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Дисертаційна робота присвячена удосконаленню теоретичних засад та 

обґрунтуванню пропозицій щодо розроблення комплексної методики 

оцінювання ефективності системи внутрішнього контролю для надання 

рекомендацій з підвищення точності оцінювання ефективності системи 

внутрішнього контролю в установі Міністерства оборони України. 

Актуальність дослідження зумовлена науковим пошуком науково-

методичного апарату оцінювання ефективності системи внутрішнього 

контролю, що може бути використаний у системі Міністерства оборони 

України.  

Передумовою зазначеного наукового пошуку є реформування системи 

державного управління, у тому числі державного внутрішнього фінансового 

контролю в Україні через інтеграцію нашої держави у європейську спільноту. 

Зазначене,  насамперед пов’язано з виконанням зобов’язань, які взяла на себе 

Україна перед іноземними партнерами. 

Так, станом на сьогодні наша держава перебуває у процесі 

впровадження державного внутрішнього фінансового контролю (далі – 

ДВФК) відповідно до зобов’язань, взятих у межах реалізації Угоди про 

асоціацію між Україною з одного боку та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами з іншого [1]. 



Відповідно до зазначеної Угоди, сторони обмінюються інформацією, 

досвідом, позитивною практикою та впроваджують подальші кроки в 

розвитку системи державного внутрішнього фінансового контролю шляхом 

гармонізації з визнаними у світі стандартами розробленими Міжнародною 

організацією вищих органів контролю державних фінансів (INTOSAI) [2], 

Інститутом внутрішніх аудиторів (IIA) [3], Міжнародною федерацією 

бухгалтерів (IFAC) [4], обмінюються методологіями, а також найкращою 

практикою Європейського Союзу стосовно внутрішнього контролю та 

внутрішнього аудиту в державному секторі. 

Для побудови сучасної ефективної системи управління державними 

фінансами, здатної надавати якісні державні послуги, ефективно 

акумулюючи ресурси та розподіляючи їх відповідно до пріоритетів розвитку, 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р 

схвалено Стратегію реформування системи управління державними 

фінансами на 2017 – 2020 роки, якою визначені основні цілі розвитку ДВФК 

[5–6]. 

Стратегія є дієвим інструментом в організації механізмів управління, у 

тому числі для забезпечення дотримання законності та ефективності 

використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до 

встановленої мети, завдань, планів і вимог до діяльності відповідної 

установи.  

Державний внутрішній фінансовий контроль, зокрема внутрішній 

контроль, має бути імплементований у  всі складові (сфери) державного 

сектору та реалізований, не лише для управління бюджетними коштами і 

коштами європейських фондів, а і формування ефективної та підзвітної 

суспільству системи державного управління, що функціонує в інтересах 

суспільства, забезпечує сталий розвиток країни та надає якісні послуги. 

Основною метою розвитку ДВФК є підвищення рівня управлінської 

підзвітності, у тому числі ефективності внутрішнього контролю та 

внутрішнього аудиту на всіх рівнях державного сектору. 



Станом на цей час, Міністерство оборони України є одним із лідерів 

серед центральних органів виконавчої влади щодо впровадження ДВФК. У 

системі Міністерства оборони України та Збройних Сил України видано 

низку документів, які регламентують впровадження системи внутрішнього 

контролю (далі – СВК) та внутрішнього аудиту. 

Відповідно до Постанови Уряду від 28.09.2011 № 1001 [7], підрозділ 

аудиту відповідно до покладених на нього завдань має оцінювати 

ефективність функціонування СВК. 

Разом з тим, у ході аналізу реалізації функцій підрозділів внутрішнього 

аудиту, автором виокремлено проблему відсутності науково обґрунтованого 

підходу до проведення зазначеного оцінювання, не лише на відомчому, а й на 

загальнодержавному рівні. 

Аналіз сучасних наукових досліджень із теорії та практики оцінювання 

ефективності системи внутрішнього контролю дав змогу визначити лише 

поверхневу регламентацію функціонування цього процесу. Існуючий підхід 

викладений у наказі Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства 

оборони України від 06.10.2017 № 33 [8], фактично не є науково 

обґрунтованим інструментом за допомогою якого можна діагностувати 

систему внутрішнього контролю, а базується переважно на констатації 

фактів щодо організації СВК лише за одним із елементів СВК – управління 

ризиком. 

Крім того, не враховано значущість кожного показника, 

використовуваного під час оцінювання. При цьому кожен показник частково 

розкриває зміст результативності системи і разом з іншими показниками у 

цілому характеризує рівень функціонування системи відповідно до своєї 

пріоритетності та у межах загального значення, прийнятого для усіх 

показників. 

Усе вище викладене дало змогу ідентифікувати актуальне наукове 

завдання розроблення комплексної методики оцінювання ефективності 

системи внутрішнього контролю установи МОУ, що потребує невідкладного 



вирішення. Це зумовлено насамперед тим, що на цей час завершився етап 

становлення та впровадження СВК, і, як наслідок, підрозділи внутрішнього 

аудиту мають зробити висновки про ефективність функціонування СВК у 

ході проведення контрольних заходів. 

Для досягнення мети дослідження було вирішено такі часткові 

завдання: 

1. Проаналізовано фактори, які впливають на систему внутрішнього 

контролю установи Міністерства оборони України, а саме ідентифіковані 

фактори зовнішнього та внутрішнього впливу на СВК, що дало змогу 

визначити керовані та некеровані фактори впливу. Сформульовано 

необхідність урахування саме керованих факторів впливу, що у свою чергу 

стало обмеженням проведеного дослідження. Визначено необхідність 

урахування факторів під час формулювання показників СВК. 

2. Шляхом аналізу наявних підходів до оцінювання ефективності СВК 

визначено підходи та ідентифіковано показники, які сукупно потребують 

наукового обґрунтування та пошуку методу їх спільного застосування у 

розрахунках для визначення конкретного узагальненого показника, що 

свідчитиме про рівень ефективності СВК в установі. 

3. Обґрунтовано систему показників оцінювання ефективності СВК 

установи Міністерства оборони України завдяки науковому обґрунтуванню 

93 показників за допомогою методу експертних оцінок, з яких виокремлено 6 

ключових показників. Доведено, що під час оцінювання ефективності СВК 

доцільно, як критерій оцінювання використовувати функцію корисності  

Е. К. Харрінгтона. 

4. Розроблено комплексну методику оцінювання ефективності системи 

внутрішнього контролю установи Міністерства оборони України, яка 

структурно містить три взаємопов’язаних елементи:  

ідентифікацію, формулювання та наукове обґрунтування системи 

показників ефективності функціонування СВК;  



вибір ключових показників ефективності функціонування СВК, їх 

оцінювання;  

формування матриці ключових показників, визначення узагальненого 

показника ефективності функціонування СВК та його оцінка. 

5. На основі результатів практичного оцінювання ефективності СВК 

установи МОУ обґрунтовано рекомендації щодо застосування комплексної 

методики оцінювання  ефективності системи внутрішнього контролю 

установи МОУ. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у 

такому: 

вперше розроблено комплексну методику оцінювання ефективності 

системи внутрішнього контролю установи Міністерства оборони України, 

яка містить три взаємопов’язані етапи: 

– ідентифікацію, формулювання та наукове обґрунтування системи 

показників ефективності функціонування СВК; 

– вибір ключових показників ефективності функціонування СВК, їх 

оцінювання;  

– формування матриці ключових показників та визначення 

узагальненого показника ефективності функціонування СВК. 

Послідовне виконання вказаних етапів комплексної методики дає 

можливість визначити рівень функціонування СВК установи МОУ шляхом 

розрахунку відповідного узагальненого числового показника, що відповідно 

до запропонованого критерію оцінювання свідчитиме про рівень 

функціонування СВК в установі; 

удосконалено наявну систему показників ефективності системи 

внутрішнього контролю, яка, на відміну від існуючих об’єднує якісні та 

кількісні науково обґрунтовані показники з урахуванням специфіки 

діяльності установи Міністерства оборони України.  

У дослідженні сформульовано та обґрунтовано систему з 93 кількісних 

та якісних показників, які охоплюють усі п’ять елементів СВК, а саме: 



внутрішнє середовище, управління ризиками, заходи контролю, інформацію 

та комунікацію (інформаційний та комунікаційний обмін), моніторинг. 

набуло подальшого розвитку використання системи показників KPI 

(Key Performance Indicators – показників фінансової та не фінансової системи 

оцінювання) в оцінюванні ефективності системи внутрішнього контролю 

установи Міністерства оборони України. До сьогодні систему показників KPI 

в оцінці ефективності СВК практично не застосовували не лише в системі 

МОУ, а й в інших галузях. Використана у дослідженні матриця KPI дала 

можливість обчислити узагальнений показник ефективності СВК що 

об’єднує  ключові показники, які можуть вказувати на ефективність СВК.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості 

впровадження комплексної методики оцінювання ефективності СВК в 

аудиторській діяльності підрозділом внутрішнього аудиту не лише в системі 

Міністерства оборони та Збройних Сил України, а й в інших підрозділах 

внутрішнього аудиту центральних органів виконавчої влади України. 

Результати дисертації можуть бути використані закладами вищої освіти 

у професійній підготовці фахівців із внутрішнього аудиту та внутрішнього 

контролю, керівників усіх ланок управління, які безпосередньо 

організовують функціонування внутрішнього контролю та внутрішнього 

аудиту у підпорядкованих структурних одиницях (підрозділах). 

Ключові слова: державний внутрішній фінансовий контроль, система 

внутрішнього контролю, внутрішній аудит, управління ризиками, оцінка 

ефективності. 
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Cherniakhovskyi, Kyiv, 2020. 

The thesis is devoted to the improvement of theoretical principles and 

substantiation of proposals for the development of a comprehensive methodology 

for evaluating the effectiveness of the internal control system to provide 

recommendations for improving the accuracy of evaluating the effectiveness of the 

internal control system in the Ministry of Defense of Ukraine. 

The relevance of the study is due to the scientific search for scientific and 

methodological apparatus for evaluating the effectiveness of the internal control 

system, which can be used in the system of the Ministry of Defense of Ukraine.  

The precondition of this scientific research is the reform of the system of 

public administration, including public internal financial control in Ukraine 

through the integration of our country into the European community. This is 

primarily due to the fulfillment of Ukraine's commitments to foreign partners. 

Thus, as of today, our state is in the process of implementing public internal 

financial control in accordance with the commitments made in the framework of 

the Association Agreement between Ukraine on the one hand and the European 

Union, the European Atomic Energy Community and their states. -members from 

another. 

In accordance with this Agreement, the parties exchange information, 

experience, good practice and implement further steps in the development of 

public internal financial control by harmonizing with internationally recognized 

standards developed by the International Organization of Supreme Audit 



Institutions (INTOSAI), the Institute of Internal Auditors (IIA), the International 

Federation of Accountants (IFAC), share methodologies as well as European 

Union best practices on internal control and internal audit in the public sector. 

To build a modern effective public financial management system capable of 

providing quality public services, effectively accumulating resources and 

allocating them in accordance with development priorities, the Cabinet of 

Ministers of Ukraine from 08.02.2017 № 142-r approved the Strategy for 

reforming public financial management for 2017 ‒ 2020, which defines the main 

goals of public internal financial control development. 

The strategy is an effective tool in the organization of management 

mechanisms, including to ensure compliance with the law and efficiency of the use 

of budget funds, to achieve results in accordance with the established goals, 

objectives, plans and requirements for the activities of the institution.  

Public internal financial control, in particular internal control, should be 

implemented in all components (areas) of the public sector and implemented, not 

only to manage budget funds and European funds, but also to form an effective and 

accountable public administration system that functions in the public interest, 

ensures sustainable development of the country and provides quality services. 

The main goal of the Public internal financial control development is to 

increase the level of managerial accountability, including the effectiveness of 

internal control and internal audit at all levels of the public sector. 

As of now, the Ministry of Defense of Ukraine is one of the leaders among 

the central executive bodies in the implementation of PIFC. The system of the 

Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine has issued a 

number of documents regulating the implementation of the system of internal 

control (hereinafter - SIC) and internal audit. 

According to the Government Resolution № 1001 of 28.09.2011, the audit 

unit in accordance with its tasks should assess the effectiveness of the SIC. 

At the same time, during the analysis of the implementation of the functions 

of internal audit units, the author highlighted the problem of the lack of a 



scientifically sound approach to conducting this assessment, not only at the 

departmental but also at the national level. 

The analysis of modern scientific research on the theory and practice of 

evaluating the effectiveness of the internal control system allowed to determine 

only the superficial regulation of the functioning of this process. The existing 

approach is set out in the order of the Department of Internal Audit of the Ministry 

of Defense of Ukraine dated 06.10.2017 № 33, in fact, is not a scientifically sound 

tool with which to diagnose the internal control system, but is based mainly on the 

facts of the JCC only one element SIC ‒ risk management. 

In addition, the significance of each indicator used in the evaluation is not 

taken into account. In this case, each indicator partially reveals the content of the 

system's effectiveness and together with other indicators as a whole characterizes 

the level of system functioning in accordance with its priority and within the 

overall value accepted for all indicators. 

All of the above made it possible to identify the current scientific task of 

developing a comprehensive methodology for assessing the effectiveness of the 

internal control system of the Ministry of Defense of Ukraine, which needs to be 

addressed immediately. This is primarily due to the fact that the stage of formation 

and implementation of the SIC has been completed, and, as a result, the internal 

audit units must draw conclusions about the effectiveness of the SIC during the 

control activities. 

To achieve the goal of the study, the following partial tasks were solved: 

1. The factors influencing the system of internal control of the institution of 

the Ministry of Defense of Ukraine are analyzed, namely the identified factors of 

external and internal influence on the SIC, which allowed to determine the 

controlled and uncontrolled factors of influence. The necessity of taking into 

account the controlled factors of influence is formulated, which in turn became a 

limitation of the conducted research. The necessity of taking into account the 

factors when formulating the indicators of SIC is determined. 



2. By analyzing the existing approaches to assessing the effectiveness of 

SIC, approaches are identified and indicators are identified that collectively require 

scientific substantiation and finding a method of their joint application in 

calculations to determine a specific generalized indicator that will indicate the level 

of SIC effectiveness in the institution. 

3. The system of indicators for evaluating the effectiveness of the SIC of the 

institution of the Ministry of Defense of Ukraine is substantiated due to the 

scientific substantiation of 93 indicators using the method of expert evaluations, 

from which 6 key indicators have been identified. It is proved that when evaluating 

the effectiveness of SIC it is expedient to use the utility function as the E. 

Harrington’s evaluation criterion. 

4. The comprehensive methodology for evaluating the effectiveness of the 

internal control system of the Ministry of Defense of Ukraine has been developed, 

which structurally contains three interrelated elements: 

identification, formulation and scientific substantiation of the system of 

indicators of efficiency of functioning of SIC; 

selection of key indicators of the effectiveness of the SIC, their evaluation; 

formation of a matrix of key indicators, determination of the generalized 

indicator of efficiency of functioning of SIC and its estimation. 

5. Based on the results of the practical evaluation of the effectiveness of the 

SIC of the Ministry of Defense of Ukraine institution, the recommendations on the 

application of a comprehensive methodology for evaluating the effectiveness of the 

internal control system of the Ministry of Defense of Ukraine institution are 

substantiated. 

The scientific novelty of the obtained results:  

for the first time: the comprehensive methodology for evaluating the 

effectiveness of the internal control system of the Ministry of Defense of Ukraine 

has been developed, which contains three interrelated stages: 

‒ identification, formulation and scientific substantiation of the system of 

indicators of efficiency of functioning of SIC; 



‒ selection of key indicators of the effectiveness of the SIC, their evaluation; 

‒ formation of a matrix of key indicators and determination of the 

generalized indicator of efficiency of functioning of SIC. 

Consistent implementation of these stages of the complex methodology 

makes it possible to determine the level of functioning of the SIC of the Ministry 

of Defense of Ukraine institution by calculating the corresponding generalized 

numerical indicator, which according to the proposed evaluation criterion will 

indicate the level of functioning of the SIC in the institution; 

there were improved: the existing system of indicators of efficiency of the 

internal control system, which, unlike the existing ones, combines qualitative and 

quantitative scientifically substantiated indicators taking into account the specifics 

of the activity of the institution of the Ministry of Defense of Ukraine.  

The study formulates and substantiates a system of 93 quantitative and 

qualitative indicators that cover all five elements of the SIC, namely: internal 

environment, risk management, control measures, information and communication 

(information and communication exchange), monitoring. 

further development was given to the use of the KPI (Key Performance 

Indicators) system in assessing the effectiveness of the internal control system of 

the Ministry of Defense of Ukraine. To date, the system of KPIs in assessing the 

effectiveness of JCA has not been used not only in the Ministry of Defense of 

Ukraine system, but also in other industries. The KPI matrix used in the study 

made it possible to calculate a generalized indicator of the efficiency of the SIC, 

which combines key indicators that may indicate the effectiveness of the SIC. 

Practical value of the received results lies in  the possibility of introducing 

a comprehensive methodology for assessing the effectiveness of SIC in the audit 

activities of the internal audit unit not only in the Ministry of Defense and the 

Armed Forces of Ukraine, but also in other internal audit units of central executive 

bodies of Ukraine. 

The results of the dissertation can be used by higher education institutions in 

the training of specialists in internal audit and internal control, managers of all 



levels of government, who directly organize the functioning of internal control and 

internal audit in subordinate structural units (units). 

Key words: state internal financial control, internal control system, internal 

audit, risk management, efficiency assessment. 
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