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ВНуТрІШНІй КоНТроль: СуТНІСТь Та оСоБлИВоСТІ оргаНІЗацІЇ  
На пІдпрИємСТВаХ, яКІ ЗдІйСНЮЮТь КомІСІйНІ операцІЇ

Досліджено трактування поняття «внутрішній контроль» різними вченими 
та запропоноване авторське визначення цього поняття. Виявлено, що важливою 
складовою в системі управління будь-яким підприємством є система внутрішнього 
контролю. Досліджено трактування терміну «система внутрішнього контролю» 
різними вченими та запропоноване авторське визначення цього терміну. Визначено 
роль системи внутрішнього контролю на підприємствах, які здійснюють комісійні 
операції. Встановлено, що ефективність проведення внутрішнього контролю 
на підприємстві, яке здійснює комісійні операції, в основному залежить від його 
правильної організації. Виділено три етапи проведення внутрішнього контролю 
на підприємствах, які здійснюють комісійні операції в результаті проведеного 
дослідження. Визначено, що найголовнішим етапом проведення внутрішнього 
контролю на підприємствах, які здійснюють комісійні операції, є основний 
етап. Встановлено, що організація та проведення внутрішнього контролю на 
підприємствах комісійної торгівлі залежить від того, хто буде здійснювати 
контрольні процедури (комітент чи комісіонер). Досліджено проведення 
внутрішнього контролю комісійних операцій як комітентом, так і комісіонером. 
Визначено, що внутрішній контроль в діяльності комітента і комісіонера виконує 
різну роль. Виділено основні складові процесу здійснення внутрішнього контролю у 
комісіонера. 

Використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання економічних явищ і 
процесів: узагальнення, групування та порівняння, аналіз та ін.

Ключові слова: внутрішній контроль, підприємство, комісійні операції, система 
внутрішнього контролю, організація внутрішнього контролю.

JEL: M 40

постановка проблеми. В сучасних економічних умовах ефективність діяльності 
підприємств, які здійснюють комісійні операції, значною мірою залежить від правильної 
організації внутрішнього контролю на підприємстві. Завдяки внутрішньому контролю 
керівництво може виявити основні недоліки, які впливають на діяльність та прийняття 
ефективних управлінських рішень, які покращать роботу підприємства. Внутрішній 
контроль присутній на кожному підприємстві, але не на кожному підприємстві вміють 
правильно організувати процес його здійснення, тому на сьогодні це питання не 
втрачає своєї актуальності й зумовлює подальші дослідження у цьому напрямі.
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аналіз останніх досліджень і публікацій. Внутрішній контроль, його сутність і 
організацію на підприємстві у своїх працях досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні 
вчені, серед яких особливу увагу заслуговують праці таких науковців: Р. М. Воронка 
[2], І. В. Новик [14],П. О. Куцика [4; 11; 12], Дж. Робертсона, Г. Станкевич [15],  
Н. М. Бондаренко [1], Э. А. Аренса, Л. Г. Медвідь [4; 13], Т. О. Каменської [9], Р. В. Бойка, 
О. Г. Дроздової [6; 7], Г. В. Ковальової [10], В. І. Бачинського [11], М. М. Тарашевського 
[16], С. І. Головацької [3], Т. А. Жадан, С. О. Яценка [8] та ін. Однак організацію 
внутрішнього контролю на підприємстві, яке здійснює комісійні операції, на сьогодні 
досліджено на недостатньому рівні.

метою статті є дослідити сутність внутрішнього контролю та його організацію на 
підприємствах, які здійснюють комісійні операції.

Виклад основного матеріалу дослідження. В економічній літературі 
науковці по-різному трактують поняття «внутрішній контроль». С. І. Головацька та 
Н. С. Хаймьонова вважають, що внутрішній контроль – це комплекс дій, правил 
та заходів, запроваджених керівництвом суб’єкта господарювання відповідного 
сектору економіки, що постійно застосовуються в ході діяльності організації з 
метою забезпечення впевненості у досягненні нею поставлених загальних цілей: 
результативності діяльності, економності та ефективності використання ресурсів; 
відповідності чинним нормативно-правовим та регулюючим документам, політиці та 
процедурам; незалежності та надійності інформації; захисту активів від втрат, зокрема 
тих, які виникли через зловживання, неврегульованість чи корупцію [3].

На сьогодні багато вчених розглядають внутрішній контроль як процес. Зокрема, 
такі науковці як Г. Станкевич, Н. М. Бондаренко, Т. О. Каменська та О. Ю. Редько 
вважають, що внутрішній контроль – це процес, який повинен реалізовуватися 
постійно повноважними органами управління, основною метою якого є досягнення 
цілей підприємства (компанії) [1; 9; 15].

Г. В. Ковальова стверджує, що внутрішній контроль є невід’ємним елементом кожної 
стадії процесу управління; відокремленою стадією, яка забезпечує інформаційну 
прозорість у якості ходу процесу управління на різних його стадіях [10].

«…На думку Т. А. Жадан та С. О. Яценка, внутрішній контроль варто розглядати 
«як сукупність форм, методів, інструментів та процедур контролю, за допомогою 
яких суб’єкт управління одержує інформацію про фактичні показники фінансово-
господарської діяльності підприємства, встановлюються відхилення цих показників 
від заданих або нормативних, виявляються причини цих відхилень та розробляються 
заходи для їх усунення або попередження в майбутньому» [8].

Так, П. О. Куцик вважає, що внутрішній контроль – це самостійна функція 
управління, яка виступає засобом налагодження зворотних зв’язків, завдяки чому 
управлінський персонал підприємства чітко простежує хід виконання прийнятих ним 
рішень. Це дає змогу своєчасно реагувати на відхилення в роботі підконтрольних 
центрів відповідальності від заданої мети й відповідно коригувати їх діяльність [12].

Водночас багато сучасних науковців розглядають внутрішній контроль як систему. 
Р. М. Воронко та М. М. Тарашевський стверджують, що внутрішній контроль – це 
регулююча система діяльності підприємства, основною метою якої є своєчасне 
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виявлення недоліків, застосування заходів щодо їх усунення, запобігання кризовим 
явищам і забезпечення ефективного ведення бізнесу [2; 16].

Такі вчені, як С. А. Кошкаров, П. О. Куцик та В. І. Бачинський вважають, що 
внутрішній контроль – це перевірка виконання ухвалених рішень, що дає можливість 
отримувати інформацію про функціонування ланок системи [11].

Внутрішній контроль трактує О. Г. Дроздова як невід’ємну складову системи 
управління, яка забезпечує ефективне функціонування господарської діяльності 
підприємства на належному рівні, за допомогою якої можна виявити недоліки при 
здійсненні тих чи інших операцій та надати рекомендації щодо їх вирішення [6].

П. О. Куцик, Л. Г. Медвідь, В. О. Шевчук та Д. О. Харинович-Яворська вважають, що 
внутрішній контроль на торговельних підприємствах має бути системою регулювання 
їх діяльності шляхом перевірки ходу реалізації планів, завдань, зіставлення фактичних 
результатів роботи зі встановленими бюджетними показниками [4, с. 162].

На наш погляд, внутрішній контроль на підприємстві, яке здійснює комісійні 
операції,виступаєоднією із головних функцій управління підприємством, завдяки якій 
керівництво може виявити недоліки в діяльності, причини їх виникнення та прийняти 
ефективні управлінські рішення, які сприятимутьпокращеннюроботи підприємства.

Важливою складовою в системі управління будь-яким підприємством є система 
внутрішнього контролю.

Система внутрішнього контролю - це сукупність методик і процедур, прийнятих 
керівництвом економічного суб’єкта для впорядкованого та ефективного ведення 
господарської діяльності, що, зокрема, включає організовані нагляд і перевірку 
всередині даного суб’єкта [9, с. 10].

Г. Станкевич та О. М. Домбик вважають, що система внутрішнього контролю 
являє собою політику і процедури, прийнятіуправлінським персоналом суб’єкта 
господарювання для досягнення цілей щодо забезпечення ефективного ведення 
господарської діяльності, у тому числі дотримання політики системи управління, 
забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам, їх виявлення, 
забезпечення точності та повноти облікових записів, забезпечення своєчасної 
підготовки достовірної інформації [5; 15].

Проведене дослідженнядозволяє зробити висновок, що система внутрішнього 
контролю на підприємстві, яке здійснює комісійні операції, – це сукупність правил 
та процедур, які встановлені керівництвомз метою здійснення ефективної та 
впорядкованої господарської діяльності.

Якщо на підприємстві, яке здійснює комісійні операції, буде відсутня система 
внутрішнього контролю, то це призведе до переміщення контролю в режим 
спостереження і самоконтролю та до його спрощення. В результаті цього, підприємство 
отримує велику кількість непокритих залишкових ризиків, які спричиняють втрату 
частини активів.

В основному на підприємстві, яке здійснює комісійні операції, організація 
внутрішнього контролю залежить від можливостей інформаційної бази та методичного 
забезпечення.
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Систему внутрішнього контролю кожнепідприємство, яке здійснює комісійні 
операції,організовує самостійно з метою прийняття раціональних управлінських 
рішень та перевірки їх виконання у майбутньому.

Закордоном систему внутрішнього контролю застосовують по-різному, це залежить 
від економічного розвитку країни, встановлених норм, традицій і звичаїв. Залежно 
від особливостей країни на підприємствах застосовують різні моделі внутрішнього 
контролю.Загалом науковці у своїх дослідженнях виокремлюють три моделі 
корпоративного управління: англо-американську, західноєвропейську і японську. Але 
на основі проведених досліджень виявлено, що в чистому вигляді в коопераціях жодну 
модель не застосовують, переважно кооперації поєднують різні моделі в залежності 
від специфіки їх діяльності.

На наш погляд, система внутрішнього контролю буде ефективною в тому 
випадку, коли вона буде гнучкою, задовольнятиме інтереси всіх рівнів управління та 
враховуватиме всі особливості діяльності підприємства.

Ефективність проведення внутрішнього контролю на підприємстві, яке здійснює 
комісійні операції, в основному залежить від його правильної організації.

На основі проведеного дослідження нами виокремлено основні етапи організації 
внутрішнього контролю на підприємствах, які здійснюють комісійні операції (рис. 1).

 
 

Попередній етап 

Основний етап 

Заключний етап 

− визначення мети проведення внутрішнього контролю; 
− виділення основних завдань; 
− визначення суб’єктів, які здійснюватимуть контроль; 
− виділення об’єктів внутрішнього контролю; 
− визначення методів проведення внутрішнього контролю; 
− документальне оформлення проведення внутрішнього 
контролю (наказ на підприємстві); 

− перевірка наявності комісійних договорів; 
− перевірка документів, які підтверджують здійснення 
операцій (продаж-купівлю комісійних товарів); 
− перевіряється правильність проведення оцінки товарів та її 
документальне підтвердження; 
− перевірка правильності відображення облікової інформації; 

− документальне оформлення результатів внутрішнього 
контролю; 
− встановлення причин відхилень; 
− прийняття ефективних управлінських рішень з усунення 
недоліків.

рис. 1. Організація процесу здійснення внутрішнього контролю  
на підприємствах, які здійснюють комісійні операції

Джерело: розроблено автором.

На попередньому етапі внутрішнього контролю визначається мета проведення 
контролю для ефективного використання його процедур.



149ISSN 1993-0240  Вісник Тернопільського національного економічного університету № 4, 2018 р.

Облік і аудит

На цьому етапі також визначаються основні завдання внутрішнього контролю, які 
потребують вирішення. Для проведення внутрішнього контролю потрібно визначити 
суб’єкти та об’єкти дослідження. Також на цьому етапі визначаються основні методи, 
які будуть застосовуватися при проведенні внутрішнього контролю. Зокрема на 
підприємствах, які здійснюють комісійні операції, застосовуються розрахунково-
аналітичні, документальні та органолептичні методичні прийоми. На цьому етапі 
проведення внутрішнього контролю на підприємстві, яке здійснює комісійні операції, 
оформляється відповідним наказом керівника (директора) підприємства.

Основний етап внутрішнього контролю є найголовнішим, оскільки саме на цьому 
етапі перевіряється: відповідність товарів певним вимогам, сертифікатам; наявність 
первинних документів на комісійні товари (квитанцій, товарних ярликів, цінників, 
оцінно-здавальної відомості тощо); правильність відображення облікової інформації в 
регістрах бухгалтерського обліку.

На заключному етапі підбиваються підсумки результатів внутрішнього контролю, 
узагальнюються висновки та приймаються певні управлінські рішення.

Підприємства, які здійснюють комісійні операції, є специфічними, оскільки 
по-перше, вони здійснюють свою діяльність на основі договорів комісії, які 
регламентуються Цивільним кодексом України, по-друге, відображення операцій з 
комісійними товарами в бухгалтерському обліку має свої особливості.

На підприємствах комісійної торгівлі організація та проведення внутрішнього 
контролю залежить від того, хто буде здійснювати контрольні процедури (комітент чи 
комісіонер).

Внутрішній контроль у діяльності комітента і комісіонера виконує різну роль. 
Комітент як власник товару зацікавлений у тому, як розпорядяться його майном, а 
комісіонер зацікавлений в ефективності діяльності підприємства комісійної торгівлі, 
оскільки від цього безпосередньо залежить його дохід. Оскільки комітент і комісіонер 
мають різну мету, то об’єкти внутрішнього контролю для комітента й комісіонера 
будуть відрізнятися.

Комітент у своїй діяльності здійснює контроль при передачі товарів на комісію 
(перевіряє стан товару, його комплектність та відповідність до переліку товару, який 
приймається на комісію) (рис. 2). Під час проведення внутрішнього контролю комітент 
насамперед повинен перевірити правильність отриманого доходу від продажу 
переданого на комісію товару. У комітента внутрішній контроль розглядається тільки 
тоді, коли він є юридичною особою і виступає як власник товару.

О. Г. Дроздова процес здійснення внутрішнього контролю у комітента поділяє на 
такі складові: 

– внутрішній контроль господарських процесів основної його діяльності;
– контроль у розрізі переданих на комісію товарів;
– зовнішній контроль виконання умов договору з приводу реалізації товару 

комісіонером [7].
Щодо комісіонера, то основними об’єктами внутрішнього контролю для нього є: 

відповідність товару певним вимогам та документам, вартість прийнятого товару на 
комісію та можливість його продажу (рис. 3).
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Передача товару на комісію 

Комітент, або 
уповноважена особа, яка 

його представляє 

Вартісна оцінка товару, його комплектація та 
кількість, відповідність із актом приймання 

передачітоварів 

Операції зпередачі 
товару 

Уцінка товару 

Комісія за участі 
комітента 

Перевіряється правильність проведення та 
розрахунку суми уцінки товару 

Операції з уцінки 

Дохід від реалізації товару 

Бухгалтер Вивчення звіту комісіонера Операції з розрахунками 

МВО 

Повернення товару комісіонером 

Належна комплектність товару відповідно до 
договору; перевірка правильності розрахунку суми 

за зберіганнятовару у комісіонера 

Операції зповернення 
товару 

СУБ’ЄКТ ОБ’ЄКТ ПОСЛІДОВНІСТЬ ПЕРЕВІРКИ 

рис. 2. Проведення внутрішнього контролю комісійних  
операцій у комітента 

Джерело: розроблено автором на основі [7].

Оскільки згідно з Цивільним кодексом України комісіонер повинен діяти тільки 
виключно в інтересах комітента, тому він зацікавлений реалізувати товар за тією 
ціною, яка підходить комітенту.

В комісійній торгівлі операцій з товарами є дуже багато, тому їх групують і поділяють 
на певні етапи. На наш погляд, внутрішній контроль слід здійснювати відповідно до 
виділених етапів.

У результаті проведеного дослідження ми виділили основні складові процесу 
здійснення внутрішнього контролю у комісіонера: контроль при прийнятті товарів 
на комісію, контроль при передачі товарів зі складу в торговельний зал, контроль при 
продажі товару та контроль виконання умов договору з приводу реалізації товару 
комітента.
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ПОСЛІДОВНІСТЬ ПЕРЕВІРКИ СУБ’ЄКТ 

Приймання товару на комісію 

Фахівець-оцінник Перевіряє товар на належну якість Відповідність товару до 
умов договору 

Передача товару зі складу в торговий зал 

Зав. складу Перевіряється відповідність документів, за якими 
передається товар на продаж 

Операції з приймання 
товару 

Реалізація товару 

Продавець Наявність усіх розрахункових документів, які 
посвідчують продаж товару покупцю 

Операції за розрахунками 
з покупцями 

Уцінка товару 

Комісія з уцінки Перевіряється правильність проведення оцінки та 
її документальне підтвердження 

Операції з уцінки товарів 

Зняття товару з продажу 

Комісія в складі з МВО Операції зі зняття 
товарів з комісії 

Перевіряється документальне оформлення таких операцій 
та відповідність їх до правил комісійної торгівлі 

ОБ’ЄКТ 

рис. 3. Проведення внутрішнього контролю комісійних  
операцій у комісіонера 

Джерело: розроблено автором на основі [7].

Висновки. Отже, внутрішній контроль на підприємстві, яке здійснює комісійні 
операції, – одна із головних функцій управління підприємством, завдяки якій 
керівництво може виявити недоліки в діяльності, причини їх виникнення та прийняти 
ефективні управлінські рішення, які сприятимуть покращенню роботи підприємства.

Система внутрішнього контролю на підприємстві, яке здійснює комісійні операції, – 
це сукупність правил та процедур, які встановлені керівництвом з метою здійснення 
ефективної та впорядкованої господарської діяльності.

На основі проведеного дослідження ми можемо зробити висновок, що внутрішній 
контроль на підприємстві, яке здійснює комісійні операції, має багато особливостей, 
тому при організації внутрішнього контролю потрібно приділяти особливу увагу як 
комітенту, так і комісіонеру.

Ми вважаємо, що на основі отриманих результатів дослідження доцільно розробити 
Положення про організацію внутрішнього контролю на підприємстві, яке здійснює 
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комісійні операції. Це Положення забезпечить безперервний обмін інформацією між 
різними рівнями управління, а також допоможе швидко діяти при певних критичних 
ситуаціях, які можуть виникнути в результаті діяльності.

перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження мають бути 
спрямовані на визначення методики проведення внутрішнього контролю на 
підприємствах, які здійснюють комісійні операції. 
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