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УДК 641.23

організація внутрішнього контролю в бюджетній установі:  
прикладний аспект питання

Дікань Л. В., Дейнеко є. В.

УДК 641.23

Дікань Л. В., Дейнеко Є. В. організація внутрішнього контролю в бюджетній установі: прикладний аспект питання
Доведено актуальність та необхідність організації внутрішнього контролю в бюджетних установах. Графічно зображено загальну побудову 
організації внутрішнього контролю в бюджетних установах. Запропоновано та обґрунтовано модель організації внутрішнього контролю в 
бюджетних установах. При цьому доведено, що ключовими принципами при організації внутрішнього контролю в бюджетних установах є прин-
ципи економності та ефективності. До того ж, принцип економності пов'язаний із визначенням оптимальної чисельності та найбільш доціль-
ного складу відділу внутрішнього контролю в бюджетній установі. За допомогою економіко-математичних методів розраховано оптимальну 
чисельність та кадровий склад такого відділу. Зроблено висновок, що до складу відділу внутрішнього контролю бюджетної установи слід вклю-
чити 2 працівника третього типу контролерів і 2 працівника п’ятого типу контролерів, перший, другий та четвертий типи контролерів не 
доцільно включати до відділу. При цьому фонд заробітної плати буде мінімальний – у розмірі 6800 грн у місяць.

Ключові слова: внутрішній контроль, державний фінансовий контроль, відділ внутрішнього контролю, оптимізаційна задача.
Рис.: 3. Формул: 2. Бібл.: 18. 
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УДК 641.23
Дикань Л. В., Дейнеко Е. В. Организация внутреннего контроля  

в бюджетном учреждении: прикладной аспект вопроса
Доказана актуальность и необходимость организации внутреннего 
контроля в бюджетных учреждениях. Графически изображено общее 
построение организации внутреннего контроля в бюджетных учреж-
дениях. Предложена и обоснована модель организации внутреннего 
контроля в бюджетных учреждениях. При этом доказано, что клю-
чевыми принципами при организации внутреннего контроля в бюд-
жетных учреждениях являются принципы экономичности и эффек-
тивности. К тому же, принцип экономичности связан с определением 
оптимальной численности и наиболее целесообразного состава от-
дела внутреннего контроля в бюджетном учреждении. С помощью 
экономико-математических методов рассчитана оптимальная чис-
ленность и кадровый состав такого отдела. Сделан вывод, что в со-
став отдела внутреннего контроля бюджетного учреждения следу-
ет включить 2 работника третьего типа контроллеров и 2 работ-
ника пятого типа контроллеров, первый, второй и четвертый типы 
контролеров не целесообразно включать в отдел. При этом фонд за-
работной платы будет минимальный – в размере 6800 грн в месяц.
Ключевые слова: внутренний контроль, государственный финансовый 
контроль, отдел внутреннего контроля, оптимизационная задача.
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Institution: Applied Aspect
The article proves urgency and necessity of organisation of internal control in 
budget institutions. It graphically depicts a general structure of the organisa-
tion of internal control in budget institutions. It offers and substantiates a 
model of organisation of internal control in budget institutions. It proves that 
the key principles of organisation of internal control in budget institutions 
are principles of effectiveness and efficiency. Moreover, the effectiveness 
principle is connected with identification of an optimal number and the most 
expedient composition of the internal control department in a budget institu-
tion. Using economic and mathematical methods, the article calculates an 
optimal number and composition of such a department. It makes a conclusion 
that the internal control department of a budget institution should include 2 
controllers of the third type and 2 controllers of the fifth type, while it is not 
expedient to include controllers of the first, second and fourth types. Besides, 
the wages fund should be minimal – UAH 6,800 per month.
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Необхідність організації внутрішнього контролю 
в бюджетних установах не викликає сумніву не 
тільки через законодавчо закріплену необхід-

ність реалізації Концепції розвитку державного вну-
трішнього фінансового контролю, але й через усвідом-
лення потреби в здійсненні ефективного внутрішнього 

контролю за витрачанням бюджетних коштів. Поряд із 
цим будь-які напрацювання прикладного характеру в 
цій сфері відсутні, і тому в межах даного дослідження 
зроблено спробу запропонувати власну модель органі-
зації внутрішнього контролю в бюджетній установі та 
розробити пропозиції щодо обґрунтування оптималь-
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ного складу та чисельності працівників відділу внутріш-
нього контролю. 

Аналіз сучасних напрацювань у сфері досліджува-
ної проблематики дозволив розділити існуючі праці на 
три групи:

– перша група – напрацювання, які досліджують 
питання внутрішнього контролю, але з точки зору під-
приємств, не враховуючи специфіку функ ці о  нування 
бюджетних установ. Це роботи таких вче них: Бутинець 
Т. А. [2], Виговська Н. В. [3], Довбня В. Д. [7], Ковальчук 
С. Т. [8], Кулаковська Л. П. [10], Марченко Д. М. [11], Не-
скородєв Ю. В. [12] та ін.;

– друга група – наукові праці, які присвячені ак-
туальним питанням державного фінансового контролю 
та вивченню міжнародного досвіду в цій сфері, але не 
висвітлюють місця внутрішнього контролю в систсемі 
ДФК, а отже не охоплюють Концепцію розвитку дер-
жавного внутрішнього фінансового контролю [9] і дещо 
відрізняються від напрямку даного дослідження. У да-
ному сенсі можна згадати таких авторів: Вуйців М. М. 
[5], Гулько В. В. [6], Пожар Т. О. [13] тощо;

– третя група – фрагментарні напрацюванні в 
досліджуваній сфері, авторами яких є такі вчені, як: Бу-
гаєнко В. Г. [1], Винниченко Н. В. [4], Шевченко Н. В. [4; 
18], Слободяник Ю. Б. [14], Футоранська Ю. М. [15], Чу-
гунов І. Я. [16], Федосов В. М. [16], Чумакова І. Ю. [17] та 
інші дослідники.

Перш за все, доцільно обґрунтувати авторську по-
зицію щодо визначення сутності організації внутрішньо-
го контролю, яка виступає підґрунтям для розробленої 
моделі, тобто необхідно визначити, що саме ми будемо 
організовувати, яку підситему, і визначитись із рівнем ор-
ганізації, тобто на якому саме ступеню в ієрархії суб’єктів 
внутрішнього контролю ми зосереджуємо увагу.

Так, на нашу думку, організація внутрішнього 
контролю – це сукупність заходів, що здіснюються 
уповноваженим суб’єктом внутрішнього контро-

лю з метою виконання поставлених завдань та досягнен-
ня визначеної керівництвом мети. Із даного визначення 
поняття організації внутрішнього контро лю можна по-
бачити, що під організаційними засадами в цьому сенсі 
доцільно розуміти підґрунтя (сукупність заходів), спря-
мованих на належне функціонування елементів системи 
внутрішнього контролю, завдяки чому система взагалі 
набуває бажаних характеристик. Отже, в основі органі-
зації внутрішнього контролю лежать суб’єкти, об’єкти, 
види, форми, методи, принципи, техніка, технологія вну-
тріщнього контролю тощо. Графічне зображення загаль-
ної побудови організації внутрішнього контролю наведе-
но на рис. 1. Отже, організація внутрішнього контролю 
являє собою сукупність елементів, взаємопов’язаних і 
взаємозалежних, робота яких спрямована на досягнення 
загальної мети внутрішнього контролю.

Основою організації внутрішнього контролю є ви-
значення його функцій та ролі в загальній системі управ-
ління. Раціональна організація контролю можлива лише 
тоді, коли він розглядається як самостійна функція 
управління, тобто як система спостереження та перевір-
ки процесу функціонування й фактичного стану об'єкта, 
що управляється. 

З огляду на загальну мету даного дослідження слід 
перш за все чітко визначитись з рівнями організації вну-
трішнього контролю та чітко обґрунтувати саме ту ланку, 
на яку будуть спрямовані авторські пропозиції (рис. 2).

Дане дослідження спрямовано саме на вирішен-
ня проблем, пов’язаних з організацією внутрішнього 
контролю у розпорядників коштів, тобто на другий рі-
вень організації внутрішнього контролю в системі дер-
жавного фінансового контролю України – на організа-
цію внутрішнього контролю в бюджетній установі.

З урахуванням всього зазначеного доцільно нада-
ти графічне зображення моделі організації внутрішньо-
го контролю в бюджетній установі (рис. 3).

Особливого значення в даному аспекті набуває 
питання визначення оптимальної чисельності 
працівників запропонованого відділу внутріш-

нього контролю.
Для визначення оптимального складу осіб відділу 

проведення внутрішнього контролю в бюджетній уста-
нові необхідно розв’язати оптимізаційну задачу, в якій 
змінними є кількість працівників відповідної категорії 
контролерів з п’яти означених типів контролерів. 

Перший тип контролерів – х1 – керівник відділу із 
заробітною платою 2500 грн на місяць;

Другий тип – х2 - заступник керівника із заробіт-
ною платою 2000 грн на місяць;

Третій тип – х3 – контролер господарчих процесів 
із заробітною платою 1800 грн на місяць;

Четвертий тип – х4 – контролер із фінансових пи-
тань із заробітною платою 1700 грн на місяць;

П’ятий тип – х5 – контролер-аналітик із заробіт-
ною платою 1600 грн на місяць.

Відомо, що оптимізаційні моделі становлять сис-
тему математичних рівнянь, лінійних або нелінійних, 
підпорядкованих визначеній цільовій функції, і служать 
для відшукання найкращих (оптимальних) розв’язків 
конкретної економічної задачі. Ці моделі відносяться 
до класу екстремальних задач і описують умови функ-
ціонування економічної системи. Ще оптимізаційні мо-
делі визначаються як економіко-математичні моделі, 
що охоплюють деяку кількість варіантів виробництва, 
розподілу і споживання та призначені для вибору таких 
значень змінних, які характеризують ці варіанти, щоб 
знайти кращий з них. 

Визначення оптимального складу контролерів у 
відділі з урахуванням їх заробітної плати та обмежень за 
кількістю та сумою грошей, що виділяє бюджет на їх на-
вчання, є задачею лінійного програмування, загальний 
вигляд якої такий:
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де Cj – коефіцієнти цільової функції (j = 1, n); aij – коефі-
цієнти при наведених xj; bi – обмеження (i = 1, m).
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Суб’єкт – керівництво органів державного й комунального секторів   

 
Сукупність заходів,

окреслених суб’єктом,
спрямованих 

на перевірку стану
виконання поставлених 

завдань із метою 
підвищення ефективності

й результативності
діяльності установи

 

 

Заходи реалізуються
за допомогою таких

методів:
Інвентаризація;

Експертиза;
Контрольний запуск

сировини у виробництво;
Контрольний замір;

Арифметичний перерахунок 

 

 

 

 

 

 

 

У процесі здійснення
заходів утворюються
форми внутрішнього

контролю

 

У процесі
здійснення

заходів
утворюються

види
внутрішнього

контролю 

Послідовно виконані заходи та застосування перелічених методів являють собою 
технологію внутрішнього контролю, яка реалізується за допомогою техніки

 

Принцип делегування
повноважень 

і відповідальності 

Принцип взаємодії 
з іншими функціями 

Принцип наступності
контролю в часі 

Принцип системної
упорядкованості організації

контролю 

Принцип наближення
контролю до об'єкта  

Принцип ієрархічності
контролю 

Необхідне забезпечення 

 

Принцип доцільної
взаємодії елементів

функції контролю
в часі  

Рис. 1. Загальна побудова організації внутрішнього контролю

1 рівень – організація внутрішнього контролю в Державній фінансовій 
інспекції, який має дві окремі складові:

 

 
 організація внутрішнього контролю як діяльності, що перевіряє
       безпосередньо ДФІ як звичайну бюджетну установу;
 організація внутрішнього контролю як діяльності, що перевіряє
       організацію внутрішнього контролю на підконтрольних об’єктах.
       Але така діяльність згодом згідно з діючим законодавством буде
       визначена як внутрішній аудит

  

 

 

2 рівень – організація внутрішнього контролю у розпорядників коштів 
як діяльність керіників  

Рис. 2. Рівні організації внутрішнього контролю (виокремлено авторами)
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 Блок 1 – підготовчий
Розробка організаційного забезпечення: 

  

 









   
 

  
 

  

 

 
 

Блок 2 – організаційний  

  

Організація 
у просторі

Організація
ефективної взаємодії 

Організація роботи
відділу

Блок 3 – діагностичний 
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Принцип
економності

Принцип
ефективності

 

  Складання тесту ефективності
внутрішнього контролю бюджетної
установи; 

  Порівняння отриманих за результатами
тесту відповідей із нормуючим 
індикатором;  

  Складання та аналіз висновків  



 

Розрахунок показника економності 
за формулою; 

 
 

Аналіз отриманого значення

 

Розробка Положення про відділ внутрішнього контролю в бюджетній установі;
Розробка методичних рекомендацій до здійснення внутрішнього контролю 
в бюджетній установі;
Формування кадрового складу відділу внутрішнього контролю у відповідності 
зі сформованими компетенціями;
Вирішення проблем із технічним забезпеченням;
Розробка ефективної системи документообігу та налагодження процесу
безперервного потоку інформації від облікового персоналу та зовнішніх
контрагентів працівникам відділу внутрішнього контролю;
Вирішення проблем із матеріальним забезпеченням

Рис. 3. Модель організації внутрішнього контролю в бюджетній установі (запропоновано авторами)

Оскільки цільовою функцією є обсяг витрат уста-
нови на заробітну плату працівників відділу внутріш-
нього контролю, то вона мінімізується. Обмеженнями є 
кількісний склад відділу внутрішнього контролю, який 
має бути не менше 5 осіб. Також обмеженням є сума гро-
шей, що виділяє бюджет на навчання контролерів. Вона 
не може перевищувати 4100 грн у місяць (з огляду на се-
редню заробітну плату працівників. При цьому оплата 
за навчання для різних типів внутрішніх контролерів є 
кроковою та відрізняється на 50 грн між різними типами 
працівників). Змінні xj, j = 1,5 є натуральними числами, 
тому дану оптимізаційну задачу слід розв’язувати як ці-
лочислову.

Економіко-математична модель задачу визначен-
ня оптимального складу працівників відділу внутріш-
нього контролю має вигляд:

1 2 3 4 52500 2000 1800 1700 1600 minF x x x x x     

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

4,
750 800 850 900 950 4100,

, 1,5.j

x x x x x
x x x x x

x N j

     
     




 Задача оптимізації складу відділу внутрішнього 
контролю була розв’язана в Excel за допомогою надбу-
дови «Пошук рішень». Розв’язком оптимізаційної ціло-
числової задачі є x1 = 0, x2 = 0, x3 = 2, x4 = 0, x5 = 3. 

ВиСНоВки
Отже, до складу відділу внутрішнього контролю 

бюджетної установи слід включити 2 працівника тре-
тього типу контролерів і 2 працівника п’ятого типу 
контролерів. Перший, другий та четвертий типи конт-
ролерів не доцільно включати до відділу. При цьому 
фонд заробітної плати буде мінімальний – у розмірі 
6800 грн у місяць.
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Наукова новизна даної статті полягає в розробці та 
обґрунтуванні моделі організації внутрішнього контро-
лю в бюджетних установах і в обчисленні оптимальної 
чисельності та складу працівників відділу внутрішнього 
контролю в бюджетній установі

При цьому як напрямок подальших досліджень у 
цій сфері необхідно вказати доцільність побудови та об-
грунтування універсальної моделі організації внутріш-
нього контролю в бюджетних установах.                  
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Рядська В. В. Дослідження сучасних проблем теорії аудиту як складової системи економічних наук
У статті проведено аналіз змісту аудиту як самостійної науки в системі економічних наук. Погляди вчених щодо форми існування аудиту в системі 
економічних наук мають дві полярні точки зору. Перша базується на тому, що аудит є розділом науки про господарський контроль і фактично не може 
розглядатись як самостійна наука. Згідно з протилежними поглядами аудит позиціонується як самостійна наука. Розкриття сутності аудиту як само-
стійної економічної науки було здійснено з урахуванням того, що: тристоронні відносини є об’єктивною формою існування аудиту; аудит розвивається 
під впливом змін форми відносин між користувачами та відповідальною стороною, що, у свою чергу, є наслідком еволюції економічних відносин; аудит 
як практична діяльність являє собою незалежну оцінку фінансової інформації в загальній системі економічного управління з метою надання відповідного 
рівня впевненості визначеним користувачам такої інформації, який дозволяє зменшити інформаційні ризики в контрольному середовищі та в процесі 
прийняття управлінських рішень. З урахуванням усіх вищевикладених обставин сутність аудиту як самостійної економічної науки визначається так: 
аудит – це наука про сукупність і розвиток відносин, що виникають між суб'єктами інформаційного обміну з приводу об'єктивного і повного формування 
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УДК 336.225
Рядская В. В. Исследование современных проблем теории аудита  

как составной системы экономических наук
В статье проведен анализ содержания аудита как самостоятельной науки в 
системе экономических наук. Взгляды ученых относительно формы существо-
вания аудита в системе экономических наук имеют две полярные точки зрения. 
Первая базируется на том, что аудит является разделом науки о хозяйствен-
ном контроле и фактически не может рассматриваться как самостоятель-
ная наука. Согласно противоположным взглядам аудит позиционируется как 
самостоятельная наука. Раскрытие сущности аудита как самостоятельной 
экономической науки было осуществлено с учетом того, что: трехсторонние 
отношения являются объективной формой существования аудита; аудит раз-
вивается под влиянием изменений формы отношений между пользователями 
и ответственной стороной, что, в свою очередь, является следствием эволю-
ции экономических отношений; аудит как практическая деятельность пред-
ставляет собой независимую оценку финансовой информации в общей системе 
экономического управления с целью предоставления соответствующего уров-
ня уверенности пользователям такой информации, что позволяет уменьшить 
информационные риски в контрольной среде и в процессе принятия управленче-
ских решений. С учетом всех вышеизложенных обстоятельств сущность ауди-
та как самостоятельной экономической науки определяется так: аудит – это 
наука о совокупности и развитии отношений, возникающих между субъектами 
информационного обмена по поводу объективного и полного формирования ин-
формации об имущественном и финансовом состоянии, результатах деятель-
ности, которая используется в процессе принятия управленческих решений.

Ключевые слова: аудит, пользователь, ответственная сторона, независи-
мый контроль, информационный обмен, система управления.
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Ryadska V. V. Study of Modern Problems of the Theory of Audit  

as a Compound System of Economic Sciences
The article conducts analysis of essence of audit as an independent science 
in the system of economic sciences. Opinions of scientists regarding the form 
of audit existence in the system of economic sciences have two polar points 
of view. The first one is based on the fact that audit is a part of the science 
on economic control and factually cannot be considered as an independent 
science. According to the polar views, audit is an independent science. Revela-
tion of the essence of audit as an independent economic science is done with 
consideration of the following: three-sided relations are an objective form of 
audit existence; audit develops under the influence of changes of the form of 
relations between users and a responsible party, which, in its turn, is a con-
sequence of the evolution of economic relations; audit as a practical activity 
represents an independent assessment of financial information in the general 
system of economic management with the goal to provide a relevant level of 
assurance of users of this information, which allows reduction of information 
risks in the control environment and in the process of making managerial deci-
sions. Taking into account all above specified circumstances, the article identi-
fies the essence of audit as an independent economic science as follows: audit 
is a science on the aggregate and development of relations that arise between 
the subjects of information exchange with respect to the objective and com-
plete formation of information about the property and financial state, results 
of activity, which is used in the process of making managerial decisions.
Key words: audit, user, responsible party, independent control, information 
exchange, management system.
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