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ВСТУП (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ)
Довгострокова ефективна діяльність окремих

суб'єктів господарювання та країни в цілому значною

мірою характеризується обсягом здійснюваних інвес+

тицій. Світовий досвід свідчить, що основним напрямом

розвитку продуктивних сил та підвищення конкуренто+

спроможності, в умовах економічної невизначеності та

нестабільності, є оптимальне використання інвестицій у

різноманітних організаційно+правових формах.

У той же час раціональне управління інвестиціями не+

можливо без використання механізмів планування, коор+

динації і контролю, які останнім часом формують само+

стійну сферу управління та дозволяє підприємствам за+

безпечувати сталий розвиток. Особливо актуальним це є

для малих підприємств, які сьогодні як організаційна

форма ведення бізнесу сприяють створенню нових робо+

чих місць, знаходженню нових ринкових ніш та наповнен+

ню державного бюджету коштами від податків та зборів.

Незважаючи на викладене, нині низка теоретичних та

практичних питань внутрішнього контролю не отримали

достатньої розробки (особливо в розрізі інвестиційної

діяльності), що гальмує потенційний розвиток будь+яко+

го підприємства.
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та інші. А значний внесок у розвиток теорії інвестування

зробили вітчизняні та зарубіжні вчені: Г. Бірман, І Бланк,

В. Лівшиць, О. Пересада та інші. В той же час, залиши+

лось багато проблем практичного характеру, які потрібно

вирішувати, що і обумовлює актуальність теми цієї статті

та її спрямованість на отримання оптимальних управлі+

нських рішень у галузі інвестиційних проектів.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті полягає в дослідженні сутності внутріш+

нього контролю та апроксимації його інструментарію при

реалізації інвестиційних проектів на малих підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Останнім часом велика кількість наукових та прак+

тичних публікацій було присвячено темі внутрішнього кон+

тролю, однак й досі відсутній єдиний підхід до визначен+

ня даного поняття та до формулювання особливостей

його використання в розрізі окремих видів діяльності

підприємства. Тому доцільно, перш за все, конкретизува+

ти сутність внутрішнього фінансового контролю, розкрити

зміст поняття "інвестиційний проект". Це дозволить більш

обгрунтовано окреслити особливості практичного впро+

вадження внутрішнього контролю при реалізації інвести+

ційних проектів на малих підприємствах.

Отже, досліджуючи трактування внутрішнього конт+

ролю, слід відзначити такі його найбільш цікаві тлумачен+

ня. Так, Ю.П. Майданевич вважає, що внутрішньогоспо+

дарський контроль є своєрідним підгрунтям, який забез+

печує можливість прийняття ефективних управлінських
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рішень [1, с. 118]. Варто не погодитися з

цією думкою, оскільки внутрішній конт+

роль є інструментом, який забезпечує ра+

ціоналізацію будь+яких фінансово+інвес+

тиційних рішень.

М.Т. Білуха та Л.В. Нападовська у

своєму визначенні підкреслюють органі+

заційну складову внутрішнього контролю.

Перший стверджує, що контроль здійс+

нюється не лише керівником підприєм+

ства, а в більшій мірі службою внутрішнь+

ого контролю [2, с. 18]. А друга, під внут+

рішньогосподарським контролем розуміє

процес, який забезпечує якісну розробку

та ефективне досягнення цілей, накресле+

них організацією, шляхом організації

прийнятих управлінських рішень [3, с. 18].

У свою чергу І.А. Бланк описує фінан+

совий контроль як організований підприє+

мством процес перевірки виконання й забезпечення реа+

лізації всіх управлінських рішень в області фінансової

діяльності з метою реалізації фінансової стратегії й по+

передження кризових ситуацій, що приводять до його бан+

крутства [4]. Це визначення описує переважно головну,

"критичну" мету (запобігання банкрутству) фінансового

контролю, але не зачіпає поточних, повсякденних цілей

даного процесу.

Я.А. Гончарук зазначає, що внутрішньогосподарсь+

кий контроль — це система спостереження і перевірки

відповідності процесу функціонування об'єкту управлін+

ня прийнятим управлінським рішенням, встановлення ре+

зультатів управлінського впливу на керований об'єкт ви+

явленням відхилень, допущених у процесі виконання цих

рішень [5, с. 35]. Наведений підхід звужує внутрішній кон+

троль до системи спостереження і перевірки відповідності

функціонування об'єкту управління прийнятим управлі+

нським рішенням.

На наш погляд, найбільш повно визначення внутрі+

шнього контролю наведено у Терещенко О.О., який під

ним розуміє політику і процедури, прийняті управлінсь+

ким персоналом суб'єкта господарювання з метою за+

безпечення правильного та ефективного ведення госпо+

дарської діяльності, збереження активів, запобігання

шахрайству та помилкам, а також виявлення їх, забез+

печення точності і повноти облікових записів, своєчас+

ної підготовки достовірної фінансової інформації [6, с.

383].

Тобто під внутрішнім контролем варто розуміти за+

тверджені на підприємстві регламенти, процедури та по+

ложення, які дозволяють мінімізувати невизначеність та

мінімізують різноманітні ризики.

Традиційно система контролю на будь+якому

підприємстві складається з таких ос+

новних взаємозалежних компонентів:

(1) середовище контролю, (2) процеду+

ри контролю, (3) оцінювання ризиків,

(4) інформація та системи комунікацій,

(5) моніторинг, (6) повноваження [6, с.

384]. Слід зазначити, що ступінь склад+

ності сформованої системи внутрішнь+

ого контролю відповідає організаційній

структурі підприємства та чисельності

персоналу. Тому на малих підприєм+

ствах не є доцільним використання

всього спектру інструментів внутрішнь+

ого контролю, адже достатнім є його

фрагментарне впровадження.

Але перед тим, як деталізувати згаданий інструмен+

тарій внутрішнього контролю, важливо в контексті висві+

тлення обраної тематики статті, визначити сутність понят+

тя "інвестиційний проект". До речі, воно щільно пов'яза+

но з такими термінами як "інвестиції", "інвестування",

"інвестиційний процес", "інвестиційна політика", які ста+

ли вживатися у нашій країні порівняно нещодавно. Відпо+

відно, змістовне наповнення цих термінів у вітчизняній

економічній літературі залишається дискусійним. Так, на+

приклад, поняття "інвестиції" ототожнюється із катего+

рією "капіталовкладення", хоча за своєю суттю ці понят+

тя не можна вважати синонімами, оскільки капіталовкла+

дення — це поняття постсоціалістичної економіки, яке

уособлювало витрати держави на капітальний ремонт чи

нове будівництво об'єктів виробничого та невиробничо+

го характеру. Звертання ж до трактування терміна "інве+

стиції" показує, в різних школах і напрямах економічної

думки простежується зв'язок інвестицій з одержанням

доходу як цільовою настановою інвестора.

У найбільш загальному вигляді інвестиції — це вкла+

дення капіталу з метою його нарощення в майбутньому.

Такий підхід до трактування поняття "інвестиції" панує як

у європейській, так і в американській методології. Тому

інвестиції можна визначити як вкладення капіталу прак+

тично у будь+які види діяльності, результатом чого є от+

римання доходу, приріст капіталу та/або досягнення соц+

іального ефекту.

За результатами детального і всебічного аналізу існу+

ючих теоретико+методологічних підходів до тлумачення

інвестиційного проекту, можна зробити висновок про роз+

маїття визначень поняття "інвестиційного проекту", що по+

яснюється його багатоаспектністю, неоднозначністю та

складністю сутнісних сторін. Але, не зважаючи на це, мож+
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Рис. 1. Види економічної діяльності підприємств
малого бізнесу в Україні
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Таблиця 1. Етапи реалізації інвестиційного проекту створення
ресторанного закладу
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на погодитись, що "інвестиційний проект" є чітко вира+

женою, запланованою, проробленою, унікальною та ди+

намічною сукупністю взаємопов'язаних, взаємозалежних,

послідовних і скоординованих легітимних заходів з пев+

ними ресурсними, витратними, часовими лімітами, спря+

мовану на досягнення окреслених цілей, результатів та

визначених ефектів відповідно до конкретних вимог, зок+

рема: економічних, соціальних, екологічних тощо [7].

Як зазначалось раніше, система внутрішнього конт+

ролю має свої особливості залежно від виду бізнесу,

організаційної структури, а також й розміру підприємства.

В даний час багато великих компаній використовують

цілий комплекс інструментів стратегічного й оперативно+

го управління, найважливішою складовою якого є

внутрішній контроль. На підприємствах малого бізнесу

система внутрішнього контролю використовується не ча+

сто, оскільки її впровадження є справою витратною, тому

не всі суб'єкти малого бізнесу можуть собі це дозволити.

Але при цьому частка малих підприємств в загальній

кількості підприємств (без урахування діяльності банків,

фермерських господарств та бюджетних установ) пере+

вищує 90% та постійно зростає. Доцільно наголосити, що

потенціал таких підприємств ще недостатньо розкритий.

У державах із розвинутою економікою підприємствами

малого бізнесу виробляється у середньому понад 50%

валового внутрішнього продукту, для порівняння в Україні

— тільки 7% ВВП. Причому для переважної більшості ма+

лих підприємств характерним є здійснення операційної

діяльності у сфері торгівлі та громадського харчування

(рис. 1).

Як видно з рисунка 1, частка промислових малих під+

приємств останніми роками не перевищує 15%, будівель+

них — 10% і тільки 2,3% припадає на сільське господар+

ство. Найбільша питома вага (51% від загальної кількості)

припадає на малі підприємства, які зайняті у торгівлі та

громадському харчуванні. Переважна орієнта+

ція малого бізнесу на швидкоприбуткові сфе+

ри торгівлі та посередництва пояснюється тим,

що малий бізнес розвивається в Україні на фоні

несприятливого інвестиційного клімату, який

робить не вигідним довгострокові виробничі ка+

піталовкладення, внаслідок чого впроваджен+

ня інструментів внутрішнього контролю саме на

етапі інвестування є нагальною потребою.

Оскільки більшість малих підприємств пра+

цює саме в ресторанному бізнесі, який нині ха+

рактеризується динамічним розвитком, то вар+

то зосередитись на розгляді практичних ас+

пектів впровадження системи внутрішнього

контролю інвестицій саме в цьому бізнесово+

му сегменті.

Очевидно, що для підприємств ресторан+

ного бізнесу основною метою реалізації

інвестиційного проекту є створення прибуткового ресто+

рану, який би генерував прибуток, здатний забезпечити

встановлені строки окупності. Оптимальним для

підприємств ресторанного господарства є строк окупності

на рівні двох років. Для підвищення дієвості контролю за

реалізацією інвестиційного проекту зі створення ресто+

рану, його варто розподілити на такі етапи (табл. 1).

Структура інформаційної бази, що опрацьовується в

ході вказаних етапів, виглядає наступним чином:

— цілі проекту, його орієнтація (місія) і та ключові

показники;

— місце розташування ресторану із врахуванням всіх

чинників (конкурентне середовище, потік відвідувачів,

перспективна програма продажів і асортимент продукції,

цінова політика);

— матеріальні витрати (ціни і умови придбання та/

або оренди приміщення, потреби у обладнанні, допомі+

жних матеріалів і енергоносіїв);

— проектно+конструкторська частина (вибір техно+

логії, специфікація устаткування і умови його постачан+

ня, обсяги будівництва, конструкторська документація і

тому подібне);

— організація діяльності ресторану і накладні витра+

ти (управління, збут продукції, умови оренди, графіки

амортизації устаткування і тому подібне);

— кадри (чисельність персоналу, графік і умови ро+

боти, розмір фонду оплати праці, необхідність навчання);

— графік реалізації проекту (терміни будівництва,

монтажу і пусконалагоджувальних робіт, період функці+

онування);

— комерційна (фінансова та економічна) оцінка про+

екту.

З метою забезпечення ефективного розподілу обо+

в'язків персоналу рекомендується використовувати мат+

рицю відповідальності за Адізесом (табл. 2).

У наведеній матриці на перетині

відповідної ролі та задачі необхідно вка+

зувати прізвище особи або посаду, яка

відповідає певній ролі.

Згідно з методикою Адізеса виок+

ремлюють такі ролі: G — генеральна

роль, тобто надання повноважень прий+

мати позитивні та / або негативні рішен+

ня, O — операційна роль, яка передба+

чає здійснення всіх поточних задач та

підготовку відповідної документації для

прийняття управлінського рішення, S —

спеціальна роль, яка дозволяє наклада+

ти вето на будь яке рішення, C — консуль+
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Таблиця 2. Матриця відповідальності персоналу за
Адізесом при реалізації інвестиційного проекту по

розбудові ресторану
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Рис. 2. Матриця SWOT$аналізу відкриття ресторану
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таційна роль, яка уособлює експертне суд+

ження, N — повідомлення, тобто обов'яз+

кове ознайомлення з усіма управлінськими

рішеннями, пов'язаними з реалізацією ок+

ремої задачі.

З метою оцінки ризику локації доціль+

но використовувати інструментарій SWOT

аналізу (рис. 2).

На основі такої матриці та фінансової

моделі, яка є основним інструментом конт+

ролю, визначається доцільність інвестуван+

ня.

Основним інструментом контролю доц+

ільно обрати фінансову модель, яка побу+

дована з використанням табличного редак+

тору MS Excel та надає можливість на основі

сценарного підходу діагностувати ризики

недотримання ключових показників по про+

екту.

В основі згаданого підходу покладений

метод ситуаційного аналізу, що базуються

на моделюванні ключових показників при

наявній поліваріантності сценаріїв, динамі+

чному спектрі зовнішніх і внутрішніх фак+

торів та детермінованому моделювання ре+

акції показників на згенеровані сценарії. Го+

ловні результати проведення ситуаційного

аналізу — це оцінені рівні ризиків по проек+

ту (рис. 3).

ВИСНОВКИ
Малий бізнес в Україні має ряд пере+

ваг, серед яких: мобільність, гнучкість,

раціональна організаційна структура

підприємства, здатність швидкої адаптації

до змін споживчого попиту та  інно+

ваційність. Тому питання активізація ними

ефективної інвестиційної діяльності набу+

ває виняткового значення. Запропоновані інструмен+

ти внутрішнього контролю при реалізації інвестицій+

них проектів на малих підприємствах дозволять їм

уникнути помилок вже на стадії прийняття рішення

щодо інвестування та зробити його більш професій+

ним.
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