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Управління фінансовими ресурсами у державному секторі Нігерії: директивні заходи для
усунення лазівок
Незважаючи на спільні зусилля державних адміністрацій у Нігерії для подолання або ще краще мінімізації
загрози шахрайства, розкрадання, незаконного привласнення коштів, інфляції договірних цін, виплати
заробітної плати неіснуючим працівникам і т.д., здається, що це не закінчиться ніколи. Вважається, що
впровадження систем ефективного фінансового контролю може покращити показники діяльності, підвищити
прозорість звітності та вдосконалити процедуру її подання у державному секторі. Метою дослідження є
оцінка ефективності фінансового контролю у державному секторі Нігерії на прикладі південно-західного
регіону Акоко за допомогою описового та економетричного методів. Для перевірки гіпотез було використано
регресійний аналіз на основі первинних даних. Результати дослідження свідчать про належний ступінь та
економічність фінансового контролю і можливість мінімізації загрози незаконного привласнення коштів.
Однак є потреба у регулярному огляді системи фінансового контролю для підвищення ефективності
державного сектору.
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Адесола Виктория Адебайо, Кехинде Дамилола Илесанми
Управление финансовыми ресурсами в государственном секторе Нигерии: директивные
меры для устранения лазеек
Несмотря на совместные усилия государственных администраций в Нигерии для преодоления или еще лучше
минимизации угрозы мошенничества, хищения, незаконного присвоения средств, инфляции договорных цен,
выплаты заработной платы несуществующим работникам и т.д., кажется, что это не закончится никогда.
Считается, что внедрение систем эффективного финансового контроля может улучшить показатели
деятельности, повысить прозрачность отчетности и усовершенствовать процедуру ее подачи в
государственном секторе. Целью исследования является оценка эффективности финансового контроля в
государственном секторе Нигерии на примере юго-западного региона Акоко с помощью описательного и
эконометрического методов. Для проверки гипотез был использован регрессионный анализ на основе
первичных данных. Результаты исследования свидетельствуют о надлежащей степени и экономичности
финансового контроля и возможности минимизации угрозы незаконного присвоения средств. Однако есть
потребность в регулярном обзоре системы финансового контроля для повышения эффективности
государственного сектора.
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