витрат, не повинні перевищувати
можливих розмірів збитку, витрат.
Фінансовий контроль ризику полягає в пошуку джерел компенсації можливих збитків у грошовій формі – страхування ризиків,
резервування ресурсів тощо.
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3.3. Вплив організації системи управління
на можливий ризик викривлення інформації
Типи корпоративного управління
Відповідно до стандартного визначення, корпоративне управління –
це обраний підприємством спосіб самоврядування, що є покликаним
забезпечувати захист прав фінансово зацікавлених осіб, до яких відносяться передусім акціонери, працівники і кредитори.
З теоретичної точки зору таке управління являє собою комплексну
систему внутрішніх і зовнішніх механізмів, спрямованих на оптимізацію структури агентських відносин з метою досягнення справедливого
балансу між інтересами власників капіталу, ефективними інвестиційними процесами та необхідним зростанням вартості підприємства.
При порівняльному аналізі різних типів корпоративного управління
воно також розуміється, як правила розподілу капіталу корпорацій та
усередині підприємств.
Системою корпоративного управління встановлюється:
– кому і за допомогою яких повноважень доручено організацію
розподілу та управління використанням капіталу;
– порядок інвестування корпорації та тип інвестицій, що здійснюються;
– розподіл прибутків від інвестицій.
У різних країнах існують різні способи корпоративного управління і, відповідно, різні шляхи акумулювання та розподілу капіталу, які
багато в чому визначаються моделлю капіталізму держави.
В мирової практиці відрізняються моделі капіталізму та відповідні їм
типи корпоративного управління, що є проілюстрованим у таблиці 3.10.
Для кожного типу корпоративного управління є властивою певна
форма агентських витрат. Вони виникають, коли права власності в
корпорації відокремлюються від прав контролю. Права власності виражаються в участі в акціонерному капіталі корпорації і проявляються
в правах на прибутки, що генерує корпорація. Права контролю проявляються в реальному управлінні корпорацією та участі у прийнятті
основних корпоративних рішень. Хоча в будь-якій країні одночасно
існують різні способи корпоративного управління, в рамках однієї
юрисдикції найчастіше встановлюється превалювання якого-небудь
одного.
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Сімейний
капіталізм
(Family
Capitalism)
і сімейні
бізнес-групи

Тип
1
Акціонерний
капіталізм
(Shareholder
Capitalism)

Таблиця 3.10
Типи корпоративного управління
Опис
2
У найбільш чистому вигляді акціонерний капіталізм розвинений у США та
Великобританії. Населення здійснює інвестування шляхом вкладення заощаджень
в корпоративні акції та облігації. Корпорації продають інвесторам цінні папери,
на вкладені кошти будують заводи, купують обладнання та розвивають технології.
Інвестори купують цінні папери тоді, коли вони розуміють, що управління
підприємством здійснюється ефективно і чесно. У вказаних країнах корпоративне
управління знаходиться в руках генеральних директорів та професійних
менеджерів. Інвестори колективно здійснюють моніторинг управління, а ціна
акцій відбиває консенсус щодо його якості. Однак, система моніторингу кожного
підприємства є витратною і, у масштабах економіки, вимагає значних ресурсів.
Біржі та законодавство країни допомагають інвесторам знизити їх, вимагаючи
від підприємств обов’язкового розкриття фінансової інформації і забороняючи
менеджерам маніпулювати акціями своїх компаній. Акціонери можуть притягати до
судової відповідальності менеджерів, які порушують такі норми. У випадку, коли
менеджери не виконують своїх обов’язків, акціонери-рейдери, набувши значний
пакет акцій компанії, можуть переобрати раду директорів, поміняти керівництво.
Цей спосіб корпоративного управління має давні історичні традиції і є найбільш
поширеним у світі. Він превалює у багатьох країнах Азії та Латинської Америки,
є широко представленим в таких розвинених країнах, як Італія, Швеція, Канада,
Франція. За цієї моделі капіталізму управління найбільшими корпораціями є
довіреним членам кількох найбагатших сімей країни. Капітал акумулюється і
розподіляється за сімейними каналами. У країні з функціонуючим фондовим ринком
сімейні фірми можуть складати його значну частину, однак контроль над такими
бізнес-групами завжди залишається в руках членів родини.
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2
У даній системі населення здійснює інвестиції, вкладаючи заощадження у банківські
депозити. Банки ж кредитують розвиток бізнесу компаній. Банки можуть самостійно
інвестувати в компанії за допомогою прямої купівлі акцій та облігацій. За такої
моделі капіталізму моніторинг корпоративного управління в компаніях здійснюється
представниками банку. Якщо банкіри не задоволені якістю управління, вони
можуть відмовити компанії в кредиті, позбавивши її доступу до капіталу. За вірних
управлінських рішень система характеризується ефективним розподілом капіталу.
Проте, якщо кілька ключових банків страждають від незадовільного корпоративного
управління, то негативні наслідки для всієї економіки можуть бути дуже серйозними.
Банківський капіталізм забезпечив швидкі темпи зростання у післявоєнних
Німеччині та Японії.

За даної системи населення здійснює внески за допомогою сплати податків, а капітал
для розвитку бізнесу надає держава. Працівники державного апарату контролюють
керівництво корпорацій. Як приклад можна привести фашистські режими в
Німеччині, Італії, мілітаристський режим Японії. Більш демократичні варіанти
державного капіталізму відіграли значну роль у промисловому розвитку Канади,
Індії, Японії. Якщо державні посадовці є чесними і компетентними, система сприяє
прийняттю оптимальних рішень корпораціями. Якщо ж чиновники мають недостатні
здібності, знання або приймають рішення в інтересах окремих угруповань, це може
викликати значні відхилення в управлінні корпораціями та у розвитку держави.

1
Банківський
капіталізм
(Bank
Capitalism)

Державний
капіталізм
(State
Capitalism)

Продовження табл. 3.10
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Загальний вид впливу специфічних факторів на модель корпоративного управління підприємства зображено на рисунку 3.6.

Рис. 3.6. Вплив на модель корпоративного управління
Життєвий цикл підприємства
Згідно концепції життєвого циклу, діяльність підприємства пpoxoдить п’ять ocнoвниx cтaдій, описаних у табл. 3.11.
Компоненти механізму корпоративного управління надані на
рисунку 3.7.
Про низький рівень корпоративного управління на вітчизняних
підприємствах свідчать численні порушення прав акціонерів щодо
участі в управлінні та прибутках товариств. Це, зокрема, підтверджується негативною практикою проведення загальних зборів акціонерів. Акціонерів не повідомляють належним чином про терміни і
місце проведення зборів, його порядок денний тощо. Крім того, часто
не надається інформація, необхідна для прийняття рішень з питань,
що виносяться на голосування. Спостерігалися випадки проведення
паралельних (дублюючих) зборів акціонерів, призначення паралельних виконавчих дирекцій тощо. Багато акціонерних товариств мають
порушення у статуті: відсутні вимоги до компетентності членів ради
директорів та їх незалежності, до форм представництва у раді міноритарних акціонерів тощо. Існують підприємства, де Наглядова рада
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Відродження
або вмирання

Старіння

Зpіліcть

Стадія
життєвого
циклу
Народження
підприємства
Дитинство
та юність

Керівництво здійснюється одноособово
Стиль керівництва –
жорсткий

Головна мета – закріпитися та утриматися в бізнесі.
Основне завдання – вихід на ринок.
Головна мета – максимізація прибутку, прискорене зростання
виробництва.
Основне завдання – захоплення та закріплення ринкових позицій.
Завдання в області організації праці – планування бюджетів,
збільшення зарплатні, розробка систем мотивування персоналу
Головна мета – систематичне збалансоване зростання, формування індивідуального іміджу.
Основне завдання – поглиблення напрямів діяльності, подальше захоплення ринку.
Завдання в області організації праці – розподіл та кооперація,
преміювання відповідно до індивідуальних результатів.
Головна мета – збереження досягнутих позицій та показників.
Основне завдання – забезпечення стабільності бізнесу.
Завдання в області організації праці – вільний режим організації праці, участь працівників у прибутках.
Головна ціль – забезпечення відновлення всіх функцій.
Основне завдання – впровадження інноваційних механізмів.
Завдання в області організації праці – впровадження наукової
організації праці, колективне преміювання

Утримання у бізнесі або
зростання підприємства
достягається зa рахунок
згуртованості пepcoнaлу

Ефективне
управління досягається завдяки
скoopдинованим діям

Ефективне
управління досягається завдяки
дeлeгуванню пoвнoважень

Тип керівництва

Мета та завдання підприємств на відповідній стадії

Стадії життєвого циклу підприємства

Таблиця 3.11
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Рис. 3.7. Компоненти механізму корпоративного управління
більш ніж наполовину складається з осіб, які одночасно входять до
складу колегіального виконавчого органу (правління), засідання наглядової ради та правління проводяться спільно, що породжує конфлікти
інтересів.
Велика невідпрацьована прогалина у вітчизняній системі внутрішнього корпоративного управління – обмеження прав акціонерів на
отримання інформації про результати діяльності підприємств. Діючі
положення (стандарти) бухгалтерського обліку не забезпечують належної фінансової прозорості. Аудиторські перевірки проводяться
недостатньо глибоко або їх висновки не завжди можуть бути зрозумілими нефахівцям. Широко практикуються сумнівні угоди з асоційованими та зацікавленими особами, які є особливо небезпечними для
інтересів дрібних акціонерів. Угоди такого роду можуть прикривати
дії з виведення активів, приховування податків тощо.
Може виникнути питання: навіщо створювати систему корпоративного управління, в чому полягає практична цінність корпоративного управління в даний момент. Цінність налагодженої системи корпоративного управління полягає в тому що воно відкриває можливості:
a) підвищення стійкості підприємства до зовнішніх впливів;
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b)
c)

підвищення капіталізації бізнесу;
досяжності залученого та позикового капіталу, здешевлення
залученого капіталу;
d) більш справедливої оцінки бізнесу з боку інвесторів та рейтингових агенцій;
e) зниження фінансових і операційних ризиків.
Важливість корпоративного управління також полягає у його
внеску до підвищення конкурентоспроможності та економічної ефективності корпорацій та її компонент завдяки забезпеченню:
a) належної уваги до інтересів акціонерів;
b) рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;
c) фінансової прозорості;
d) запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.
Важливість корпоративного управління для держави є обумовленою його впливом на соціальний та економічний розвиток країни
через:
a) сприяння інвестиційним процесам, забезпечення впевненості
та підвищення довіри інвесторів;
b) підвищення ефективності діяльності товариств та використання капіталу;
c) урахування інтересів широкого кола заінтересованих осіб, що
забезпечує здійснення підприємствами діяльності на благо
суспільства та зростання національного багатства.
Розуміння корпоративного управління
Для стабільного та успішного розвитку акціонерного товариства
велике значення має характер взаємовідносин між його керівними органами та акціонерами. Серед останніх можуть бути: працівники, вище
керівництво, стратегічні інвестори, держава, портфельні інвестори.
Корпоративне управління відрізняється від керівництва акціонерним товариством. Останнє є більшою мірою оперативною діяльністю та здійснюється виконавчими органами і посадовими особами.
У системі ж корпоративного управління визначається, яким чином
акціонери контролюють роботу вищих посадових осіб, а також яку
відповідальність несуть посадові особи перед акціонерами за досягнуті
результати. Всі групи акціонерів, так само як і потенційні інвестори та
кредитори, повинні розуміти, хто і яким чином контролює діяльність
керівництва (дирекції, менеджменту, адміністрації) підприємства.
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Крім того, корпоративне управління являє собою систему звітності осіб, яким довірене поточне управління акціонерним товариством, перед акціонерами. При цьому звітність розуміється значно
ширше, ніж тільки фінансова чи бухгалтерська.
У широкому розумінні корпоративне управління розглядають
як систему, за допомогою якої спрямовують та контролюють діяльність. У рамках корпоративного управління визначається, яким чином інвестори здійснюють контроль за діяльністю менеджменту, яку
відповідальність несуть менеджери перед інвесторами. Дієва система
корпоративного управління, демонструючи інвесторам результати
діяльності, дає їм впевненістьь у розумному використанні їх вкладень
та збільшенні вартості частки інвесторів в акціонерному капіталі.
Належне корпоративне управління не обмежується виключно
відносинами між інвесторами та менеджерами, а передбачає також
урахування законних інтересів та активну співпрацю з особами, які
мають легітимний інтерес щодо діяльності підприємства, таких як:
працівники, споживачи, кредитори, держава, громадськість тощо.
Це пов’язано з тим, що підприємство не може існувати незалежно від
суспільства, в якому воно функціонує, і успіх його діяльності залежить
від внеску всіх заінтересованих осіб.
Таким чином, сутністю корпоративного управління є система
відносин між інвесторами-власниками товариства, його менеджерами,
а також заінтересованими особами, що функціонує для забезпечення
ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.
Кодекси корпоративного управління розробляють різні інституції:
комісії з ринку цінних паперів, фондові біржі, інвестори та їх асоціації,
наднаціональні організації. У цих кодексах реалізовано погляди авторів на якісне корпоративне управління.
До найбільш відомих розробок у галузі корпоративного управління відносяться:
•
принципи корпоративного управління ОЕСР,
•
об’єднаний кодекс корпоративного управління (Великобританія),
•
акт Сарбейнса-Окслі (США),
•
кодекс корпоративного управління Німеччини.
В Україні основним документом є Принципи корпоративного
управління, затверджені Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку (Протокол засідання Комісії від 11 грудня 2003 р.
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№ 54). Основні норми сформульовано з урахуванням принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва
та розвитку (ОЕСР, OECD Principles of Corporate Governance), міжнародної практики у сфері корпоративної поведінки.
Цей документ складається з двох частин. У першій частині викладено взаємно пов’язані принципи з п’яти корпоративних питань:
«Права акціонерів», «Рівне ставлення до акціонерів», «Роль зацікавлених осіб», «Розкриття інформації та прозорість», «Обов’язки ради
директорів». Кожен розділ містить основний принцип і рекомендації
щодо його розвинення і підтримки. Друга частина документа містить
анотації до принципів: тут описуються переважаючі тенденції, допустимі альтернативи та практичні приклади. Кожен з п’яти розділів є
так чи інакше пов’язаним з питаннями інформаційного забезпечення
корпоративного управління.
В процес корпоративного управління залучені не тільки інвестори
та менеджери, а і всі особи які мають відношення до діяльності підприємств та зацікавлені в його успіху. До таких зацікавлених сторін
можливо віднести працівників, партнерів, контрагентів, кредиторів,
державу, суспільство тощо. Виходячи з цього можливо відзначити що
сутністю корпоративного управління можливо вважати відносини між
всіма зацікавленими сторонами для організації ефективної діяльності
підприємства, збереження рівноваги інтересів учасників корпоративних відносин. В загальному плані концепцію корпоративного управління подано у вигляді моделі на рис. 3.8.
З огляду на це Принципи корпоративного управління, розроблені
ДКЦПФР України, є адресованими в першу чергу до українських
підприємств, які потребують інвестицій та для їх залучення, готові
привести господарську діяльність у відповідність вищим стандартам
корпоративного управління (Додаток В). Потенційно – це відкриті
акціонерні товариства, акції яких купуються та продаються на організованому фондовому ринку. Одночасно документ містить універсальні
принципи та рекомендації щодо ефективного управління товариством.
Тому його положення можуть застосовувати не тільки акціонерні, а й
інші види товариств у частинах, відповідних до норм чинного законодавства, що регулює їх діяльність.
Крім вищенаведених принципів корпоративного управління
останнім часом розповсюджуються міжнародні принципи корпоративного управління, запропоновані Всесвітнім економічним форумом
(WEF). Їх структуру наведено на рисунку 3.9.
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Рис. 3.8. Модель корпоративного управління
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Рис. 3.9. Принципи корпоративного управління,
запропоновані Всесвітнім економічним форумом
1. Принцип ефективного менеджменту: політика менеджменту
має довгострокові орієнтири та є спрямованою на підвищення вартості
акцій. Менеджмент діє в інтересах усіх груп акціонерів.
2. Принцип фінансової дисципліни: товариство своєчасно та в
повному обсязі розкриває фінансову звітність, яка складається за
міжнародними стандартами та підтверджується кваліфікованим незалежним аудитором. Менеджмент несе персональну відповідальність
за повноту і достовірність інформації.
3. Принцип прозорості структури власності: розкривається
необхідна інформація, включно з інформацією щодо часток участі
власників в структурі акціонерного капіталу, яка надає можливість
оцінити ступінь контролю над бізнесом з боку груп акціонерів,.
4. Принцип інформаційної відкритості: товариство своєчасно та
в повному обсязі розкриває інформацію щодо основних результатів,
планів та перспектив діяльності та відповідає на запити акціонерів.
5. Принцип гарантії прав: товариство гарантує всім акціонерам
можливість реалізації своїх прав, у тому числі гарантує реалізацію права на участь у роботі органів управління відповідно до частки участі
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акціонера. Товариство гарантує дотримання принципу «одна акція –
один голос» власникам акцій, які мають право голосування.
6. Принцип ефективного контролю: наглядова рада складається
з незалежних директорів, фактично підзвітних акціонерам.
7. Принцип справедливої винагороди: діє система оцінки роботи
і винагороди директорів і менеджменту, яка стимулює роботу в інтересах усіх груп акціонерів та підлягає розкриттю.
8. Принцип законності та етичності: товариство діє у суворій
відповідності до законів юрисдикції органів держави, в якій воно
здійснює свою діяльність, принципів ділової етики та внутрішніх документів. Внутрішні документи товариства розробляються на основі
вимог законодавства та норм корпоративної та ділової етики.
9. Принцип активного сприяння: товариство є активним учасником законодавчих ініціатив та діалогу з виконавчою владою в питаннях удосконалення корпоративного управління.
10. Принципом соціальної відповідальності бізнесу перед суспільством, суть якого полягає в тому, що при здійсненні своєї діяльності
акціонерне товариство має бути орієнтоване не тільки на отримання
прибутку, а й на виконання цивільних обов’язків перед суспільством,
на активну участь у вирішенні соціальних проблем суспільства.
Прагнення досягти ефективності у прийнятті рішень призводить
до того, що підприємства намагаються вибудовувати відносини між
рівнями управління таким чином, щоб забезпечити невтручання наглядової ради в операційну діяльність, залишаючи її в компетенції
менеджменту. З цією метою вони обирають схему, наведену на рисунку 3.10.
Головним органом управління є наглядова рада, яка призначається загальними зборами акціонерів. Вона схвалює стратегію розвитку
бізнесу, здійснює нагляд за діяльністю керівництва та несе за нього
відповідальність перед акціонерами.
Виконавче керівництво є підзвітним раді директорів. Воно відповідає за складання та виконання стратегії бізнесу, забезпечення
щоденного ведення операційної діяльності, встановлення процедур
контролю та внутрішніх регламентів. Виконавче керівництво несе
відповідальність за результати діяльності компанії.
Служба внутрішнього аудиту проводить перевірки з метою забезпечення ради директорів і виконавчого керівництва впевненістю
в тому, що встановлені процедури контролю виконуються, а ризики
управляються адекватно.
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Рис. 3.10. Відносини між рівнями управління та роль СВА
Формування управлінської команди.
Пріоритет – професіоналізм.
Підприємства великого і середнього бізнесу ставлять перед собою
ще одне завдання – формування ефективної управлінської команди.
Коли власник стає портфельним інвестором, він стикається з необхідністю формування дієвої наглядової ради та залучення до управління
підприємством висококласних менеджерів, відповідним чином мотивованих на результат. Власника, що володіє контрольним пакетом
акцій, не може задовольняти формальне ставлення до призначення
членів наглядової ради, коли вирішальну роль відіграють статус та ім’я
кандидата. Пріоритетним стає професіоналізм, формування чіткого
уявлення про дієву наглядову раду, вимоги до роботи ради та кожного
з її представників.
Існує небезпека, що наглядова рада, підібрана зі здібних і талановитих фахівців, все ж таки не зможе забезпечити належний успіх
підприємства. Причина такої ситуації може критися в тому, що неефективне управління підприємством – це не стільки результат некомпетентності членів наглядової ради, скільки недоліки загального
корпоративного процесу прийняття рішень. Однією з цілей корпоративного управління є запобігання серйозних помилок у ході прийняття
рішень. Наглядова рада більшою мірою має бути націленою на пошук
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і розробку нових стратегій, на обговорення питань управління ризиками, ніж на аналіз досягнутих результатів.
Більшість закордонних розробок кодексів корпоративного управління з більшою або меншою мірою деталізації передбачають, що рада
директорів повинна забезпечувати стратегічне управління компанією,
що її функції мають бути чітко розмежованими з функціями менеджменту. У числі основних функцій наглядової ради:
– стратегічне планування;
– управління ризиками;
– підбір, винагорода вищих менеджерів, контроль їх діяльності;
– зв’язок з акціонерами;
– фінансовий контроль;
– контроль за дотриманням законодавства;
– скеровування розвитку систем управління;
– аналіз та оцінка ефективності управління;
– аналіз і прогнозування загроз зниження ефективності управління;
– розроблення превентивних заходів з підтримки якості управління.
У стратегічно орієнтованій системі корпоративного управління до
розробки стратегічних рішень разом з менеджментом мають бути залучені великі акціонери, інституціональні інвестори, члени наглядової
ради. Щоб створити умови для запобігання дестабілізації діяльності
підприємства, необхідно побудувати гнучку систему, за якої наглядова
рада активно співпрацює з менеджерами на стадії прийняття рішень.
Сила і активність членів наглядової ради проявляються у здатності
постійно вести діалог один з одним, детально вивчати будь-які проблеми. Фахівці не мають боятися завдати шкоди власній репутації через
заперечення політики підприємства, через готовність до критики на
адресу запропонованих рішень, неординарний творчий підхід до вирішення питань. Якщо наглядова рада є укомплектованою фахівцями,
які хочуть і можуть присвячувати роботі значну частину власного часу,
брати на себе відповідальність, здійснювати вплив на підприємство,
така наглядова рада володіє відмінними характеристиками. Це компетентний орган, який реально намагається коригувати напрямок розвитку підприємства, який може за своїм статусом і професіоналізмом
контролювати менеджмент та скласти йому розумну противагу.
В сучасних умовах основними критеріями ефективності корпоративного управління є:
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–
–
–

незалежність наглядової ради;
прозорість, своєчасне і повне розкриття інформації;
механізми прив’язки винагород виконавчого керівництва
підприємства до його акціонерної вартості та виконання
довгострокових цілей;
– наявність ефективних комітетів: комітету з винагород, комітету з аудиту тощо;
– дієві процеси управління ризиками, адекватна система внутрішнього контролю;
– незалежний внутрішній аудит та ефективний зовнішній аудит.
Кожен з цих елементів є невід’ємним і важливим компонентом
практики корпоративного управління, але жоден з них не є достатнім,
щоб вважати практику управління вдалою. В основі ефективного
корпоративного управління лежить баланс і взаємодія перелічених
компонентів.
Активація роботи комітетів наглядової ради, у тому числі – комітету з аудиту, спричинила розширення сфери діяльності комітетів
і, як наслідок, зростання потреби у якісній та об’єктивній інформації
та звітній документації. Паралельно, з ростом активності діяльності
комітетів та ради директорів, у компаніях чіткіше стали розділятися
області відповідальності менеджменту і наглядової ради (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Області відповідальності
та колегіальні органи менеджменту і наглядової ради
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Менеджмент відповідає за створення і вдосконалення середовища бізнесу, організацію планування та ведення операційної діяльності,
побудову і функціонування систем контролю, врахування ризиків
тощо.
Наглядова рада контролює достовірність та повноту фінансової
звітності товариства, щорічно представляє акціонерам звіт щодо ефективності систем внутрішнього контролю з описом усіх суттєвих сфер
контролю, спрямованих на забезпечення операційної ефективності,
дотримання законодавства тощо.
Розподіл відповідальності наглядової ради і менеджменту, а також
потреба комітету з аудиту в об’єктивній інформації визначили місце
служби внутрішнього аудиту. З прямого підпорядкування менеджменту СВА має бути пере підпорядкованою комітету з аудиту при наглядовій раді і саме останній є покликаним безпосередньо взаємодіяти
зі службою внутрішнього аудиту та визначати напрями діяльності,
завдання, структуру звітності тощо.
Корпоративне управління може виступати не тільки способом
вибудовування відносин між засновниками підприємства та новими
акціонерами або іншими категоріями інвесторів (кредиторів). Воно
може служити ефективним інструментом створення більш чітких
принципів взаємовідносин між основними акціонерами або уточнення
раніше розроблених норм вирішення можливих конфліктів між ними,
що підвищує результативність не тільки роботи органів управління та
контролю, а й взаємодії між основними акціонерами та менеджерами.
Сучасні умови створення систем управління підприємством передбачають п’ятнадцять необхідних ознак добре організованої системи
корпоративного управління, наведених у таблиці 3.12:
При побудові ефективного корпоративного управління на підприємстві у першу чергу слід пам’ятати, що корпоративне управління – це не тільки організація діяльності наглядової ради, система
взаємин з акціонерами та дотримання їх прав. Це інтегрований підхід
до побудови основ і механізмів, за допомогою яких здійснюється
управління бізнесом, у тому числі питань стратегічного планування,
управління ризиками, забезпечення відповідності діяльності компанії вимогам законодавства, які б дозволили їй проходити кризи з
меншими втратами.
Кодекс Поведінки
Однією з передумов впровадження системи внутрішнього контролю за дотриманням принципів корпоративного управління та належної
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Характеристика
2
Те, що підприємство контролюють два-три великих акціонери, не обов’язково свідчить
про поганий рівень корпоративного управління, але в інвесторів більшу довіру
викликають підприємства з великою кількістю акціонерів. Негативним фактором
вважається наявність на підприємстві акціонера або групи акціонерів, що мають
надмірний, домінуючий вплив на процес прийняття рішень на підприємстві.
Фактична структура власності підприємства має бути прозорою: доступною повинна
Прозорість
бути інформація про склад власників, про найбільш великих акціонерів та власників
структури
контрольних пакетів, про кількість акцій, що належать директорам і менеджерам
власності
підприємства, про наявність у директорів і менеджерів підприємства акцій інших
компаній, а також про існування пірамідальних холдингів.
Принцип «одна Підприємство має дотримуватися принципу «одна акція – один голос» по відношенню
до всіх акціонерів та емітувати акції тільки одного класу. У всіх акціонерів повинні
акція – один
бути однакові фінансові права, кожен повинен брати участь у розподілі прибутку
голос»
відповідно до кількості акцій, що знаходяться в його власності.
Захист від мож- Підприємство не повинне будувати захист від можливого поглинання, встановлюючи
ливого поглинання обмеження на обіг акцій, участь у капіталі та формування ради директорів.
Повідомлення про Акціонери повинні повідомляти не пізніше ніж за 28 днів до терміну проведення
збори акціонерів загальних зборів акціонерів з метою забезпечення можливості участі в зборах
акціонерів із-за кордону; крім того, акціонерам має бути забезпечено можливість
участі в роботі загальних зборів у режимі реального часу.
Аналіз свідчить, що оптимальний розмір наглядової ради становить від 5 до 9 членів
Розмір
наглядової ради
Зовнішні члени ради Менеджери підприємства повинні займати не більше половини місць у наглядової раді
і суміщення посад

Ознаки
1
Власність не
сконцентровано

Ознаки добре організованої системи корпоративного управління
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Стандарти
бухгалтерської
звітності
Незалежний
аудит
Різні способи
доступу до
інформації
Своєчасність
розкриття
інформації

Розкриття
інформації

Комітети
наглядової ради

1
Незалежні
директори
Правила
функціонування
наглядової ради

2
Як мінімум половину членів наглядової ради, які не займають управлінських посад на
підприємстві, мають становити незалежні директори
Підприємство повинне мати формалізоване зведення правил корпоративного
управління, яке відбиває бачення бізнесу, систему цінностей і обов’язки членів
наглядової ради. Стимулювання та винагорода праці членів наглядової ради і
менеджерів проводиться відповідно до цих правил, що дозволяє забезпечити їх
зацікавленість в успішному функціонуванніі підприємства.
Наглядова рада підприємства повинна формувати незалежні комітети для контролю
за виконанням найістотніших функцій – аудиту, внутрішнього контролю, мотивації і
компенсації праці менеджерів тощо.
Підприємство повинне дотримуватися принципу прозорості бізнесу. Підприємство має
регулярно розкривати інформацію про результати фінансово-господарської діяльності,
зміст бізнесу та конкурентні позиції; зміст статуту і корпоративної місії, основні
відомості про членів наглядової ради; основні принципи винагороди праці членів
наглядової ради і топ-менеджменту.
Підприємство при складанні річних і квартальних звітів повинне використовувати
стандарти бухгалтерської звітності, які отримали міжнародне визнання (US GAAP, і
UKGААР або IAS та ІFRS).
Підприємство повинне проводити аудит щорічно, залучаючи для цього незалежного
аудитора, який має добру репутацію.
Підприємство має надавати широкі можливості доступу до інформації про бізнес, як
через традиційні, так і через електронні канали. Інформація повинна надаватися як на
місцевій, так і на англійській мові.
Інформація повинна надаватися вчасно, відповідно до стандартів фондового ринку, на
якому котуються акції підприємства.

Продовження табл. 3.12
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її ефективності для підприємств має стати запровадження внутрішнього корпоративного документу, наприклад Кодексу поведінки (за
версією МСА250), який би базувався на національних Принципах
корпоративного управління, та включав би необхідні правила:
– взаємовідносин усередині підприємства;
– взаємовідносин між акціонерами, керівниками та працівниками;
– взаємовідносин між підприємством та зовнішнім середовищем (постачальниками, покупцями, фінансовими установами, контрольними органами тощо).
Основна ідея Кодексу – рекомендувати процедури, які забезпечать
етичне поведінку всіх учасників. Положення кодексу мають містити
положення найкращої практики корпоративної поведінки, стандартизовані для бізнесу підприємства. Цей документ являє собою зведення
правил у вигляді загальних принципів і рекомендацій щодо корпоративних відносин та, зазвичай, не має характеру загальнообов’язкового
нормативного акту. Виконання рекомендацій Кодексу свідчить про
бездоганну ділову практику, тому слід вживати заходів на додержання
кадрами підприємства таких рекомендацій. Розробляються кодекси
в результаті взаємодії сторін: національних професійних асоціацій,
спонсорських, консалтингових та інших організацій, зацікавлених у
розвитку та підвищенні рівня врядування корпорації.
Кодекс корпоративної поведінки розумно стандартизує ділову поведінку та рекомендує її норми, тому наслідування принципам кодексу
розширює можливості підприємства у взаєминах з акціонерами: спрощує міжособистісні ситуації, виключає суб’єктивні прояви. Найбільш
успішні зразки національної та міжнародної практики корпоративного
управління дозволяють зміцнити взаємодію всіх учасників корпоративних відносин до простих та зрозумілих алгоритмів.
Кодекс, як робочий документ, є спрямованим на розвиток норм
сумлінної поведінки за наступними напрямами:
– захист прав та інтересів акціонерів, справедливе відношення
до акціонерів;
– прозорість прийняття рішень, забезпечення професійної та
етичної відповідальності членів наглядової ради, посадових
осіб, акціонерів та членів суспільства загалом;
– інформаційна відкритість та робота з інформацією;
– розвиток всеосяжної системи ділової етики.
Кодекс обумовлює питання, загальні для всіх підприємств. Проте,
насамперед він є необхідним саме акціонерним товариствам, тому що
171

Внутрішній контроль і аудит в управлінні

вони потенційно більше піддані конфліктам, ніж інші господарюючі
суб’єкти, оскільки природа форми власності робить практично неминучими зіткнення інтересів акціонерів та менеджменту. Кількість осіб
залучених до конфліктів, пов’язаних з управлінням товариствами, статистично є достатньо високою, щоб представляти не тільки економічну, але й соціальну проблему. Тому бажано закріпити на рівні кодексу
поведінки обов’язок членів наглядової ради створити на підприємстві
механізми внутрішнього контролю за дотриманням балансу інтересів
учасників корпоративного управління. Це означає, зокрема, розробку
механізмів внутрішнього контролю, створення комітетів: корпоративного управління, аудиторського, стратегічного розвитку, управління
ризиками, з врегулювання корпоративних конфліктів тощо. Кодекс
має містити визначення їх правового статусу, повноважень, порядку
взаємодії з наглядовою радою, виконавчими органами, секретаріатом
корпорації, із зовнішнім аудитором, ревізійною комісією підприємства
тощо.
Кодекс етичних принципів підприємства
Кодекс етичних принципів є невід’ємною частиною кодексу поведінки, який слід розробити з метою організації ефективної системи
корпоративного управління. Кодекс етики є актом саморегулювання
діяльності кожного конкретного підприємства на підґрунті норм ділової етики, і одночасно є частиною єдиної системи морально-етичного
та правового забезпечення функціонування.
Кодекс установлює етичні принципи та норми, якими підприємства мають намір керуватися у практичній професійній діяльності.
Професійну діяльність підприємств для цілей Кодексу становить
комплекс цивільно-правових та інших відносин із клієнтами, органами
державної влади та місцевого самоврядування, діловими партнерами,
у тому числі з іншими підприємствами галузі, а також з акціонерами
(учасниками) і працівниками самих підприємств, що виникають у
процесі здійснення підприємствами статутних завдань.
Виконання положень Кодексу є додатковою гарантією, свідченням та запорукою високого професіоналізму та надійності підприємства, декларацією відповідності його діяльності законодавству
України, нормам суспільної моралі та звичаям ділового спілкування.
Дія кодексу поширюється на будь-які акти робочої поведінки (дії або
бездіяльність) керівників, членів наглядової ради, членів колегіального органа управління, працівників та акціонерів підприємств, вчинені
ними у процесі реалізації статутних завдань.
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Основні положення, які можуть бути включені до кодексу етичної
поведінки представлено на рисунку 3.12.

Рис. 3.12. Положення Кодексу етичної поведінки
Загальні етичні принципи та норми професійної діяльності також
можуть бути представлені способом, наведеним у таблиці 3.13.
Спеціальні етичні принципи та норми підприємницької діяльності
розробляються для визначення основних етичних питань у взаємостосунках підприємства з акціонерами, працівниками та сторонніми по
відношенню до підприємства особами. Приклад розробки наведено у
таблиці 3.14.
Підстави та порядок застосування мір відповідальності
Підставою притягнення до відповідальності відповідно до кодексу
поведінки є встановлення в діяннях винного ознак порушення одного
або декількох положень кодексу.
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Принципи професійної діяльності
Свою професійну діяльність підприємства здійснюють
на основі
– розуміння громадянського та професійного обов’язку перед
громадянами і суб’єктами ринку, суспільством і державою;
– визнання рівності учасників господарського обігу, залучених у сферу професійної діяльності підприємства, поваги до
їх прав і законних інтересів;
– максимальної прозорості професійної діяльності за умови
абсолютної збереженості та конфіденційності інформації та
відомостей, які становлять банківську таємницю;
– удосконалювання корпоративного управління та контролю
за чесністю учасників господарської діяльності;
– безумовного дотримання взятих зобов’язань, гарантій щодо
високої якості готової продукції та послуг, що надаються;
– забезпечення розумної ризикованості операцій;
– повноти відповідальності за якість і результати своєї роботи;
– чесної конкуренції, активної протидії несумлінним учасникам підприємницької діяльності, оприлюднення фактів порушень положень кодексу в порядку, обумовленому рішенням
органу з контролю за дотриманням положень кодексу;
– активної участі в протидії легалізації доходів, отриманих
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та інших протиправних діянь у сфері підприємницької діяльності;
– відмови від добровільного співробітництва з юридичними
та фізичними особами з сумнівною діловою репутацією;
– установлення та розвитку міжнародних професійних
зв’язків на основі взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємовигідного співробітництва.

Таблиця 3.13

– порушення чинного законодавства, норм ділової етики та
звичаїв ділового спілкування;
– зловживання службовим становищем;
– обмеження гідності, законних інтересів і прав стейкхолдерів;
– участь у незаконних та (або) аморальних акціях, у соціально небезпечних проектах і програмах;
– поширення або погрозу поширення відомостей, що не відповідають дійсності, ганьблять ділову репутацію клієнтів та
ділових партнерів;
– застосування або погрозу застосування насильства та інших незаконних та (або) аморальних способів ведення підприємницької діяльності або допущення конфліктів;
– надання клієнтам або діловим партнерам пільг і привілеїв
необґрунтованих або не передбачених законодавством;
– зловживання домінуючим положенням на ринку окремих
продуктів та послуг;
– використання незаконних та (або) аморальних методів ведення конкурентної боротьби;
– діяльність під впливом політичного, релігійного, національного та іншого тиску;
– надання фінансової, моральної та іншої підтримки діяльності радикальним, екстремістським і націоналістичним
партіям та рухам, що сприяють політичній нестабільності,
розпаленню міжнаціональних, міжрелігійних та інших антагоністичних відносин у суспільстві.

У своїй діяльності підприємства виключають:

Заборонені дії підприємства

Норми професійної діяльності підприємства
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З інформаційного
забезпечення

Зобов’язання підприємств
1
З надання послуг
У відносинах з
та продажу
клієнтами
продукції

Спеціальні етичні принципи
2
– взаємодіяти з клієнтом поважно, чесно та відкрито;
– мати справу з клієнтами, ділові відносини з якими не створюють
для підприємства високого ступеня юридичного та економічного
ризику, не допускаючи дискримінації за ознаками соціальної, расової, національної, мовної або релігійної приналежності, а також
незалежно від статі, місця проживання, відношення до релігії, переконань, приналежності до суспільних об’єднань, та інших властивостей осіб;
– надавати допомогу у виборі продуктів та послуг, які більшою
мірою відповідають інтересам клієнта;
– здійснювати своєчасне та якісне проведення розрахункових операцій;
– гарантувати відповідність наданих послуг та реалізованих продуктів технологічним нормативам у відповідності до законодавства України та норм кодексу;
– стягувати за надані послуги та реалізовану продукцію плату,
розмірну їх обсягам, якості та складності.
– надавати клієнтам повну та достовірну інформацію про умови
та порядок оплати послуг та продукції, що реалізується;
– здійснювати інформативну, об’єктивну рекламу діяльності або
продукції, яка виключає можливість введення в оману потенційних клієнтів або появи в них недовіри до інших підприємств;
– надавати клієнтам на їх запити та з власної ініціативи баланси,
звіти, проспекти та інші матеріали щодо діяльності підприємства
в порядку, передбаченому законодавством.
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У відносинах
з акціонерами
(учасниками)

1

2
– забезпечувати безпеку та захист отриманої інформації;
– забезпечувати конфіденційність проведення переговорів, умов
укладених угод тощо;
– зберігати таємницю операцій з клієнтом, розкривати її тільки у
випадках і порядку, передбачених законодавством;
– відшкодовувати збиток, нанесений клієнтові в результаті неправомірного розголошення та (або) використання відомостей, що
становлять таємницю або мають конфіденційний характер.
З розгляду скарг і – уважно ставитися до зауважень, скарг і претензій на адресу підпретензій
приємства;
– впровадити та повсюдно використовувати доступну, зрозумілу та
дієву процедуру розгляду скарг і претензій;
– за необхідності консультувати клієнтів з питань оформлення та
розгляду скарг і претензій, пов’язаних з роботою підприємства;
– вчасно та уважно розглядати утруднення та конфлікти, швидко
вирішувати претензії та скарги, уживати необхідних заходів з усунення наслідків порушень і недоглядів
– гарантувати забезпечення законних прав акціонерів (учасників) незалежно від кількості акцій (частки у капіталі), відповідно до законодавства та на основі принципів
корпоративного управління;
– не допускати обмеження прав і законних інтересів акціонерів (учасників), насамперед міноритарних власників акцій (часток у статутному капіталі);
– домагатися максимальної прозорості роботи органів управління, створювати умови
безперешкодного доступу акціонерів (учасників) до інформації про діяльність підприємства в порядку, передбаченому законодавством

Із забезпечення
конфіденційності
та захищеності
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У відносинах з
працівниками

У відносинах
з органами
державної влади
та місцевого
самоврядування

1
У здійсненні
діяльності
підприємства

2
– будувати відносини з діловими партнерами на взаємній довірі, повазі та рівноправності, не допускати необґрунтованої критики їх діяльності;
– керуватися принципом суворого дотримання договірних та інших зобов’язань, що
випливають з ділових відносин або є ними обумовленими;
– повністю, вчасно та у суворій відповідності до закону виконувати зобов’язання, а
також виконувати акти судових органів у випадку виникнення спорів;
– доброзичливо відноситься до інших підприємств, утримуватися від необґрунтованої
критики діяльності та інших свідомих дій, які заподіюють збиток їхній діловій репутації;
– віддавати пріоритет перемовинам та шукати компромісні рішення у випадку виникнення розбіжностей і спорів
– будувати взаємини з державними органами як з однодумцями в роботі на благо громадян, суспільства, держави;
– повно та вчасно виконувати вимоги державних органів, засновані на нормах чинного
законодавства;
– виключити спроби використання протизаконних або аморальних способів або засобів впливу на рішення державних, у тому числі судових органів
– виключити прояви дискримінації за гендерними, політичними, релігійними, національними та подібними мотивами при вирішенні питань найму на роботу, оплати праці, просування по службі тощо;
– вживати заходів до створення умов праці, які сприяють творчому росту, зміцненню
здоров’я та соціального благополуччя працівників, забезпеченню особистої безпеки;
– підвищувати особисту зацікавленість працівників щодо стану справ підприємства, у
тому числі шляхом залучення до особистої участі на принципах гласності та корпоративного управління;
– строго виконувати зобов’язання перед працівниками, передбачені чинним законодавством та трудовими договорами;
– поважати право працівників на участь у політичних акціях, профспілковій діяльності
та інших заходах, що не суперечать чинному законодавству.
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За порушення положень кодексу можуть застосовуватися наступні міри відповідальності:
– застереження;
– публічне обговорення та осуд;
– рекомендації щодо принесення вибачення потерплій стороні;
– рекомендації компетентному органу управління підприємством розглянути питання про притягнення працівника,
винного в порушенні, до відповідальності, передбаченої
трудовим законодавством;
– рішення відповідного колегіального органу щодо відшкодування заподіяної шкоди.
Комітет з корпоративного управління
Для організації постійного контролю за ефективністю здійснення
корпоративного управління та його відповідності існуючим принципам та Кодексу поведінки при наглядовій раді може бути утворений
комітет з корпоративного управління. Для об’єктивності діяльності
бажано щоб до комітету входили лише незалежні члени наглядової
ради.
На комітет з корпоративного управління пропонується покласти
завдання здійснення контролю за дотриманням:
– балансу інтересів всіх учасників корпоративного управління;
– принципів корпоративного управління;
– внутрішніх документів підприємства, що регулюють питання
корпоративного управління (кодексу корпоративної поведінки тощо).
Інші комітети (з аудиту, кадрів та винагород, стратегічний, управління ризиками) виконують покладені на них завдання в власній
сфері. Комітет з корпоративного управління має виконувати загальну
функцію контролю за дотриманням органами управління норм корпоративної поведінки. У якості додаткових механізмів внутрішнього
контролю необхідно створити механізми:
– контролю за виконанням рішень, прийнятих наглядовою
радою;
– звітності відповідальних осіб перед наглядовою радою з виконання ухвалених рішень для того, щоб такі рішення не були
декларативними, а реально виконувалися. Варто передбачити
терміни відповідного звітування, наприклад, щомісячно.
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3.4. Управлінській процес: філософія, стиль
управління, типи організаційних структур,
повноваження та їх прозподіл
Вплив організаційної структури на рівень контролю
Тип організаційної структури, характерний для підприємства,
може зробити серйозний вплив на контрольне середовище й загальний
успіх внутрішнього контролю. Незалежно від типу організаційної
структури на підприємстві на всіх її рівнях повинне дотримуватися єдність цілей. Це відбувається в тих випадках, коли цілі індивідуальних
працівників й окремих підрозділів співпадають із загальними цілями
підприємства. Щоб цього домогтися, керівництво повинне інформувати про цілі підприємства всіх її працівників.
Крім єдності цілей повинне бути приділене належна увага питанням взаємодії окремих працівників, груп і підрозділів. Ці взаємини
можуть варіюватися залежно від рівня повноважень, відповідальності
й структури підзвітності.
•
Повноваження – це право управляти діяльністю інших.
Воно включає право визначати способи й методи виконання
роботи.
•
Відповідальність – це обов’язок працівника виконувати свою
роботу. У класичному розумінні вона виходить від старшого
за посадою і є частиною будь-якої роботи.
•
Підзвітність – це обов’язок звітувати про виконання
обов’язків.
Навіть якщо відповідальність делегована нижчестоящим співробітникам, особа, що делегувала таку відповідальність, як і раніше є
кінцевим відповідальним за делеговане завдання. Ця кінцева відповідальність не може бути делегована.
Елементи організаційної структури
Організаційна структура підприємства може бути визначена в
термінах її:
1. Складності.
2. Формалізації.
3. Централізації.
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Складність
Існуючий на підприємстві тип диференціації визначає складність
організаційної структури:
• Вертикальна диференціація: чим більше рівнів в організаційній структурі підприємства, тим більше складної є ця структура й тем
повільніше й менш ефективно вона буде здатна адаптуватися до змін
умов бізнесу. Такі організації називаються «високі організації» (tall
organizations).
• Горизонтальна диференціація: цей термін відноситься до
тої ступені, у якій для виконання робіт потрібні спеціальні навички
й знання. Організаційна структура вважається тим більше складної,
чим більш широкий набір навичок і більша глибина знань потрібні
для забезпечення функціонування бізнесу. Такі організації називають
«плоскими організаціями» (flat organizations), оскільки там працюють
фахівці, що мають безліч різноманітних навичок, однак між ними немає ієрархічної диференціації.
• Територіальна (географічна) диференціація: цей термін описує
ступінь географічного поділу видів діяльності, здійснюваних у рамках
підприємства.
Формалізація
Цей термін відноситься до ступені стандартизації робіт й ясності
процедур і завдань, які необхідно виконувати. Чим нижче рівень
формалізації на підприємстві, тим більше в ній місця для прийняття
рішень рядовими працівниками. Високий рівень розвитку корпоративної культури знижує необхідність у формальному вираженні всіх
корпоративних стандартів, оскільки їхнє поширення й моніторинг
відбуваються природним шляхом у рамках корпоративної культури.
Централізація
При згадуванні про централізацію часто мають на увазі ще більш
широку проблему співвідношення централізації й децентралізації на
підприємстві. Централізація відображає ступінь, у якій повноваження
й воля прийняття рішень на підприємстві або зосереджені в одному
місці, або розподілені між багатьма місцями, підрозділами й окремими
працівниками.
Децентралізацію можна розглядати як позитивний процес, бачачи
в ньому гарний спосіб підвищувати мотивацію найманих робітників
і підтримувати трудовий настрой на максимально високому рівні.
Сучасна точка зору відносно розглянутих процесів полягає в тому, що
жодна з структур (централізована або децентралізована) не може бути
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гарної або поганий сама по собі. Підприємство повинно вибрати таку
форму організаційної структури, що найбільшою мірою задовольняє
її потребам.
Ступінь децентралізації на підприємстві залежить від ряду факторів, які характерні для цього підприємства:
•
У розпорядженні людей, які приймають рішення, повинна
бути потрібна й адекватна інформація в необхідному обсязі.
Це означає, що якщо така інформація зосереджена тільки в
головному офісі, то децентралізація відсутня.
•
Децентралізація відносно прийняття рішень може відбуватися тільки в тих випадках, коли «на місцях» є люди, що
володіють необхідними навичками й здатністю приймати
рішення.
•
Рішення повинні прийматися вчасно. Найчастіше «на місцях»
є більше можливостей приймати рішення вчасно.
•
Якщо підприємство виконує великий обсяг взаємозалежних
операцій, то децентралізація не повинна відбуватися нижче
рівня, на якому потрібно забезпечувати координацію робіт
між різними підрозділамиї.
•
Рішення, що мають вирішальне значення для підприємства в
цілому, звичайно приймаються в головному офісі; відносно
таких рішень децентралізація не застосовується.
Підсумовуючи сказане, відзначимо, що більший ступінь децентралізації присутній в тому випадку, коли виконуються наступні умови:
на нижніх рівнях управління приймається більшість рішень; на виконання багатьох функцій і завдань впливають рішення, прийняті на
нижніх рівнях управління; перевірка або твердження рішення потрібно
до початку його реалізації.
Процес децентралізації найбільше часто й просто здійснюється
в тих підприємствах, які мають у своїй структурі підрозділи, сформовані на основі чітко розмежованих структурних одиниць, функцій
або продуктів.
Переваги децентралізації
Серед безлічі переваг, що є результатом децентралізації, виділимо
наступні:
•
Більш висока швидкість у прийнятті виробничих рішень;
•
Поліпшення процесу комунікації усередині підприємства й
підвищення ініціативності серед працівників;
•
Необхідність у розумінні цілей і завдань підприємства на всіх
рівнях;
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•

Виявлення правильних рішень і навчання прийняттю правильних рішень керівників більше низьких рівнів – це дозволяє збільшувати число потенційних менеджерів;
•
Делегування відповідальності й повноважень керівникам
більше низького рівня;
•
Звільнення керівників вищої ланки від виконання поточних
службових обов’язків, що дозволяє їм зосередитися на рішенні стратегічних завдань;
•
Можливість фінансової оцінки результатів діяльності окремих/конкретних підрозділів.
Недоліки децентралізації
Незважаючи на численні переваги, у децентралізації є й деякі
недоліки:
• Тенденція приділяти більше увагу рішенню короткострокових
питань місцевого значення, чим питань довгострокового успішного
розвитку підприємства в цілому;
• Підвищення рівня ризиків внаслідок ослаблення контролю з
боку вищого керівництва;
• Більше складностей з координацією діяльності взаємозалежних структурних одиниць (підрозділів): керівники більше низьких
рівнів можуть приймати суперечні, що не стикуються рішення;
• Зростаюча небезпека прийняття рішень за принципом «розумної достатності» («для нас це досить добре, тому ми й будемо це
робити») керівниками середнього й нижчого рівня.
Делегування повноважень
Одним із ключових моментів процесу децентралізації є правильне
делегування повноважень. Будучи частиною загального процесу децентралізації на підприємстві, делегування повноважень одночасно є
частиною процесу передачі повноважень усередині офісу або окремого підрозділу. Делегування повноважень – це процес передачі владних
повноважень «зверху вниз», від одного працівника іншому, котрий
є його підлеглим. Такий крок може бути досить корисним, оскільки
ніхто не в змозі приймати всі необхідні рішення поодинці, і до того ж
підлеглі теж хочуть брати активну участь у процесі прийняття рішень.
Однак можливість делегування повноважень залежить від ситуації й
людей, що беруть участь у процесі.
Делегування повноважень допомагає підлеглим розвити почуття
впевненості у своїх силах й ініціативність, особливо в тих випадках,
коли мають місце певні «механізми захисту» (гарантії безпеки) і міри
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контролю. Делегування повноважень є частиною процесу переходу
рядового працівника в ранг менеджера.
Щоб делегування повноважень виявилося успішним, необхідна
наявність наступних умов:
•
необхідні навички й гарне розуміння цілей підприємства;
•
система зворотного зв’язку, що дозволяє проводити оцінку
результатів діяльності;
•
віра в здатність своїх підлеглих;
•
визнання необхідності делегування повноважень;
•
готовність прийняти ризики;
•
бажання розвивати й навчати своїх підлеглих.
Процес делегування повноважень включає наступні етапи:
•
визначення очікуваних результатів;
•
розподіл завдань й обов’язків;
•
делегування повноважень, необхідних для рішення поставлених завдань;
•
підбор відповідальних підлеглих;
•
чітке роз’яснення того, що очікується від ліца, якому делегуються повноваження;
•
контроль виконання, оскільки вища влада як і раніше залишається за керівником.
Організаційна структура підприємства
Організаційна структура підприємства може бути або механістичної, або органічної – це дві крайності цілого спектра можливих
структур.
Механістична структура являє собою досить налагоджену й докладну систему, що характеризується твердим контролем, широким
застосуванням подолу праці й високим ступенем формалізації. Даний
тип структури ефективний при масовому виробництві й у випадках
необхідності підвищення продуктивності праці.
З іншого боку, органічна структура характеризується низьким
рівнем складності, низьким ступенем формалізації й високим рівнем
демократії при прийнятті рішень (залучення підлеглих у процес прийняття рішень). Органічні структури більш гнучкі й адаптивні до змін,
а також більш ефективно проявляють себе в динамічній (яка швидко
змінюється) і складному середовищу. Органічна структура краще
підходить для розробки нової продукції.
Структура й стратегія
Організаційна структура, що вибирає підприємство, є похідною
від основної стратегії підприємства. Якщо основна стратегія підпри183
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ємства полягає в інноваціях і розробці нової продукції, то органічна
структура буде краще підходити для даної стратегії.
Якщо стратегія полягає в мінімізації витрат, то механістична
структура буде краще підходити для цієї стратегії.
Якщо стратегія підприємства складається в імітації інших виробників і вона планує виходити на ринки тільки після того, як вони вже
сформувалися, то найкращим варіантом для такого підприємства стане
сполучення органічної й механістичної структур.
Організаційна структура ї також залежить від:
• Розміру підприємства: хоча немає безпосереднього зв’язку
між розміром підприємства й необхідною організаційною структурою,
у великих підприємствах є тенденція використати механістичний тип
структури через необхідність більшою мірою формалізації;
• Технології: органічне середовище буде працювати краще в
умовах нестандартної технології, де рівень формалізації буде більше
низьким;
• Навколишнього середовища: у цілому, чим більш стабільним
є навколишнє середовище, тим більш механістичної буває структура
підприємства. Механістична структура більш підходить підприємству,
що має мало можливостей для росту. Органічне середовище характеризуються більшим динамізмом і складністю. Таке середовище жадає
від підприємства гнучкості й здатності до швидкої адаптації, що може
забезпечити саме органічна структура.
Побудова організаційної структури (департаментализация)
Побудова організаційної структури, або департаментализация –
це процес угруповання й об’єднання зв’язаних один з одним видів
робіт у великі організаційні підсистеми. Департаментализация дозволяє забезпечити координацію між різними формами подолу праці, що
здійснюється в міру того як підприємство усе більше розбиває виконувані технологічні операції на окремі завдання. Існує кілька способів
створення відділів у рамках організаційної структури (табл. 3.15).
Філософія та стиль управління
Стиль управління (який також називають лідерством) – це процес
впливу на інших людей, у результаті якого вони добровільно працюють із метою виконання поставленої для групи (або всього підприємства) цілі.
Хоча владні повноваження й процес прийняття рішень можуть
бути децентралізовані, лідерство є індивідуальною характеристикою, тому його не можна розділити на частині або передати іншим
людям.
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Типи організаційних структур
Типи
організаційних
структур
1
Функціональна

Географічна

Продуктова

Таблиця 3.15

Характеристика
2
Більшість підприємств використовують варіант
створення функціональної організаційної структури. Найбільш типовими функціональними підрозділами є відділ маркетингу, виробничий відділ і відділ фінансів і звітності (бухгалтерія). Перевагами
такої системи організації є: спеціалізація підрозділів
по виконанню певних функцій, спрощення процесу
навчання персоналу завдяки зменшенню обсягу посадових обов’язків і затвердження основних функцій на вищому рівні управління. Недоліками цієї
системи організації є: відсутність чітких центрів
прибутку й потенційний ризик відсутності координації між різними функціональними підрозділами
Побудова структури по територіальному признаку здійснюється в тих випадках, коли діяльність
підприємства виконується на різних географічних
територіях обслуговування й ринках збуту. Така організаційна структура характерна для мультінаціональних корпорацій і компаній загальнонаціонального рівня. Географічна департаментализация дає
підприємствам можливість швидкого реагування на
локальні зміни, кращу поінформованість про ситуації на локальних ринках і наявних там проблемах, а
також дозволяє їм знизити витрати по розподілу товарів і послуг. Разом з тим для такої структури властива значна втрата контролю внаслідок делегування
повноважень «на місця» і дублювання функцій обслуговування, оскільки кожен такий територіальний
підрозділ буде виконувати ці завдання
Формування організаційної структури на основі
продукції, що випускається або наданих послуг,
здобуває усе більше важливе значення для багатьох
підприємств, які використовують цю структуру для
посилення контролю над виробленою продукцією
або продуктової (товарної) лінією. Ця структура
найбільше підходить для функціонування центрів
прибутку, оскільки відділ має намір робити й продавати виготовлену продукцію. При такій системі
організації існує спеціалізація активів і навичок і
набагато легше вимірювати прибутковість окремих
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Продовження табл. 3.15
1

Клієнтська

Проектна

Матрична
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2
підрозділів. Разом з тим дана структура вимагає
більшої кількості менеджерів, і «штатні» функції
персоналу дублюються в різних підрозділах
Побудова організаційної структури по групах споживачів продуктів або послуг сприяє більш якісному обслуговуванню клієнтів (споживачів, замовників), однак для успішної реалізації такої
структури необхідна велика клієнтська база. Тому
можливі складності з координацією набору послуг, пропонованих тим або іншим групам споживачів, і труднощі в узгодженні діяльності з підрозділами, які фактично будуть надавати дані послуги
Побудова організаційної структури по проектах
може використовуватися при здійсненні діяльності
по реалізації разових проектів (наприклад, будівництво судна, виконання військового замовлення й
т.п.). Така система організації сприяє поліпшенню
комунікацій між підрозділами, однак вимагає реорганізації щораз, коли черговий проект закінчується,
що неминуче приведе до «труднощів перехідного
періоду» від одного проекту до іншого
Матрична організаційна структура має місце, коли
будь-які з перерахованих вище типів структур поєднуються в рамках одного підприємства. При такій
організації один рядовий працівник підпорядковується більш ніж одному керівникові. Цей потенційно каверзне запитання повинно вирішуватися
шляхом виявлення пріоритетів по контролю між
різними керівниками.
Гнучкість, властива матричній системі організації,
дозволяє направляти в потрібні місця найбільш підходящих працівників, навіть якщо ці місця перебувають за межами їхніх звичайних підрозділів. Гнучкість матричної структури дозволяє підприємству
позбутися від різких коливань у чисельності персоналу (або, принаймні, істотно скоротити їхні масштаби), що набирається під конкретні, разові проекти,
та звільняє потім після закінчення таких проектів.
Матрична структура дає підприємству можливість
тимчасово залучати працівників різних підрозділів
для участі в одному великому проекті. Головним недоліком матричної системи організації є порушення
принципу єдиноначальності, оскільки в деяких випадках в одного працівника може бути відразу кілька безпосередніх начальників
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Незважаючи на те, що конкретний перелік якостей, що роблять
людину ефективним й успішним лідером, не можна позначити, існують деякі основні характеристики, без яких неможливе лідерство.
Останнім часом деякі дослідники прийшли до висновку про наявність
п’яти особистих якостей , властивим успішним лідерам, до яких відносяться:
1) Інтелект.
2) Ерудиція.
3) Надійність у виконанні прийнятих на себе зобов’язаннь.
4) Активність й участь у соціальному житті
5) Соціально-економічний статус.
Виділяють кілька стилів управління (табл. 3.16):
Таблиця 3.16
Стилі управління
Стилі управління
1
Автократичний
(авторитарний)

Консультативний
Демократичний
Вільних поводьев
Бюрократичний

Характеристика
2
Стиль, при якому менеджер/лідер диктує свої умови, замість того щоб чекати пропозицій від своїх
підлеглих. Цей стиль персоніфікує класичний
підхід до теорії управління. Авторитарний стиль
лідерства в значній мірі ґрунтується на погрозах
і покаранні. Проте, варто визнати, що цей метод
управління може бути найбільш результативним
у деяких ситуаціях, коли, наприклад, відчувається
недостача часу для завершення проекту або коли
цей стиль є єдиним, на який реагують рядові працівники
Стиль лідерства, при якому менеджер/лідер сам
приймає рішення, однак враховує думки підлеглих
Стиль лідерства, при якому менеджер /лідер приймає рішення, однак він зобов’язаний врахувати
думки інших членів команди або групи
Працівники приймають самостійні рішення й оцінюються по досягненнях
Стиль, при якому управління здійснюється в
строгій відповідності із правилами й політиками, прийнятими на підприємстві. Коли в якійсь
конкретній ситуації менеджер не може діяти «за
правилами», оскільки такі правила відсутні, він
передає ухвалення рішення на наступний, більш
високий рівень управління
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Продовження табл. 3.16
1
Трансформаційний
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2
Відноситься до лідера, що є прихильником й
учасником процесу перетворень. Трансформаційний лідер здатний надихати та мотивувати інших
працівників на досягнення більших цілей, чим
він сам вважав можливими. Це лідер, що здатний
наголошувати на концепції розвитку [баченні]
підприємства, а також виразити це бачення словами й кинути виклик традиційним переконанням.
Трансформаційний лідер – це лідер, що сприяє й
заохочує розвиток рядових працівників, забезпечує регулярний зворотний зв’язок з підлеглими
й працює на основі індивідуального підходу до
підлеглих
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РОЗДІЛ 4.
Оцінка функціонування системи
управління ризиками

4.1. Ідентифікація та методи оцінювання
ризиків діяльності підприємства
Поняття «ризик» є відомим з давніх часів. Ризик – можлива
небезпека якого-небудь несприятливого результату або впливу на
діяльність. Дослідження ризиків є тісно пов’язаним з розвитком теорії
ймовірностей.
Можна виділити два погляди на поняття ризику:
1) перший, заснований на наукових і технічних оцінках, так
званий теоретичний ризик;
2) другий – залежить від людського сприйняття ризику – це так
званий ефективний (суб’єктивний) ризик.
Теоретичний або статистичний ризик часто зводиться до ймовірності настання певної події. Подія – це:
− те, що має місце, відбувається, наступає в будь-якій точці
простору-часу;
− явище або інша діяльність, як факт суспільного або особистого життя;
− результат експерименту.
Ймовірність (міра ймовірності) – міра вірогідності випадкової
події. Оцінкою ймовірності події може служити показник частоти її
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настання в достатньо тривалій серії незалежних повторень експериментів.
Зазвичай ймовірність такої події та оцінка можливої шкоди від
неї поєднуються у правдоподібний результат, визначаючи діапазон та
ступінь ймовірності ризику, значення втрат та виграшів, очікувані для
кожного результату діапазону. Тобто, кількісно ризик оцінюється за
допомогою суб’єктивних ймовірних, очікуваних величин максимального та мінімального збитку від конкретної дії або рішення. При цьому,
чим більшим є діапазон між максимальним і мінімальним збитком за
рівних ймовірностей їх одержання, тим вищим вважається ступінь
ризикованості події.
Економічно категорію «ризик» можна охарактеризувати як:
− рівень певних фінансових втрат, які припускають можливість
не досягти встановленої мети;
− невизначеність прогнозованого результату;
− високу суб’єктивність оцінки прогнозованого результату
тощо.
Ризик часто виступає мінливою величиною. Мінливість є багато
в чому обумовленою зовнішніми змінами в економіці та рядом інших
факторів. Тобто, фінансово-господарська діяльність підприємства
здійснюється в умовах невизначеності. Вибір тієї або іншої стратегії
розвитку може привести або до збільшення прибутків, або до втрат
вкладених коштів. Імовірність успішної реалізації (одержання максимальних доходів за мінімуму втрат) залежить від значної кількості
внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на підприємство.
Нормально діючий економічний суб’єкт має реальні шанси ведення прибуткової діяльності, але одночасно він перебуває під загрозою
можливих втрат. Діловий (підприємницький) ризик можна визначити
як можливість небажаної події, у результаті якої підприємець зазнає
збитків, додаткових витрат, зменшення одержуваних доходів. Така
подія зазвичай носить суб’єктивно-об’єктивний характер (аварії,
стихійні лиха, неправомірні дії державних органів або контрагентів
тощо). Можливість її настання спричиняє необхідність страхування з
метою майбутнього відшкодування заподіяних збитків.
Таким чином, наявність численних та різноманітних факторів
економічного, юридичного та політичного характеру, які впливають
на хід підприємницької діяльності, не дозволяє точно вгадати можливі
наслідки, а отже, і остаточні результати. У такій ситуації природним є
прагнення підприємця звести свої підприємницькі ризики до мінімуму.
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Варто враховувати, що ризик є притаманним всім аспектам діяльності
підприємства. При розв’язанні ризикової події проявляється така
властивість ризику, як альтернативність: припускається можливість
вибору з двох або декількох можливих варіантів рішень, напрямків,
дій. Відсутність можливості вибору свідчить про відсутність ризику:
там, де немає вибору, не існує й ризику.
Сутність ризику також визначається тим, що він може виникати
як від подій суб’єктивного характеру, так і від подій об’єктивного
характеру, на які впливати не можливо.
Висловлене вище дозволяє зробити висновок про те, що підприємницький (діловий, комерційний) ризик – це можливість втрат,
викликаних невизначеністю, яка супроводжує комерційну діяльність
підприємства. Величина ризику – обсяг таких втрат, найчастіше визначається у грошовому виразі.
Ефективність управління ризиками багато у чому залежить від
їх виду та відповідності цьому виду способів і прийомів управління
ризиками. Для обліку, аналізу та управління ризиками є необхідною їх класифікація за певними ознаками. Класифікація дозволяє
структурувати систему ризиків, здійснювати їх вибір і визначати
послідовність рішень на основі класифікаційних ознак, вона дозволяє орієнтуватися у різноманітті об’єктів та є джерелом знань про
них. Ціль класифікації – створення основи для наступної оцінки
ризиків (табл. 4.1.).
Таблиця 4.1
Класифікація ризиків
Тип ризику
1
Ділові ризики

Організаційні
ризики

Ризики
2
ризики, пов’язані з можливістю погіршення
загального фінансового стану підприємства,
зниженням вартості її капіталу (акцій, облігацій);
ризик втрати ліквідності; ризики недостатнього
інформаційного забезпечення
викликані помилками менеджменту підприємства,
зокрема невірними управлінськими рішеннями;
проблеми систем внутрішнього контролю; погано
розроблені регламенти та правила роботи; невірно
підібраний персонал; відсутність кваліфікованого
персоналу; інші ризики, пов’язані із внутрішньою
організацією роботи підприємства; шахрайство з
боку працівників
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Продовження табл. 4.1
1
Ринкові ризики

Фінансові
ризики
Кредитні
ризики
Правові
ризики

Проектні
ризики

Технологічні,
техногенні
ризики

Стихійні,
екологічні
ризики
Репутаційний
ризик
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2
ризики, пов’язані з нестабільністю економічної
кон’юнктури: посилення конкурентного тиску,
виникнення у конкурентів можливостей
лобіювання; ризик фінансових втрат через
зміну ринкової ціни або попиту на товар; не
конкурентоздатний (зависокий) рівень собівартості;
вихід на ринок нового високо конкурентного
продукту; неналежний рівень маркетингових
досліджень та просування товарів, послуг
трансляційний валютний ризик; зміна валюти у
міжнародних розрахунках; ризики неналежного
банківського сервісу або банкрутства розрахункової
установи
ризик того, що контрагент не виконає свої
зобов’язання в строк; банкрутство партнера
ризики втрат, пов’язаних зі змінами законодавства
або неналежного юридичного забезпечення
бізнесу; ризик невідповідності законодавств
різних країн; ризики виробничого травматизму;
недодержання державних нормативів, застосування
до підприємства високих фінансових санкції з боку
контролюючих органів
ризик порушення функціонування об’єкта
внаслідок помилок при проектуванні; будівельномонтажні ризики; ризики невірних розрахунків
бізнес-проектів, інвестиційних вкладень; занадто
укрупнене проектування
ризики наслідків невідповідно розроблених бізнеспроцесів, невірної організації виробництва; ризик
несвоєчасного технологічного забезпечення; ризик
виходу техніки з ладу, зокрема у безпосередньо
у ході виробничого процесу; ризик техногенних
аварій, катастроф
Ризик матеріальних втрат через пожежі, стихійні
лиха, посухи та кліматичні умови; ризик завдання
збитків навколишньому середовищу
Поява в засобах масової інформації повідомлення,
яке може негативно вплинути на ділову репутацію
підприємства, що викликає такі негативні
для розвитку бізнесу підприємства події, як
відтік ресурсів клієнтів, втрата покупців та
постачальників, неотримання фінансових ресурсів.
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Розроблена класифікація не тільки чітко трактує приналежність
ризиків до конкретної групи, дозволяючи уніфікувати оцінку ризику,
але й найбільш повно охоплює види ризиків, що дозволяє грамотно
підійти до проблеми виявлення чинників формування ризиків.
Ідентифікація ризиків
При визначенні ризиків, властивих діяльності підприємства, виглядає доцільним дослідження технологічного ланцюга виробництва
та продажу з виділенням на кожному технологічному етапі всіх можливих ризиків. В якості шаблону можна запропонувати спрощений
алгоритм такого дослідження бізнес-процесів підприємства, наведений на рисунку 4.1.

Рис. 4.1. Алгоритм дослідження ризиків за бізнес-процесами
Для кожного підприємства схема адаптується з урахуванням умов
його бізнесу. Ризики повинні розглядатися в комплексі, з урахуванням
їх взаємних впливів. Тобто, слід передбачити, що вихід з ладу виробничого обладнання тягне зупинку виробництва, спричиняє порушення
постачань за договорами, що в свою чергу може призвести до втрати
покупців, порушення платіжного балансу тощо.
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Тобто, ризики можуть негативно та позитивно корелювати один
з одним. Приклад, коли один ризик компенсується іншим: при падінні
ринкових цін на сировину, наприклад, зернові культури, знижуються
обсяги продажу. У той же час, якщо підприємство має дочірню господарську одиницю з виробництва комбікорму, яка використовує
ті самі зернові культури у виробництві, то, завдяки низьким цінам,
собівартість цього підприємства буде знижуватися, а прибуток, відповідно – збільшуватись. Такі, об’єднані в межах корпорації ризики,
що взаємно компенсується (диверсифіковані), допомагають підприємствам втримати ринкові позиції.
Крім дослідження ризиків, що можуть супроводжувати технологічний ланцюжок, варто дослідити ризики за умовного поділу підприємства на окремі об’єкти – будівлі, споруди, структурні підрозділи
тощо.
Таким чином, при розгляді необхідних заходів щодо управління
ризиками, стає очевидним, що це – складний об’єкт з високими ступенями невизначеності у своїх характеристиках. До таких об’єктів
прийнятно застосовувати системний аналіз.
Основні етапи ідентифікації ризиків та параметри їх системного
аналізу наведено на рисунку 4.2.

Рис. 4.2. Основні етапи процесу ідентифікації ризиків
та параметри їх системного аналізу
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Процедура ідентифікації ризиків здійснюється для кожного окремого об’єкта підприємства.
На етапі визначення джерела ризику необхідно з’ясувати принципову можливість існування даної погрози. Її джерело може бути
як внутрішнім, так і зовнішнім. Так, необхідність в сировині для випуску продукції означає, що принципово існує погроза її несвоєчасної
доставки або погроза випадкового її знищення на складі. При цьому
немає необхідності аналізувати всі можливі причини виникнення
ризику – досить виділити одну з них. Підкреслимо, що кількісна оцінка ймовірності виникнення такої події тут не розглядається. Якщо в
самому об’єкті джерело ризику відсутнє, варто вивчити можливості
існування зовнішніх погроз.
При визначенні ефекту впливу ризику з’ясовується, що саме на
даному об’єкті може постраждати та у якому ступені. Наприклад, зважуючи можливість недостатнього постачання сировини, бачимо, що з
одного боку є ризик невиконання умов постачання готової продукції,
а з другого боку – знижується можливість поломки обладнання.
На етапі визначення зони поразки здійснюється відбудова сценаріїв подальшого розвитку подій та оцінка того, які наслідки матиме
дана подія для інших об’єктів підприємства. При цьому розглядаються як можливість впливу ризику на інші об’єкти, так і ідентифікація
пов’язаних з даним ризиком наслідків. Побудова таких сценаріїв є
достатньо складною справою, тому що вимагає урахування взаємного
впливу великої кількості факторів.
Розрахунок максимально можливого збитку. На даному етапі
здійснюється визначення зон, що не підпадають під вплив ризику,
виділення зон з максимальним рівнем збитків та розрахунок вартості
збитку. Даний етап проводиться для кожного виділеного ризику окремо. Метою виділення зон, вільних від ризику, є виділення груп об’єктів,
незалежних один від одного щодо впливу розглянутого ризику.
Розробка захисних заходів. При виборі найраціональнішої реакції
підприємства на виявлені ризики розглядаються наступні комплекси
захисних заходів (табл. 4.2.):
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Передача
ризику

Програма
заходів
Відмова від
впливу та
збереження
ризику
Превентивні
заходи

Таблиця 4.2.

Превентивні заходи, які можуть застосовуватися для зниження або усунення ризиків, поділяються на наступні групи:
відсікання
Розробка та впровадження засобів внутрішнього контролю, є найбільш харакризику
терним прикладом відсікання ризику. У такий спосіб ризик може бути або повністю усунутий (наприклад, заміна газових печей електричними може повністю
усунути ризик вибуху), або може бути істотно знижений максимум збитків
(наприклад, установка глухих залізних дверей замість дерев’яних між двома
складськими приміщеннями дозволить розділити їх на незалежні зони на випадок пожежі тощо).
Прискорення реакції на появу ознак настання ризикової події в значному числі
забезпечення
випадків суттєво впливає на розмір збитків від ризиків. Так, відсутність надійприскореної
реакції на
ного телефонного зв’язку на віддаленому об’єкті приведе до несвоєчасного
ознаки ризику виклику пожежної команди з усіма наслідками, що випливають звідси (у якості
превентивного захисного заходу може бути рекомендована покупка засобів мобільного зв’язку).
резервування
Резервування надлишкових потужностей також підвищує захищеність підпринадлишкових ємства. Так, заміна одного постійного постачальника – навіть надійного та
потужностей
вигідного, на декількох (диверсифікація) істотно знизить ризик зупинки виробництва у випадку зриву поставок.
Методу передач ризику третім особам, наприклад шляхом страхування ризиків, в програмі управління ризиками підприємства слід відвести особливу роль. Страхування є найбільш універсальним способом відшкодування збитків від ризиків. При цьому єдиним критерієм доцільності
використання страхування є ціна страховки.

Ряд ризиків за масштабами впливу або вірогідністю настання можуть бути визнані незначними
або вкрай малоймовірним. У таких випадках природною реакцією підприємства є збереження
даних ризиків. Наприклад, постійно перегоряють електричні лампочки тощо.

Тлумачення та коментарі щодо програм

Приклад програми роботи з ризиками
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4.2. Компоненти системи управління ризиками
та визначення способів
Управління ризиками – це процес, у ході якого відбуваються:
виявлення, оцінка, управління та контроль потенційних подій або ситуацій, спрямований на одержання підприємством розумних гарантій
відносно досягнення поставлених ним цілей
Основними цілями загального процесу управління є досягнення:
– чітко позначених цілей і задач операційної діяльності;
– виконання програм підприємства найліпшим чином;
– дієвого та ефективного використання ресурсів підприємства;
– збереження активів підприємства;
– досягнення стану достовірності та адекватності фінансової
та оперативної інформації та повної довіри до неї з боку зацікавлених осіб;
– дотримання нормативно-правових актів, етичних і ділових
норм, а також умов укладених контрактів;
– своєчасного виявлення погроз та ризиків і використання дієвих стратегій контролю над ними.
Керівництво підприємства планує, організовує та скеровує виконання дій, достатніх для забезпечення розумних гарантій виконання
поставлених цілей та задач. Керівництво є зобов’язаним періодично
перевіряти адекватність цілей і задач підприємства та модифікувати
внутрішні процеси таким чином, щоб вони відображали зміни у внутрішніх і зовнішніх умовах ведення бізнесу.
Про адекватність процесів управління ризиками, контролю та
корпоративного управління говорять у тих випадках, коли мета та
завдання підприємства є:
1) ефективними (завдання виконуються належним чином та у
заплановані терміни);
2) економічними (цілі досягаються з використанням мінімальної
кількості ресурсів) методами.
На різних підприємствах можуть існувати різні схеми управління
ризиками, засновані на специфічності цілей бізнесу, корпоративної
культури, управлінського стилю.
Процеси управління ризиками можуть бути:
– формалізованими або неформалізованими;
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–

кількісними (які базуються на розрахунку) або якісними (які
базуються на суб’єктивної думці);
– вбудованими у бізнес-процеси підрозділів або централізованими на корпоративному рівні.
Ризики підприємства піддаються не тільки обрахунку та вимірюванню але й управлінню. Існують методики, що дозволяють з певним
ступенем вірогідності прогнозувати настання ризикової події та вживати заходів щодо зниження ризику.
При цьому, оскільки кожне підприємство має свої власні особливості, остільки ризики яким може бути піддане підприємство, виявляються з урахуванням таких особливостей. Крім того, прийнятний
для підприємства рівень ризику та способи нівелювання небажаних
наслідків також приймаються керівництвом підприємства.
Принципи побудови та функціонування системи управління ризиками, наведені на рисунку 4.3.

Рис. 4.3. Принципи управління ризиками на підприємстві
Для розуміння основ функціонування системи управління ризиками на рисунку 4.4. представлено концептуальну модель системи
управління ризиками підприємства.
Процес делегування повноважень і розподілу відповідальності
щодо комерційних ризиків доцільно здійснювати на трьох рівнях:
колегіальний орган, підрозділ якій відповідає за ризик-менеджмент,
структурні підрозділи.
Відповідальність колегіальних органів полягає у визначенні та
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Рис. 4.4. Концептуальна модель системи управління ризиками
затвердженні політики управління ризиками і фіксації рівня толерантності підприємства до ризику. Затверджену політику щодо ризиків
необхідно доводити до відповідних підрозділів для вивчення та виконання.
199

Внутрішній контроль і аудит в управлінні

Головними учасниками процесу управління ризиками є: акціонери, наглядова рада, група менеджерів вищої ланки, комітет з аудиту та
підзвітна йому служба внутрішнього аудиту, зовнішній аудитор.
Докладний опис обов’язків з управління ризиками підприємства
представлено у таблиці 4.3:
Таким чином, з таблиці стає очевидним, що виконання заходів
з управління ризиками є одним з основних обов’язків менеджменту
підприємства.
Для забезпечення дотримання прийнятих положень лояльності до
ризиків, вони повинні доводитися до відповідних підрозділів та стати
частиною культури підприємства.
Важливим кроком є розробка порядку інформування керівництва
та наглядової ради щодо істотних відхилень від прийнятих політик
управління ризиками та установлених обмежень. Крім того, необхідно,
щоб у випадку недотримання політик та/або перевищення можливих
границь ризику вживалися відповідні управлінські міри. Структурні
підрозділи повинні відповідати за управління ризиками відповідно до
встановлених політик ризику, а також за результати управління ризиками. Така відповідальність повинна існувати незалежно від існування
підрозділу, що виконує функції ризику-менеджменту. Метою введення
міри відповідальності є забезпечення необхідної уваги до ризиків з
боку менеджерів, які приймають управлінські рішення.
Впровадження зазначених зв’язків мотивування (демотивування)
менеджменту за прийняття рішень для досягнення прийнятної норми
прибутку з урахуванням ризиків, а також іншої відповідальності за
пов’язані з такими рішеннями прибутки та збитки слід формалізувати
на рівні положень. На практиці ж, при прийнятті рішення щодо управлінського впливу на особу слід керуватися, крім того, наступними
міркуваннями (рис. 4.5.).
Такий алгоритм розгляду питання щодо впливу на відповідальну
особу є необхідним з тієї очевидної причини, що кожний сценарій ризикової події відрізняється від еталонної моделі ризику. Для запобігання несправедливого вживання дисциплінарних заходів до сумлінного
та компетентного фахівця, кожну ситуацію слід оцінювати за фактом
перебігу подій.
Процес управління ризиками є постійним в діяльності підприємства. Моніторинг у ризик-менеджменті полягає в регулярному
спостереженні за поведінковими характеристиками відкритих ризикових позицій. Моніторинг є як передумовою виявлення ризику, так і
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