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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сучасний етап розвитку економіки України, що 

характеризується розбалансованістю системи державних фінансів, 

супроводжується трансформацією механізму фінансового контролю. Це 

стосується багатьох аспектів нормативного регулювання, впорядкування 

теоретичного базису, узгодження діяльності контролюючих органів, 

приведення системи контролю у відповідність до міжнародних стандартів. 

Першочерговим завданням фінансової політики держави, у цьому контексті, є 

побудова в Україні ефективної системи внутрішнього фінансового контролю 

діяльності бюджетних установ, що ґрунтується на принципах децентралізації та 

посилення управлінської відповідальності розпорядників бюджетних коштів. 

Вказане потребує вдосконалення як форм і методів централізованого 

фінансового контролю діяльності бюджетних установ, так і посилення уваги до 

формування підсистеми децентралізованого внутрішнього контролю, що 

передбачає необхідність подолання низки перешкод, серед яких: нерозуміння 

значення внутрішнього контролю керівниками бюджетних установ для 

забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів та майна, 

недостатня розробленість теоретичного підґрунтя й методичного забезпечення 

оцінки стану та якості внутрішнього контролю бюджетних установ в Україні. 

Вагомий внесок у розвиток науково-теоретичних та організаційно-

методичних положень внутрішнього фінансового контролю видатків 

бюджетних установ зробили вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема                    

Г. Азаренкова, А. Бабич, В. Базилевич, М. Білуха, В. Борисенко, С. Булгакова, 

Т. Бутинець, Д. Ванькович, Н. Виговська, Н. Виниченко, Є. Галушка,                

Н. Демчишак, В. Дем’янишин, Л. Дікань, Н. Дорош, О. Дорошенко, І. Дрозд,   

Є. Калюга, О. Кириленко, В. Кміть, Н. Коломийчук, І. Кондратюк,                     

А. Крисоватий, М. Крупка, М. Кульчицький, Л. Лисяк, А. Мамишев, Є. Мних, 

Л. Нападовська, Ю. Нєскородєв, В. Опарін, О. Осадча, Ю. Пасічник,                 

П. Петрашко, В. Піхоцький, С. Рубін, С. Свірко, В. Симоненко, Ю. Слободяник, 

І. Стефанюк, Н. Струк, Л. Сухарева, Н. Сушко, А. Хмельков, О. Чечуліна,         

І. Чумакова, В. Шевчук, О. Шевчук, Н. Шульга, С. Юрій, Р. Адамс, А. Аренс,  

П. Атамас, І. Беккер, Ш. Бланкарт, Ф. Дефліз, Дж. Дюе, Ф. Енн, Т. Жибер,        

Р. Зоді, Д. Ірвін, Л. Йохансен, Р. Конінг, Р. Монтгомері, П. Самуельсон,         

Дж. Стігліц, Е. Тейлор, П. Уелш, Д. Хан, К. Харрис, М. Хірш та ін. 

Високо оцінюючи науковий доробок зазначених учених, необхідно вказати 

на невирішеність багатьох теоретичних та практичних питань організації 

внутрішнього фінансового контролю на рівні бюджетних установ, оцінки його 

результативності та ефективності. Нових науково-практичних досліджень 

потребують правові, організаційні, методичні, прикладні аспекти контролю за 

формуванням і раціональним використанням фінансових ресурсів у бюджетних 

установах. 

Необхідність та важливість вирішення вищеокреслених проблем потребує 

глибокого комплексного дослідження сутності внутрішнього фінансового 

контролю, обґрунтування його змісту та виокремлення місця в системі 
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державного фінансового контролю (ДФК), визначення відповідного 

методичного забезпечення та показників оцінки якості внутрішнього контролю 

бюджетних установ, що зумовило актуальність теми дисертації, її об’єкт, 

предмет, мету і завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри 

фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету 

імені Івана Франка «Формування фінансового потенціалу національної 

економіки» (державний реєстраційний номер 0116U001677), у межах якої 

автором розкрито механізм внутрішнього фінансового контролю видатків 

бюджетних установ в Україні та аргументовано рекомендації щодо його 

удосконалення. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є поглиблення теоретико-

методичних та організаційних основ внутрішнього фінансового контролю 

видатків бюджетних установ й розроблення науково-практичних рекомендацій 

щодо підвищення ефективності механізму його реалізації в сучасних умовах. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких 

завдань: 

- поглибити розуміння сутності понять “внутрішній фінансовий контроль”, 

“внутрішній фінансовий контроль видатків бюджетних установ” та визначити 

їх місце в механізмі реалізації фінансової політики держави; 

- розкрити економічну природу видатків бюджетних установ як об’єкту 

внутрішнього фінансового контролю; 

- з’ясувати організаційні засади внутрішнього фінансового контролю 

видатків бюджетних установ в Україні, дослідити діалектику розвитку його 

методичних положень з метою їх адаптації до сучасних інституційних змін; 

- удосконалити методику оцінки стану внутрішнього фінансового 

контролю бюджетних установ; 

- проаналізувати сучасний стан і тенденції фінансового забезпечення 

бюджетних установ в Україні; 

- провести діагностику ефективності державного внутрішнього 

фінансового контролю видатків бюджетних установ в Україні та здійснити 

економіко-математичне моделювання впливу результатів контролю на 

динаміку бюджетних показників; 

- узагальнити зарубіжний досвід організації внутрішнього фінансового 

контролю видатків бюджетних установ з метою визначення перспектив його 

використання в Україні; 

- обґрунтувати методологію внутрішнього фінансового контролю видатків 

бюджетних установ; 

- сформувати рекомендації щодо удосконалення механізму внутрішнього 

фінансового контролю видатків бюджетних установ в умовах децентралізації. 
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Об’єкт дослідження – процес фінансового контролю видатків бюджетних 

установ в Україні. 

Предмет дослідження – теоретико-методичні та прикладні аспекти 

здійснення централізованого та децентралізованого внутрішнього фінансового 

контролю видатків бюджетних установ в умовах модернізації системи 

державних фінансів в Україні. 

Методи дослідження. Під час написання дисертаційної роботи були 

використані як загальнонаукові, так і емпіричні методи досліджень: історичний 

і діалектичний – у ході дослідження еволюції базових дефініцій; індукції та 

дедукції, класифікації, теоретичного узагальнення і порівняння – при з’ясуванні 

теоретичних аспектів організації фінансового контролю і розробленні 

методичних основ дослідження; метод наукового абстрагування – з метою 

узагальнення понятійного апарату дослідження; методи аналізу і синтезу – під 

час дослідження структури системи внутрішнього фінансового контролю, 

виділенні її принципів; статистичні методи – у цілях аналізу динаміки 

фінансових порушень в бюджетній сфері України; порівняльного аналізу – для 

оцінки ефективності функціонування структурних підрозділів Державної 

аудиторської служби України (ДАСУ); економетричного аналізу й економіко-

математичного моделювання – в процесі визначення інституційних детермінант 

впливу на дефіцит бюджету й оцінювання таких наслідків для ефективності 

фінансового регулювання; системний і комплексний підходи при формуванні 

концепції внутрішнього контролю за використанням фінансових ресурсів 

бюджетних установ; статистично-економічний та графічний – для 

відображення динаміки структури та частки виявлених бюджетних порушень 

при використанні коштів і розрахунках ефективності результатів внутрішнього 

фінансового контролю; прийоми абстрактно-логічного методу – для здійснення 

теоретичних узагальнень і формулювання пропозицій щодо подальшого 

розвитку механізму внутрішнього фінансового контролю видатків бюджетних 

установ в Україні. 

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативні 

акти України, міжнародні правові документи; статистичні дані Державної 

служби статистики України, Міністерства фінансів України, Державної 

аудиторської служби України, інших міністерств і відомств; довідкова 

література; дані монографічних та періодичних видань; матеріали міжнародних 

й всеукраїнських науково-практичних конференцій; власні аналітичні 

розрахунки. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукові положення дисертації 

у сукупності вирішують актуальну науково-практичну проблему поглиблення 

теоретичних і методичних положень внутрішнього фінансового контролю 

видатків бюджетних установ та розробленні практичних рекомендацій, 

спрямованих на його вдосконалення та подальший розвиток в умовах 

децентралізації. 

До найвагоміших наукових результатів дисертації, що становлять наукову 

новизну, належать: 
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удосконалено: 
- науково-методичні підходи до оцінки внутрішнього фінансового 

контролю видатків бюджетних установ із застосуванням економіко-

математичних методів. У межах цього встановлено рівень регресійної 

залежності між результатами внутрішнього фінансового контролю та 

дефіцитом зведеного та державного бюджетів. Використання такого підходу, на 

відміну від існуючих, дає змогу підвищити достовірність і наочність висновків 

та пропозицій щодо удосконалення бюджетної політики держави; 

- методику оцінювання ефективності внутрішнього фінансового контролю 

в частині визначення оптимальної структури видатків зведеного бюджету 

України за функціональною класифікацією на основі економіко-математичного 

моделювання. Це допомогло виявити пріоритетні напрями удосконалення 

методики ризикоорієнтованого відбору, що застосовується для проведення 

фінансових інспекцій; 

- систематизацію принципів внутрішнього фінансового контролю видатків 

бюджетних установ, до складу яких віднесено: орієнтованість на суспільство, 

економічний прагматизм, відповідність цілям і можливостям, ефективність, 

цільове спрямування, захищеність від зловживань. Методичність їх дотримання 

стимулюватиме збільшення власних надходжень бюджетних установ; 

- методологічні аспекти внутрішнього фінансового контролю бюджетних 

установ, які, на відміну від існуючих, передбачають врахування в процесі його 

організації: характеристик (особливості, принципи, умови, норми); логічної 

структури (суб’єкт, об’єкт, предмет, форми, засоби, методи, результат); часової 

структури (фази, стадії, етапи). Це створило передумови для застосування 

проектно-технологічного виду організації в бюджетній сфері та дало змогу 

удосконалити методологію управління бюджетними ресурсами в Україні 

шляхом виділення його процесуальних компонент; 

- комплекс теоретичних і науково-методологічних положень щодо 

реалізації фінансової політики, в умовах сучасних геополітичних викликів, 

який ґрунтується на виявленні основних характерних ознак існуючих визначень 

поняття “внутрішній фінансовий контроль видатків бюджетних установ” та 

обґрунтуванні виділення двох його рівнів (централізованого – ДАСУ; 

децентралізованого – бюджетні установи). Це дало змогу узагальнити наукові 

підходи до тлумачення економічного змісту, структури та функціонального 

призначення внутрішнього фінансового контролю; 

одержали подальшого розвитку: 

- понятійний апарат і термінологію фінансової науки, зокрема уточнено 

такі поняття: “бюджетна установа”, “видатки”, “витрати”, “фінансовий 

контроль”, “внутрішній фінансовий контроль”, що, зокрема, дало змогу 

розкрити природу внутрішнього фінансового контролю видатків бюджетних 

установ як: органічної функції управління; сукупності засобів регулювання 

поведінки окремої особи або організації в цілому; обмежувальної функції 

системи, що виконує завдання зворотного зв’язку, забезпечує нагляд за станом 

системи в цілому; 
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- методика діагностування впливу видатків зведеного бюджету України та 

їх структури на кількість та обсяги фінансових порушень з використанням 

інструментарію економіко-математичного моделювання. За результатами 

розрахунків уточнено причинно-наслідкові зв’язки між досліджуваними 

параметрами та виявлено нові закономірності впливу бюджетної політики на 

фінансове забезпечення бюджетних установ в Україні; 

- механізми позабюджетного фінансування розвитку бюджетних установ в 

частині виявлення та моніторингу взаємозв’язку між результатами 

внутрішнього фінансового контролю видатків бюджетних установ та 

динамікою їх власних надходжень з допомогою побудови регресійних моделей, 

що дало змогу обґрунтувати необхідність акцентувати увагу керівника 

бюджетної установи на потребі визначення переліку подій (ризиків), які можуть 

впливати на досягнення стратегічних, тактичних та оперативних її цілей; 

- обґрунтування інструментарію оцінки результативності внутрішнього 

фінансового контролю, а саме – використання процедури верифікації 

кошторисів бюджетних установ, що дало змогу виокремити концептуальні 

підходи до зменшення негативних наслідків порушень у системі бюджетного 

контролю. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

отримані результати і запропоновані рекомендації щодо підвищення 

ефективності внутрішнього фінансового контролю видатків бюджетних установ 

були враховані та впроваджені в практичне використання у бюджетних 

установах України. Зокрема, результати розробленої автором методики аудиту 

ефективності здійснення державних закупівель за рахунок коштів державного 

бюджету; виконання державних цільових програм, інвестиційних проектів, 

державного замовлення, надання державної допомоги суб’єктам 

господарювання за рахунок коштів державного бюджету; стану внутрішнього 

контролю розпорядників коштів державного бюджету, використовуються у 

діяльності Територіального управління Рахункової палати по Львівській, 

Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській 

областях, що дає змогу підвищити якість зовнішнього контролю, удосконалити 

державну фінансову політику, виявляти причини низької ефективності окремих 

бюджетних програм та обґрунтовувати пропозиції щодо удосконалення 

механізму використання бюджетних коштів (довідка № 22-19/491 від 

18.12.2017). Розроблений ризик-орієнтований підхід до відбору бюджетних 

установ для їх включення у план перевірок, пропозиції з удосконалення 

процедури перевірки фінансово-господарської діяльності установ та організацій 

комунальної форми власності в частині використання ними комунальних 

ресурсів (коштів, майна), а також рекомендації щодо функціонування системи 

контролю за дотриманням установами та організаціями комунальної форми 

власності вимог законодавства з питань державних закупівель, використані в 

діяльності управління фінансового контролю департаменту “Адміністрація 

міського голови” Львівської міської ради, що дозволило підвищити рівень 

економії, ефективності і результативності використання фінансових та 

майнових ресурсів, достовірності фінансової, статистичної і управлінської 



6 
 

звітності бюджетних установ та організацій комунальної форми власності 

територіальної громади м. Львова (довідка № 2103-вих-991 від 14.11.2018). 

Науково-методичні положення дисертації знайшли застосування у 

навчальному процесі на економічному факультеті Львівського національного 

університету імені Івана Франка під час викладання дисциплін: «Державний 

фінансовий контроль», «Місцеві фінанси», «Державні фінанси», «Бюджетна 

система», «Фінансовий аудит» (довідка № 4061-Н від 27.09.2018). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення, результати, 

висновки та практичні рекомендації, викладені у дисертації одержані автором 

особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації 

використано лише ідеї та результати, які становлять особистий внесок 

здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження 

обговорювались і отримали позитивну оцінку на щорічних звітних 

конференціях викладачів та аспірантів економічного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка, міжнародних та всеукраїнських 

наукових та науково-практичних конференціях, зокрема: ІІ Всеукраїнській 

науковій конференції «Україна в гуманітарних і соціально-економічних 

вимірах» (м. Дніпро, 24-25 березня 2017 р.); ІІІ-тій Міжнародній науковій 

інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Стратегічні 

орієнтири розвитку економіки України» (м. Львів, 24-25 березня 2017 р.); 

ХХІV-тій Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих 

учених «Актуальні проблеми функціонування господарської системи України» 

(м. Львів, 19-20 травня 2017 р.); Круглому столі «Інституційний розвиток 

системи публічного управління та адміністрування», організованому кафедрою 

адміністративного та фінансового менеджменту ІАПО НУ «Львівська 

політехніка» (м. Львів, 25 травня 2017 р.); Підсумковій міжнародній науково-

практичній конференції «Бізнес в умовах ринкової економіки: проблеми 

становлення та розвиток» (м. Львів, 27-28 жовтня 2017 р.); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Наукові підходи до оцінки соціально-

економічного розвитку країни» (м. Одеса, 10-11 листопада 2017 р.);                    

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Новий погляд на розвиток 

економіки країни» (м. Харків, 10-11 листопада 2017 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Перспективні напрямки наукової думки»                   

(м. Тернопіль, 18 квітня 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Економіка, маркетинг та право: теоретичні підходи та практичні аспекти 

розвитку» (м. Полтава, 23 квітня 2018 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Пріоритетні напрями розвитку економіки: нові реалії та 

можливості в умовах євроінтеграції» (м. Запоріжжя, 12 травня 2018 р.); 

Міжнародній науковій інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: 

технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (м. Тернопіль,        

13 листопада 2018 р.) 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 21 наукову працю, 

загальним обсягом авторського матеріалу 6,35 д.а. (5,38 д.а. належать особисто 

автору), у тому числі 7 статей у наукових фахових виданнях України, 1 стаття у 
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наукових періодичних виданнях інших держав, 13 публікацій апробаційного 

характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертаційної роботи становить 254 сторінки, у тому числі основний текст – 

195 сторінок. Дисертація містить 11 рисунків та 18 таблиць. Список 

використаних джерел налічує 180 позицій на 25 сторінках, 8 додатків подано 

на 16 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її зв’язок із 

науковими програмами, планами та темами, мету і завдання, об’єкт, предмет і 

методи дослідження, розкрито наукову новизну одержаних результатів, їх 

теоретичне та практичне значення, особистий внесок здобувача, відображено 

апробацію результатів дисертаційної роботи, публікації та структуру роботи. 

У першому розділі “Теоретико-методологічні основи внутрішнього 

фінансового контролю видатків бюджетних установ” концептуалізовано 

сутність внутрішнього фінансового контролю видатків бюджетних установ, 

охарактеризовано зміст кошторису бюджетної установи як основного об’єкту 

контролю, розкрито особливості механізму фінансового контролю видатків 

бюджетних установ в Україні. 

За результатами дослідження з’ясовано, що найбільшого поширення в 

економічній літературі отримала позиція щодо розгляду фінансового контролю 

як форми реалізації контрольної функції фінансів. Аналіз праць вітчизняних і 

зарубіжних науковців показав наявність різноманітних визначень поняття 

внутрішній фінансовий контроль і дав можливість виокремити три 

методологічні підходи до вивчення контролю, а саме як: 1) економічної 

категорії; 2) функції фінансів; 3) управлінського процесу. 

Систематизація існуючих поглядів на фінансовий контроль дала змогу 

зробити висновок, що загалом наявним його визначенням не вистачає 

комплексності, конкретизації форм, інструментів і методів здійснення. 

Акцентується увага на видимому: діяльність; зміст діяльності – перевірка, 

стеження, виявлення; зазначається мета. Наголошено на тому, що 

багатогранність контролю як явища зумовлює існування розмаїття підходів до 

визначення його сутності крізь призму методології різноманітних наук 

соціально-гуманітарного циклу, а саме: 1) як певного стабілізуючого фактору 

існування соціальних систем, функція й ознака соціального управління; 2) як 

засобу реагування на девіантну поведінку (тобто поведінку індивіда або групи, 

яка не відповідає загальноприйнятим нормам, що призводить до їх порушення) 

відповідного суб’єкта суспільних відносин та способу впорядкування останніх; 

3) як засобу досягнення законності та правопорядку в державному управлінні й 

суспільстві, як одна з основних функцій державного управління. 

Аргументовано, що визначення сутності “внутрішнього фінансового 

контролю” приводяться вітчизняними авторами з певних світоглядних позицій 
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та, переважною більшістю, не є операційними. Вони не дають чіткого уявлення 

про систему базових принципів, методів та інструментів, які є необхідними й 

достатніми для реалізації не лише прагматичної, але й пізнавальної та освітньої 

діяльності. 

З’ясовано, що в Україні простежуються нові тенденції в розвитку 

фінансового контролю: 1) звужується сфера державного фінансового контролю 

з одночасним розширенням недержавного; 2) відбувається зрушення від 

наступного до попереднього фінансового контролю; 3) поступово 

трансформується об’єкт фінансового контролю. На зміну правилам, 

нормативам, процедурам і розміру видатків приходять планові цілі, результати, 

ефективність. 

Обґрунтовано, що ключовими інституціями внутрішнього фінансового 

контролю за управлінням державними (місцевими) ресурсами та їх 

використанням є: державний внутрішній фінансовий контроль, який 

здійснюється органами ДАСУ, уповноважені Кабінетом Міністрів України 

(урядовий контроль); внутрішній контроль та внутрішній аудит, який 

забезпечується відповідно розпорядниками бюджетних коштів та підрозділом 

внутрішнього аудиту бюджетної установи. 

У дисертації уточнено визначення поняття “внутрішній фінансовий 

контроль видатків бюджетних установ”, під яким розуміється сукупність дій та 

операцій, які здійснюються органами державної влади та місцевого 

самоврядування, а також спеціально створеними підрозділами бюджетних 

установ з перевірки її діяльності з метою сприяння забезпеченню законності, 

доцільності та ефективності формування, розподілу й використання державних 

фінансових ресурсів. 

З урахуванням доктринальних і законодавчих положень запропоновано 

систему принципів внутрішнього фінансового контролю видатків бюджетних 

установ, охарактеризовано зміст останніх, а також визначено основні цілі 

бюджетної політики у цій сфері: зосередження обмежених фінансових ресурсів 

на пріоритетних напрямах економічного й соціального розвитку країни 

(державні, галузеві, регіональні програми); посилення відповідальності 

розпорядників коштів за взяті ними бюджетні зобов’язання; раціональне й 

ефективне використання бюджетних коштів; спрямування зусиль 

розпорядників коштів на досягнення кінцевого результату та максимально 

високих соціально-економічних показників. 

Виявлено, що бюджетні установи, як суб’єкти державного сектору, при 

організації та веденні обліку витрат керуються Національним положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 “Витрати”. 

Його назва визначає термін, який необхідно використовувати для 

позиціонування об’єкту обліку. Враховуючи це використання терміну 

“видатки”, пов’язане з процесною особливістю бюджетних установ, а саме їх 

функціонуванням за рахунок коштів бюджету. 

Аргументовано тлумачення казначейського контролю за видатками як 

виду контролю, що здійснюється центральним органом виконавчої влади в 

межах законодавчо закріплених бюджетних повноважень та включає суцільний 
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контроль за бюджетними асигнуваннями при виконанні бюджету, перевірку 

документів, які підтверджують правомірність витрат і їх відповідність 

кошторисам розпорядників бюджетних коштів. 

На основі критичного аналізу теоретичних підходів до структуризації 

системи внутрішнього фінансового контролю з урахуванням національних 

особливостей запропоновано власне бачення її структуроутворюючих 

елементів як сукупності: суб’єктів, які здійснюють внутрішній фінансовий 

контроль; об’єктів, які підлягають внутрішньому фінансовому контролю; 

методів і форм реалізації контролю; принципів внутрішнього фінансового 

контролю. 

В другому розділі “Аналіз ефективності внутрішнього фінансового 

контролю видатків бюджетних установ в Україні” розкрито існуючі 

методики аналізу результативності фінансового контролю видатків бюджетних 

установ, здійснено діагностику цільової ефективності видатків бюджетних 

установ в Україні, проведено оцінку регуляторного потенціалу внутрішнього 

фінансового контролю. 

З’ясовано, що діяльність органів державного фінансового контролю у 

2007-2017 роках була спрямована на забезпечення належного рівня фінансово-

бюджетної дисципліни в державі. Упродовж цього періоду територіальними 

підрозділами ДАСУ було охоплено контролем більше 78,6 тис. бюджетних 

установ та виявлено незаконних і нецільових витрат, недостач грошових коштів 

і матеріальних цінностей на суму – 19258,4 млн. грн. (рис. 1). Водночас за 

результатами проведених аудитів органами ДАСУ продовж останніх 2-х років 

надано майже 5 тис. пропозицій, з яких близько 3 тис. враховано (або 60 

відсотка) та прийнято 694 управлінських рішення. 

Найбільш масштабними та розповсюдженими фінансовими порушеннями 

в бюджетних установах, які призвели до втрат ресурсів, є: незаконні витрати 

внаслідок оплати завищеної вартості виконаних робіт та/або наданих послуг, а 

також завищення кількості чи вартості придбаних товарів; реалізація 

суб’єктами господарювання товарів, робіт чи послуг (крім користування, 

оренди) безоплатно або за заниженими цінами; проведення незаконних (зайвих) 

виплат по заробітній платі; списання коштів на видатки/витрати без отримання 

товарів, робіт чи послуг або в обсягах, вищих від їх фактичної вартості; 

незаконні виплати фізичним особам (компенсацій, допомог, пільг та субсидій, 

пенсій, стипендій), в тому числі які не мали права на їх отримання або у 

завищених розмірах; безпідставне покриття витрат фізичних або юридичних 

осіб, в тому числі при відсутності в обліку дебіторської заборгованості; 

покриття за рахунок загального фонду кошторису витрат спеціального фонду 

(без відновлення касових видатків загального фонду); реалізація (використання) 

без відповідних дозволів майна бюджетних установ, підприємств державної та 

комунальної форми власності, що знаходяться на відповідальному зберіганні; 

нецільові витрати; ліквідація (знищення, розбирання) майна, проведена 

всупереч законодавству; недостачі коштів та матеріальних цінностей; 

недоотримання доходів від реалізації бюджетними установами безоплатно 

товарів, послуг від господарської діяльності; понаднормове списання по обліку 
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матеріальних цінностей, що відсутні в наявності; втрата доходів через списання 

дебіторської заборгованості; недоотримання суб’єктами господарювання 

належних надходжень за майно, надане у користування, оренду. Основними 

причинами зростання та системності виявлених типових порушень є низька 

якість внутрішнього контролю та безвідповідальне ставлення з боку 

розпорядників бюджетних коштів і керівників бюджетних установ. 
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Перевірено бюджетних установ і організацій (кількість, одиниць)

Виявлено незаконних і нецільових витрат, недостач бюджетних коштів, млн. грн
 

Рис. 1. Кількість перевірених бюджетних установ Державною 

аудиторською службою України та суми виявлених незаконних і нецільових 

витрат, недостач бюджетних коштів 
Джерело: побудовано автором на основі офіційних даних Державної аудиторської 

служби України. URL: http://www.dkrs.gov.ua. 
 

В контексті напряму дослідження для проведення регіонального аналізу 

продуктивності діяльності обласних структурних підрозділів ДАСУ 

використано статистичний інструментарій багатовимірного ранжування. 

Конструювання інтегральної оцінки передбачає чотири етапи: формування 

ознакової множини; вибір способу стандартизації показників; обґрунтування 

функції вагових коефіцієнтів; визначення процедури агрегування показників. 

Розраховані для областей рейтинги за 2014-2017 роки (табл. 1) показують, що з-

поміж них найбільшу продуктивність досягнули структурні підрозділи ДАСУ в 

Херсонській, Черкаській та Одеській областях, а найменшу – структурні 

підрозділи ДАСУ в Донецькій, Сумській та Дніпропетровській областях. 

Враховуючи це, доведено, що важливою передумовою покращення роботи 

ДАСУ є забезпечення належного методичного і нормативно-правового 

оформлення розрахунків продуктивності фінансового контролю в бюджетній 

сфері країни.  
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Таблиця 1 

Результати багатовимірного ранжування обласних підрозділів Державної 

аудиторської служби України за 2014-2017 роки 

№ 

з/п 

Області j2014G   j2015G   j2016G  j2017G  

1 Вінницька 77,9 76,9 123,1 45,8 

2 Волинська 40,9 44,1 25,8 56,9 

3 Дніпропетровська 101,4 49,3 31,9 24,3 

4 Донецька 129,1 32,4 50,2 18,4 

5 Житомирська 100,8 50,3 33,6 46,2 

6 Закарпатська 32,8 31,3 36,9 38,6 

7 Запорізька 59,7 107,0 48,0 68,2 

8 Івано-Франківська 42,8 79,0 53,4 28,1 

9 Кіровоградська 86,0 77,9 25,9 53,8 

10 Луганська 59,6 22,9 37,8 26,1 

11 Львівська 28,2 44,5 30,2 30,3 

12 Миколаївська 59,3 44,1 214,7 55,9 

13 Одеська 50,9 76,4 49,2 69,5 

14 Полтавська 68,9 225,8 104,0 64,3 

15 Рівненська 24,4 64,3 26,0 47,8 

16 Сумська 45,4 78,2 20,4 22,5 

17 Тернопільська 59,4 76,3 66,5 69,2 

18 Харківська 58,4 138,0 27,6 32,3 

19 Херсонська 143,1 96,2 81,7 116,9 

20 Хмельницька 64,5 73,0 59,6 47,6 

21 Черкаська 123,6 86,0 133,5 86,7 

22 Чернівецька 58,2 34,1 58,5 50,2 

23 Чернігівська 59,9 38,5 43,6 47,6 

24 м. Київ та Київська 

область 46,5 83,0 95,2 58,3 
Джерело: розраховано автором на основі офіційних даних Державної аудиторської 

служби України. URL: http://www.dkrs.gov.ua. 

 

Акцентовано увагу, насамперед, на необхідності законодавчого 

закріплення положень щодо надання контролюючими службами обов’язкової 

звітності з оцінки ефективності їх діяльності та розрахунку показників 

економічності, результативності і дієвості відповідних заходів в розрізі окремих 

структурних підрозділів. 

У третьому розділі “Напрями підвищення ефективності механізму 

внутрішнього фінансового контролю видатків бюджетних установ в 

Україні” проаналізовано зарубіжний досвід організації внутрішнього контролю 

використання фінансових ресурсів бюджетних установ та напрями його 

адаптації до національного середовища, удосконалено методологію 

гармонізації внутрішнього контролю та аудиту шляхом впровадження низки 

http://www.dkrs.gov.ua/
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показників, обґрунтовано концептуальні основи розвитку внутрішнього 

фінансового контролю видатків бюджетних установ в Україні. 

В роботі запропоноване авторське визначення поняття “моніторинг” як 

специфічного виду стратегічно орієнтованого управління діяльністю бюджетної 

установи, що ґрунтується на постійному спостереженні та діагностиці 

господарських процесів та явищ, систематизації отриманих даних в 

інформаційну базу для подальшої оцінки та аналізу тенденцій змін економічних 

показників, і на цій основі прогнозування можливих ризиків та корегування 

стратегії розвитку організації. Доведено, що аналіз результатів заходів, 

прийнятих і реалізованих перевіреними бюджетними установами відповідно до 

рекомендацій органу фінансового контролю в процесі моніторингу повинен 

проводитися за показниками якісних характеристик процесів або ж проявлятися 

в кількісних показниках підвищення ефективності використання державних 

коштів, поліпшенні якості роботи державних органів, удосконаленні системи 

управління державними коштами. 

Здійснено оцінювання державної підтримки аграрного сектору як об’єкту 

внутрішнього фінансового контролю. Доведено, що чинні методи державної 

підтримки аграрного сектору потребують переосмислення та удосконалення, 

адже надання дотацій та компенсацій не відповідають вимогам сьогодення і не 

впливають на розвиток сільського господарства, підвищення ефективності 

господарювання, створення умов для інноваційної якості відтворення в АПК. 

Виявлено, що темпи зростання загальної підтримки аграрного сектора не 

відповідають приросту обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, 

що свідчить про недостатнє використання одного з державних важелів 

регулювання – державного фінансового контролю. Аргументовано, що для 

підвищення ефективності використання виділених з бюджету коштів необхідно 

ставити конкретні завдання й вимагати їхнього виконання від кожного 

бюджетоотримувача. Це, у свою чергу, спричинить зміну напряму контрольних 

дій у бік перевірки результативності, а не просто законності використання 

отриманих асигнувань, що уможливить вдосконалення дотаційного механізму 

АПК. Через недостатню розробленість методик оцінки ефективності 

економічного механізму фінансової державної підтримки аграрної сфери не 

використовуються показники планованої й фактичної віддачі бюджетних 

коштів, а розподіл їх за конкретними товаровиробниками не погоджується з 

досягнутою ними ефективністю використання державних вкладень. 

З метою визначення впливу видатків соціального спрямування на обсяг 

виявлених органами державного внутрішнього фінансового контролю 

незаконних і нецільових витрат, недостач бюджетних коштів та удосконалення 

методики ризикоорієнтованого відбору об’єктів інспектування автором у роботі 

побудовано модель зв’язку залежності часток видатків соціального 

спрямування у відсотках до загальної суми видатків Зведеного бюджету 

України та сум виявлених органами ДАСУ незаконних і нецільових витрат, 

недостач бюджетних коштів: 
 

4321 xxxx-411,5y 7,11135,478980,676483,84849  ,                                  (1) 
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де y – обсяг виявлених незаконних і нецільових витрат, недостач бюджетних 

коштів; x1 – частка видатків на охорону здоров’я Зведеного бюджету України; x2 

– частка видатків на духовний та фізичний розвиток Зведеного бюджету 

України; x3 – частка видатків на освіту в Зведеному бюджету України; x4 – 

частка видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення Зведеного 

бюджету України. 

Коефіцієнт детермінації (R
2
) становить 0,79, тобто включені в модель 

фактори пояснюють 79,0% варіації динаміки фінансових порушень. Значення F-

критерію (0,95) та p-level (0,638) свідчать про адекватність моделі, а t-критерію 

– про істотність впливу кожного фактору. Аналіз взаємозв’язку видатків 

зведеного бюджету України та окремих показників роботи органів державного 

внутрішнього фінансового контролю проведено на основі використання 

апарату кореляційно-регресійних моделей та пакету прикладних програм 

Statistica 6.0. 

Аргументовано, що позитивні тенденції в контрольно-ревізійній діяльності 

останніх років, окрім іншого, залежать й від наявних процесів реформування та 

впровадження в діяльність бюджетних установ внутрішнього аудиту. Для 

підтвердження цієї залежності доцільно використовувати науковий підхід, який 

полягає у проведенні аналізу фінансових порушень бюджетної дисципліни у 

кількісному й грошовому вираженнях та побудові багатофакторної регресійної 

моделі на змішаних факторних множинах. 

З метою оцінки результативності внутрішнього фінансового контролю 

видатків бюджетних установ запропоновано здійснювати верифікацію 

кошторисів, у першу чергу за спеціальним фондом, тобто оцінювання їх 

точності та обгрунтованості. Для цього визначається похибка кошторису як 

відсоток недовиконання (перевиконання) плану. Узагальнюючою оцінкою 

слугує середня абсолютна похибка. Тенденція до зменшення середньої похибки 

буде свідчити про відносну контрольованість умов функціонування держави, а 

отже характеризуватиме їх як безпечні. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У результаті проведеного дослідження розроблено підходи до розв’язання 

науково-практичної проблеми - модернізації механізму внутрішнього 

фінансового контролю видатків бюджетних установ в Україні. Це дало змогу 

запропонувати низку концептуально-теоретичних, методологічних, 

організаційно-методичних положень і практичних рекомендацій. 

1. Визначено сутність поняття “внутрішній фінансовий контроль видатків 

бюджетних установ” на основі побудови логічного ланцюга понять: фінанси – 

функції фінансів – розподільча функція фінансів – контрольна функція фінансів 

– напрями практичної реалізації контрольної функції фінансів – фінансовий 

контроль – внутрішній фінансовий контроль. Це дало можливість визначити 

сутність внутрішнього фінансового контролю як сукупність дій та операцій, які 

здійснюються органами державної влади та місцевого самоврядування, а також 

спеціально створеними підрозділами бюджетних установ з перевірки її 
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діяльності з метою сприяння забезпеченню законності, доцільності та 

ефективності формування, розподілу й використання державних фінансових 

ресурсів. 

2. Узагальнено складові системи державного фінансового контролю, до 

яких віднесено об’єкт, предмет, суб’єкт, види, форми, методи, функції та 

забезпечення функціонування системи державного фінансового контролю. 

Обґрунтовано, що для досягнення оптимальної ефективності внутрішнього 

фінансового контролю видатків бюджетних установ потрібно рухатися 

одночасно за декількома напрямами, зокрема, такими, як формування правової 

бази контролю, яка відповідає політичному устрою і економічному розвитку 

країни; створення на всій території країни єдиного поля фінансового контролю 

за наявності вираженої контрольної вертикалі; утворення стійкого 

кваліфікованого кадрового потенціалу органів фінансового контролю. 

3. Доведено, що система внутрішнього фінансового контролю видатків 

бюджетних установ в Україні має низку недоліків, які роблять її неефективною, 

затратною та непрозорою. На сьогодні відсутнє необхідне правове, 

інформаційне, організаційне, комунікативне, методологічне та кадрове її 

забезпечення. Така ситуація склалась через неналежну практичну реалізацію 

принципів управлінської відповідальності та підзвітності. Не усвідомлення 

керівниками різних рівнів своєї відповідальності щодо забезпечення 

ефективного управління бюджетними коштами на всіх стадіях бюджетного 

процесу та нерозуміння сутності державного внутрішнього фінансового 

контролю призводить до незадовільних результатів реформ у боротьбі з 

правопорушеннями в бюджетній сфері, котрі нині здійснюються, що має вплив 

на поширення корупції в Україні. 

4. З’ясовано організаційні засади внутрішнього аудиту бюджетних установ 

та запропоновано авторський підхід до впорядкування внутрішнього аудиту 

бюджетних установ, який ґрунтується на таких відкоригованих елементах 

системи внутрішнього аудиту бюджетних установ, як предмет (фінансова 

діяльність бюджетної установи) та мета (підвищення ефективності 

використання фінансових ресурсів бюджетних установ), а також ураховує рівні 

внутрішнього аудиту бюджетних установ (централізований – ДАСУ; 

децентралізований – бюджетні установи) та його фінансове забезпечення, що 

забезпечує комплексність реакції системи внутрішнього аудиту бюджетних 

установ у процесі її адаптації до змін внутрішнього та зовнішнього середовища. 

5. Виявлено основні тенденції розвитку внутрішнього контролю в умовах 

реформування державного фінансового контролю, до яких необхідно віднести 

скорочення загальних обсягів правопорушень фінансової дисципліни, 

зменшення обсягів контрольно-ревізійних заходів та збільшення кількості 

внутрішніх аудитів у державному секторі економіки, збільшення кількості 

відшкодування в періоді виявлення порушення бюджетної дисципліни. Це 

дозволило визначити напрями вдосконалення механізму внутрішнього 

фінансового контролю, а саме впровадження моделі COSO-ERM, що акцентує 

увагу керівника бюджетної установи на потребі визначення переліку подій 

(ризиків), які можуть впливати на досягнення стратегічних, тактичних та 
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оперативних її цілей та потребують відповідної реакції (вдосконалення наявних 

чи розробки нових заходів контролю). 

6. Аргументовано, що внутрішній фінансовий контроль видатків 

бюджетних установ здійснюється з допомогою різноманітних інструментів, що 

утворюють єдиний механізм контролю. Він віддзеркалює вимоги системи 

принципів контрольної діяльності і спрямований на створення гарантій їх 

реалізації. Визначено стадії внутрішнього фінансового контролю: підготовча, 

аналітична, інформаційна, оціночна, регулятивна.  

7. Рекомендовано при здійсненні контрольно-наглядових функцій надавати 

перевагу проведенню аудитів ефективності, що дозволить дослідити як 

відповідність нормам законодавства, так і оцінити ефективність, 

результативність та якість виконання завдань, функцій, бюджетних програм, 

надання суспільних послуг, здійснення контрольно-наглядових функцій, 

ступінь виконання та досягнення цілей тощо. Ефективність видатків 

бюджетних установ має підвищуватися за рахунок активного застосування 

програмно-цільового методу та дієвого середньострокового бюджетного 

планування. Це забезпечить прямий зв’язок між розподілом бюджетних 

ресурсів і результатами їх використання. 

8. Розроблено методичний підхід до оцінки стану внутрішнього 

фінансового контролю видатків бюджетних установ, який передбачає 

використання інструментарію економіко-математичного моделювання та 

побудову низки регресійних залежностей між окремими показниками роботи 

органів державного внутрішнього фінансового контролю та параметрами 

бюджетної політики (дефіцит та структура видатків зведеного та державного 

бюджету, виконання плану власних надходжень бюджетних установ). Це дало 

змогу встановити, що основними цілями бюджетної політики у сфері видатків 

мають бути: зосередження обмежених фінансових ресурсів на пріоритетних 

напрямах економічного й соціального розвитку країни (державні, галузеві, 

регіональні програми); посилення відповідальності розпорядників коштів за 

взяті ними бюджетні зобов’язання і проведення вчасних платежів; раціональне 

та ефективне використання бюджетних коштів; спрямування зусиль 

розпорядників коштів на досягнення кінцевого результату та максимально 

високих соціально-економічних показників. 

9. Обґрунтовано концепцію реформування внутрішнього фінансового 

контролю, яка включає: запровадження і розвиток форм контролю, 

спрямованих на покращення управління коштами бюджетних установ у 

ринковому середовищі; підвищення якісного рівня організації контролю; 

здійснення систематичної комплексної оцінки якості, ефективності та 

результативності системи контролю видатків бюджетних установ; наближення 

системи контролю до сучасної європейської моделі (COSO ІІ); удосконалення 

планування та контролю згідно програмно-цільового методу. Практична 

значущість обґрунтованих пропозицій підтверджена їх урахуванням у 

діяльності досліджуваних бюджетних установ. 

Отримані наукові та практичні результати можуть бути використані під 

час розроблення проектів законів та інших нормативно-правових актів, 
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визначенні напрямів державної стратегії та гармонізації функцій профільних 

інституцій у сфері внутрішнього фінансового контролю видатків бюджетних 

установ в Україні. 
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У дисертації здійснено нове вирішення важливого науково-практичного 

завдання щодо теоретичного обґрунтування та розроблення методичних 

підходів і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення механізму 

внутрішнього фінансового контролю видатків бюджетних установ в умовах 

реформування системи державного фінансового контролю в Україні. 

Сформульовано низку концептуально-теоретичних, організаційно-методичних 

положень і науково-практичних висновків, спрямованих на реалізацію мети 

дисертаційної роботи. Автором уточнено понятійно-категоріальний апарат у 

контексті дослідження, запропоновано нове тлумачення сутності поняття 

“внутрішній фінансовий контроль видатків бюджетних установ”. Здійснено 

структурно-функціональний аналіз системи внутрішнього фінансового 

контролю, розкрито особливості діючого в Україні механізму контролю в 

бюджетній сфері. Проаналізовано дієвість механізму внутрішнього фінансового 

контролю видатків бюджетних установ в Україні упродовж 2007-2017 рр., що 

дало змогу виявити недоліки його функціонування та обґрунтувати теоретичні 

та практичні рекомендації щодо підвищення його ефективності. 

Визначено стратегічні пріоритети розвитку механізму внутрішнього 

фінансового контролю видатків бюджетних установ, що дало змогу розробити 

концепцію його модернізації. Систематизовано зарубіжний досвід організації 

внутрішнього контролю використання фінансових ресурсів бюджетних установ 

та напрями його адаптації до національного середовища, удосконалено 

методологію гармонізації внутрішнього контролю та аудиту, обґрунтовано 

концептуальні основи розвитку внутрішнього аудиту як умови підвищення 

якості контролю в бюджетних установах. 

Ключові слова: контроль, внутрішній контроль, внутрішній фінансовий 

контроль, внутрішній аудит, бюджетні установи, бюджетні асигнування, власні  

надходження бюджетних установ, видатки бюджетних установ. 
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АННОТАЦИЯ 

Иваськевич К.И. Внутренний финансовый контроль расходов 

бюджетных учреждений в Украине. – Квалификационный научный труд на 

правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. – Львовский 

национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2019. 

В диссертации осуществлено новое решение важного научно-

практического задания по теоретическому обоснованию и разработки 

методических подходов и практических рекомендаций, направленных на 

совершенствование механизма внутреннего финансового контроля расходов 

бюджетных учреждений в условиях реформирования системы 

государственного финансового контроля в Украине. Сформулирован ряд 

концептуально-теоретических, организационно-методических положений и 

научно-практических выводов, направленных на реализацию цели 

диссертационной работы. Автором уточнено понятийно-категориальный 

аппарат в контексте исследования, предложено новое толкование сущности 

понятия «внутренний финансовый контроль расходов бюджетных 

учреждений». Осуществлен структурно-функциональный анализ системы 

внутреннего финансового контроля, раскрыты особенности действующего в 

Украине механизма контроля в бюджетной сфере. Проанализированы 

действенность механизма внутреннего финансового контроля расходов 

бюджетных учреждений в Украине на протяжении 2007-2017 гг., что позволило 

выявить недостатки его функционирования и обосновать теоретические и 

практические рекомендации по повышению его эффективности. 

Определены стратегические приоритеты развития механизма внутреннего 

финансового контроля расходов бюджетных учреждений, что позволило 

разработать концепцию его модернизации. Систематизированы зарубежный 

опыт организации внутреннего контроля использования финансовых ресурсов 

бюджетных учреждений и направления его адаптации к национальной среды, 

усовершенствована методология гармонизации внутреннего контроля и аудита, 

обоснованы концептуальные основы развития внутреннего аудита как условия 

повышения качества контроля в бюджетных учреждениях. 

Ключевые слова: контроль, внутренний контроль, внутренний 

финансовый контроль, внутренний аудит, бюджетные учреждения, бюджетные 

ассигнования, собственные поступления бюджетных учреждений, расходы 

бюджетных учреждений. 

 

ANOTATION 

Ivaskevich K.I. Internal financial control of expenditures of budgetary 

institutions in Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the Scholarly Degree of the Candidate of Economic 

Sciences in Specialty 08.00.08 – money, finance and credit. – Ivan Franko National 

University of Lviv, Lviv, 2019. 

The paper finds that the most popular in the economic literature was the position  
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regarding the consideration of financial control as a form of implementation of the 

control function of finance. The systematization of existing views on financial control 

has made it possible to conclude that, generally speaking, its definition lacks 

complexity, specification of forms, tools and methods of implementation. All 

definitions focus on methods, rules, and contradictions. This is rather a hypothesis, 

and not his concept or definition of financial control. The attention is focused on the 

visible: activity; content of activity – verification, tracking, detection; the purpose is 

indicated. 

It is substantiated that the definition of the essence of “internal financial control” 

is given by the domestic authors from certain ideological positions and, by the 

overwhelming majority, is not operational. They do not give a clear idea of the 

system of basic principles, methods and tools that are necessary and sufficient for 

realization of not only pragmatic, but also cognitive and educational activities on the 

real world object in the perspective (one of the possible alternatives of the future 

paradigm). New trends in the development of financial control are discovered in 

Ukraine: 1) the scope of state financial control is narrowed with the simultaneous 

expansion of non-state; 2) there is a shift from the next to the previous financial 

control; 3) the object of financial control is gradually transformed. To change the 

rules, norms, procedures and the size of the expenses comes the planned goals, 

results, efficiency. 

The definition of the essence of the concept of “internal financial control of 

expenditures of budgetary institutions” is clarified, which means a set of actions and 

operations carried out by state authorities and local self-government, as well as 

specially created bodies for checking the activity of all subjects of financial relations 

in order to ensure legality, expediency and the effectiveness of the formation, 

distribution and use of public financial resources. It is proved that in today’s 

conditions of development of the domestic economy it is necessary to give preference 

to the financial component of the investigated concept, as well as to consider the 

latter not only as a function of public administration, but above all as a form of 

practical implementation of the control function of finance. 

In the context of the research direction for the regional analysis of the 

performance of the regional structural subdivisions of the DASU, statistical tools of 

the multidimensional ranking are used. Taking into account this, it has been proved 

that an important prerequisite for improving the work of the State Audit Office of 

Ukraine is to ensure proper methodological and legal formulation of calculations of 

financial control performance in the budget sphere of the country. First of all, it is 

about the legislative consolidation of the provisions concerning the provision of 

compulsory reporting by the monitoring services to assess the effectiveness of their 

activities and the calculation of indicators of cost-effectiveness, efficiency and 

effectiveness of appropriate measures in the context of individual structural units. 

Аrgumentated that the analysis of the results of measures taken and 

implemented by audited budgetary institutions, according to the recommendations of 

the financial control body in the monitoring process, should be carried out according 

to indicators of qualitative characteristics of processes or manifested in quantitative 

indicators of increasing the efficiency of using public funds, namely, improving the 



profitability, productivity and efficiency of use state funds, improvement of the 

quality of work of state bodies, improvement of the state management system by the 

state finance. 

It is substantiated that in order to achieve optimum efficiency of internal 

financial control, expenditures of budget institutions need to move simultaneously in 

several directions, in particular, such as the formation of a legal framework for 

control that is in line with the political structure and economic development of the 

country; creation of a single field of financial control throughout the country in the 

presence of a pronounced control vertical; formation of a stable skilled personnel 

potential of financial control bodies. 

Key words: control, internal control, internal financial control, internal audit, 

budgetary institutions, budget allocations, own receipts of budgetary institutions, 

expenditures of budgetary institutions. 
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