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ПРОБЛеМА ЗАБеЗПеЧеннЯ еФеКТиВнОСТІ ВнУТРІШньОГО КОнТРОЛЮ  
В БЮДЖеТнІЙ УСТАнОВІ ТА нАПРЯМи її ВиРІШеннЯ

у статті проаналізовано проблему забезпечення ефективного та законного функціонування системи державних фінансів в україні. обґрунтова-
на необхідність впровадження внутрішнього контролю в бюджетні установи, що узгоджується із концепцією розвитку державного внутрішньо-
го фінансового контролю в україні. окреслено завдання внутрішнього контролю в бюджетних установах. визначено загальні та спеціальні кри-
терії оцінки ефективності внутрішнього контролю в бюджетних установах. Запропоновано напрями забезпечення ефективності внутрішнього 
контролю в україні. наукова новизна полягає в окреслені завдань внутрішнього контролю в бюджетній установі та запропонування напрямів 
забезпечення ефективності внутрішнього контролю в бюджетних установах. практичне значення полягає в можливості застосування висно-
вків автора в практичній діяльності розпорядників бюджетних коштів з метою організації ефективного внутрішнього контролю.
Ключові слова: внутрішній контроль, бюджетна установа, державні фінанси, ефективність
Рис.: 5. Табл.: 1. Бібл.: 19.  

Синюгіна наталія Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра контролю і аудиту, Харківський національний економічний уні-
верситет (пр. леніна, 9а, Харків, 61166, україна)
Email: mopsik2009.84@mail.ru

удк 654.346
Синюгина н. В.

ПРОБЛеМА ОБеСПеЧениЯ эФФеКТиВнОСТи ВнУТРеннеГО КОнТРОЛЯ В БЮДЖеТнОМ УЧРеЖДении  
и нАПРАВЛениЯ еГО РеШениЯ

в статье проанализирована проблема обеспечения эффективного и законного функционирования системы государственных финансов в 
украине. обоснована необходимость внедрения внутреннего контроля в бюджетные учреждения, которая согласуется с концепцией раз-
вития государственного внутреннего финансового контроля в украине. определены задачи внутреннего контроля в бюджетных учрежде-
ниях. определены общие и специальные критерии оценки эффективности внутреннего контроля в бюджетных учреждениях. предложены 
направления обеспечения эффективности внутреннего контроля в украине. научная новизна заключается в определении задач внутреннего 
контроля в бюджетном учреждении и предлагаемых направлений обеспечения эффективности внутреннего контроля в бюджетных учрежде-
ниях. практическое значение состоит в возможности применения выводов автора в практической деятельности распорядителей бюджетных 
средств с целью организации эффективного внутреннего контроля.
Ключевые слова: внутренний контроль, бюджетное учреждение, государственные финансы, эффективность
Рис.: 5. Табл.: 1. Библ.: 19. 

Синюгина наталья Викторовна – кандидат экономических наук, доцент, кафедра контроля и аудита, Харьковский национальный 
экономический университет (пр. ленина, 9а, Харьков, 61166, украина)
Email: mopsik2009.84@mail.ru

UDC 654.346
Synyugina N. V.

THE PROBLEM OF ENSuRING EFFICIENCY OF INTERNAL CONTROL IN A BuDGET INSTITuTION AND DIRECTIONS OF ITS SOLuTION

the article analyses the problem of ensuring efficient and legitimate functioning of the system of state finance in Ukraine. It justifies a necessity of 
introduction of internal control into budget institutions, which conforms with the Concept of Development of State Internal Financial Control in Ukraine. 
It identifies tasks of internal control in budget institutions. It identifies general and special criteria of assessment of efficiency of internal control in budget 
institutions. It offers directions of ensuring efficiency of internal control in Ukraine. Its scientific novelty lies in identification of tasks of internal control in 
a budget institution and proposed directions of ensuring efficiency of internal control into budget institutions. Practical significance is in a possibility of 
application of the author’s conclusion in practical activity of managers of budget funds with the aim to organise efficient internal control.
Key words: internal control, budget institution, state finance, efficiency
Pic.: 5. Tabl.: 1. Bibl.: 19. 

Synyugina Nataliya V. – Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Department of Control and Audit, Kharkiv national University of 
Economics (pr. lenіna, 9a, Kharkіv, 61166, Ukraine)
Email: mopsik2009.84@mail.ru

ЕкОнОмІчнА СТАТИСТИкА. 
бухгАлТЕРСькИй ОблІк ТА АуДИТ



315Проблеми економіки № 3, 2013

економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит

Вступ. проблема забезпечення ефективного та закон-
ного функціонування системи державних фінансів за всіх 
часів цікавила всіх без виключення вчених-економістів та 
фахівців даної сфери. Зазначене ґрунтується, перш за все, 
на тому, що від ефективного кругообігу фінансів в державі 
залежить як рівень розвитку самої держави, так і добробут 
кожного окремого громадянина. при цьому основним ва-
желем впливу на стан дисципліни в сфері державних фінан-
сів залишається саме державний фінансовий контроль.

Слід зауважити, що з огляду на негативну тенденцію 
зростання правопорушень в сфері державних фінансів 
проблема забезпечення, правильності і раціональності 
побудови системи державного фінансового контролю не 
викликає сумніву. 

це знаходить відображення в майже безперервно-
му процесі реформування такої системи: з’являються 

нові форми державного фінансового контролю, нові його 
суб’єкти, скасовуються та набувають чинності законодавчі 
акти із даного питання, запроваджуються напрацювання 
міжнародного досвіду організації  та здійснення державно-
го фінансового контролю. 

але, все ж таки, ніколи процес реформування не мав 
таких радикальних ознак, як той, що розпочався разом із 
прийняттям та схваленням концепції розвитку держав-
ного внутрішнього фінансового контролю (далі – концеп-
ція).  [12] 

Згідно з даною концепцією передбачено запрова-
дження в систему державного фінансового контролю но-
вого елементу – державного внутрішнього фінансового 
контролю, який має власні складові, що загалом складає 
основний принцип реформування системи державного фі-
нансового контролю (рис. 1)

Рис. 1. Основний принцип реформування системи державного фінансового контролю згідно із Концепцією [12]

внутрішній  контроль   –   це управлінський  контроль,  
метою  якого  є  допомогти керівництву в управлінні
й виконанні завдань на постійній основі. Стан виконання 
завдань органу
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Державний внутрішній фінансовий контроль

гармонізація внутрішнього контролю та внутрішнього 
аудиту – діяльність з їх координації Міністерством фінансів 
шляхом методологічного забезпечення та проведення 
аналізу, моніторингу їх запровадження та функціонування

внутрішній аудит  –   діяльність  з  надання  незалежних  та 
об'єктивних гарантій (забезпечення впевненості в межах 
розумного у досягненні  органами  державного  і  кому-
нального  сектору мети та функціонуванні  системи  прав-
ління  у  спосіб,  який  максимально знижує  ризик  шахрай-
ства,  марнотратства,  допущення  помилок  чи нерента-
бельності) і консультацій 

Активне запровадження

так, як видно із рис. 1, одним із основним елементів 
державного внутрішнього фінансового контролю є вну-
трішній контроль, який повинен стати пріоритетною фор-
мою державного фінансового контролю та акумулювати 
в собі всі акценти в майбутньому, тобто насьогодні відбу-
вається повна переорієнтація із зовнішнього контролю на 
внутрішній.  

внутрішній контроль стає основним, а отже можна 
зробити висновок, що саме від його дієвості залежить 
ефективність загалом системи державного фінансового 
контролю в україні загалом.

Постановка завдання. Слід зауважити, що на сьогодні 
питання внутрішнього контролю, як складової державного 
фінансового контролю в різних аспектах цікавлять велику 
кількість вчених, що знаходить відображення в працях та-

ких вчених як: в. Бєлік [1; 2], С. Булгакова [3], н.  вацик [4], 
о. гетьманець [5], г. дмитренко [6], о. іваницька [7], а. лю-
бенко [8], в. максімова [9, 10], н. марценяк [11], і. Стефа-
нюк [13, 14], С. чорнуцький [15], а. чупіс [16], в. Шевчук [17], 
в. яценко [18], о. ященко [19]  та багато інших.

але, як показав  аналіз даної наукової літератури, все 
ж таки, остаточно не вирішеними залишається ряд питань, 
як теоретичного, так і практичного характеру. 

Серед них чільне місце займає питання забезпечення 
ефективності внутрішнього контролю в бюджетній установі.

Результати дослідження. Слід підкреслити, що під 
ефективністю внутрішнього контролю розуміється ре-
зультат діяльності відділу внутрішнього контролю та від-
повідність показників роботи відділу встановленим кри-
теріям.
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тому необхідно, перш за все, окреслити завдання вну-
трішнього контролю в бюджетній установі, сформулювати 
критерії оцінки ефективності внутрішнього контролю та 
розробити напрями забезпечення ефективності внутріш-
нього контролю в україні.

перед внутрішнім контролером стоять наступні за-
вдання:

1) зменшення ризиків у проведенні операцій, пов'я-
заних з ефективним використанням ресурсів;

2) вивчення стану бухгалтерського обліку і внутріш-
нього контролю, їх моніторинг та розроблення ре-
комендацій щодо удосконалення цих систем;

3) дослідження бухгалтерської й оперативної інфор-
мації, включаючи експертизу засобів і способів, що 
використовуються для визначення, оцінки, класифі-
кації такої інформації, і складання на її основі звіт-
ності, а також спеціальне вивчення окремих статей 
звітності;

4)  перевірка виконання законів та інших нормативних 
актів, а також вимог облікової політики, інструкцій, 
рішень і вказівок керівництва;

5) оцінка ефективності механізму внутрішнього конт-
ролю, вивчення й оцінка контрольних процедур  
у структурних підрозділах бюджетної установи;

6) перевірка наявності, стану і забезпечення збере-
ження майна;

7) робота над спеціальними проектами і контроль за 
окремими елементами структури внутрішнього 
контролю;

8) спеціальні службові розслідування окремих випад-
ків, за завданням керівника;

9) складання та надання висновків і звітів при прове-
денні перевірки;

10) розроблення і подання пропозиції щодо усунен-
ня виявлених недоліків і пропозицій з підвищення 
ефективності управління.

ефективний внутрішній контроль не можливий без 
чіткого спостереження за його функціонуванням. 

Система управління якістю має включати відповідні 
механізми, процедури й інструменти, що забезпечують: ви-
соку якість проведення контрольних заходів; досягнення 
поставленої мети й отримання достовірних результатів 
контрольних заходів; прийняття відповідних заходів, що 
унеможливлять повторення виявлених помилок і тим са-
мим підвищать якість діяльності контрольного органу [9].

в частині оцінки якості системи внутрішнього конт-
ролю слід виокремити праці проф. в. Ф. максімової. 

Зокрема, автор пропонує розглядати ефективність 
внутрішнього контролю за допомогою кількісних та якіс-
них показників, та визначає, що якісні судження не мають 
числового вираження. 

максімова в. Ф. зазначає, що «якість контролю ви-
значається ступенем досконалості його функціональних 
елементів: структура органів контролю; цільове спря-
мування системи; організація контролю; кадрове забез-
печення; методика контролю; обробка результатів конт-
ролю» [10].

критерії та показники якості роботи суб’єктів внутріш-
нього контролю слід поділити на загальні (характерні для 
всіх суб’єктів внутрішнього контролю) та спеціальні [2] 
(рис. 2).

Загальні критерії оцінки ефективності внутрішнього 
контролю в бюджетній установі та їх характеристика наве-
дені на рис. 3.

Загальні критерії безперечно полягають в основі оцін-
ки ефективності внутрішнього контролю в бюджетних 

Результат діяльності, який 
вимірюється конкретними 
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Рис. 2. Загальні та спеціальні критерії оцінки ефективності діяльності внутрішнього контролю в бюджетній установі
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Рис. 3. Загальні критерії оцінки ефективності внутрішнього контролю в бюджетній установі та їх характеристика

Дотримання термінів та обсягів роботи у відповідності з планом та 
програмою внутрішніх перевірок

Загальні критерії

Своєчасність, повнота здійснених перевірок та надання інформації для 
прийняття управлінських рішень

Повноцінність та обґрунтованість застосованих методичних прийомів 
в процесі виконання контрольних функцій

Кількість виконаних розпоряджень за результатами контролю бюджетної 
установи

Повнота виявлення недоліків діяльності підприємства та порушень 
законодавчих документів

Кількість та цінність інформації для потреб управління, що отримана 
в результаті діяльності суб’єктів внутрішнього контролю

Відсутність помилок та заповнення всіх реквізитів в процесі проведення 
контролю та надання документів, що узагальнюють результати 
контрольної діяльності

Належне виконання функціональних обов’язків суб’єктами внутрішнього 
контролю

Дотримання професійних та етичних принципів

Організаційні

Методичні

Технічні

Достовірність відображення інформації у звітності підприємства

Обсяги нарахованих штрафних санкцій за звітний період установи

Швидкість і точність надання інформації за спеціальними запитами 

установах, але їх перелік був би неповним без урахування 
спеціальних критеріїв. 

Спеціальні критерії оцінки ефективності внутрішнього 
контролю в бюджетній установі залежать від особливостей 
роботи кожного окремого суб’єкта внутрішнього конт-
ролю. 

Спеціальні критерії та їх характеристика наведені на 
рис. 4 [2].

використання запропонованих критеріїв оцінки ефек-
тивності внутрішнього контролю надасть змогу здійснити 
оцінку фактичного стану реалізації контрольних функцій 
в цілому по бюджетній установі, а також в розрізі окремих 
суб’єктів внутрішнього контролю. таким чином, із ураху-
ванням зазначеного можна запропонувати напрями забез-

печення ефективності внутрішнього контролю в бюджет-
них установах (рис. 5)

як, видно з рис. 3, існує певна кількість напрямів щодо 
забезпечення ефективності внутрішнього контролю, за-
провадження яких в сукупності може забезпечити високий 
рівень фінансової дисципліни в бюджетній установі. крім 
того, в межах окреслених напрямів можна запропонувати 
певні заходи із підвищення ефективності роботи окремого 
працівника відділу внутрішнього контролю, що у сукупнос-
ті забезпечить підвищення ефективності здійснення вну-
трішнього контролю в бюджетній установі взагалі (табл. 1).

Висновки. наукова новизна результатів даного дослі-
дження полягає в обґрунтуванні напрямів забезпечення 
ефективності внутрішнього контролю в бюджетній устано-
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Рис. 4. Спеціальні критерії оцінки ефективності внутрішнього контролю в бюджетній установі 
 та їх характеристика

Наявність у суб’єкта контролю відповідних знань, вмінь і навичок для 
виконання програми контрольного заходу. Дотримання положень 
зовнішніх та внутрішніх організаційно-розпорядчих документів з питань 
внутрішнього контролю

Спеціальні критерії

Рівень професійної 
підготовки 

контролера, його 
ділова репутація

Рівень повноти виконання доручених функцій суб’єктом контролю 
та дотримання термінів виконання завдань

Відношення до 
дорученої роботи

Визначення, в якому ступені працівнику притаманні ті види поведінки, 
які здатні внести позитивний внесок в досягнення високих результатів

Раціональність 
використання 
робочого часу

Рис. 5. Напрями забезпечення ефективності внутрішнього контролю в бюджетних установах  
(запропоновано автором)

постійне спостереження за здійсненням внутрішнього контролю та якістю виконання поставлених 
завдань;

Напрями забезпечення ефективності внутрішнього контролю в бюджетних установах

належне організаційно-методичне забезпечення роботи відділу внутрішнього контролю 
в бюджетній установі;

систематичні виявлення інновацій в сфері здійснення внутрішнього контролю та впровадження їх 
в діяльність бюджетної установи

забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації уповноважених осіб відділу 
внутрішнього контролю;

забезпечення точної кількісної оцінки роботи відділу внутрішнього контролю;

ві завдяки узагальненню загальних та спеціальних критері-
їв оцінки ефективності внутрішнього контролю в бюджет-
них установах. 

практичне значення результатів даного дослідження 
полягає в можливості застосування пропозицій автора  
в  практичній діяльності працівників відділів внутрішнього 

контролю з метою забезпечення ефективності їх функціо-
нування.

при цьому в якості напрямку подальших досліджень 
слід зазначити необхідність розробки програм підбору 
компетентних кадрів для відділу внутрішнього контролю 
в  бюджетних установах.
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