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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ  

Циганов В.О. 

Науковий керівник – проф. каф. «Адміністративного менеджменту та проблем ринка», 

док. екон. наук Александров І. О. 

 

Динамічне зростання ринкової вартості вітчизняних підприємств є одним з 

найважливих завдань і критеріїв оцінювання ефективності їх розвитку в умовах ринкової 

економіки. Воно сприяє збереженню ринкових позицій підприємств на ринку та 

забезпеченню сталості їх розвитку,  що вимагає впровадження у вітчизняну практику 

інноваційних інструментів управління, які, з одного боку, сприятимуть підвищенню 

ефективності діяльності підприємств, а з другого – знижують рівень економічних 

зловживань. Саме тому особливої актуальності набувають процеси застосування вартісно-

орієнтованого управління підприємствами, яке розглядає аспекти формування системи 

внутрішнього контролю  з принципово інших позицій – через контролювання 

можливостей нарощування капіталізації підприємства шляхом збільшення його ринкової 

вартості, яка виступає мірою ефективності управління підприємством та служить 

відповідним індикатором, досягнення якого можливе лише на основі максимального 

наближення інтересів власників і менеджменту всіх рівнів управління. 

Таким чином, в якості гіпотези даного наукового дослідження можна визначити те, 

що сучасні зміни цільових орієнтирів розвитку вітчизняних підприємств в умовах 

вартісно-орієнтованого управління обумовлюють доцільність врахування чинника 

вартості підприємства як одного з ключових чинників контролювання,  що вимагає 

формування відповідних теоретичних засад та методичних положень щодо побудови 

системи внутрішнього контролю підприємств та її інформаціно–аналітичного 

забезпечення. 

Отже, в сучасних умовах господарювання успішна реалізація концепції вартісно-

орієнтованого управління підприємствами не можлива без запровадження ефективної 

системи внутрішнього контролю, що направлена на підтримку прийняття відповідних 

вартісно-орієнтованих рішень та контролювання результатів їх реалізації. Потреба у 

формуванні  ефективної системи внутрішнього контролю вітчизняних підприємств в 

умовах  вартісно-орієнтованого управління обумовлює доцільність реалізації викладених 

нижче заходів: 
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–  введення системи показників оцінки вартісних параметрів підприємств в систему 

обліково-аналітичного та контрольного забезпечення підтримки прийняття управлінських 

рішень; 

–  інтеграція системи вартісних показників у процес управління підприємствами; 

– інтеграція системи управління вартістю в організаційну структуру підприємств. 

Відповідно, підводячи підсумки, слід зазначити, що в сучасних умовах 

господарювання формування системи внутрішнього контролю підприємств набуває 

особливої актуальності в рамках забезпечення підтримки прийняття відповідних 

управлінських  рішень, що ґрунтується на інформаційному забезпеченні та координації 

всіх підсистем управління та використанні комплексу економічних методів, що в 

сукупності зорієнтовані на збільшення вартості підприємств. 


