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Ефективність системи внутрішнього контролю в кредитних установах В’єтнаму
Глобальна економічна інтеграція пропонує безліч можливостей для сприяння економічному розвитку, проте
водночас існують труднощі та ризики у веденні підприємницької діяльності. Це завжди породжує багато
питань, які необхідно вирішити керівникам кредитних установ. Система внутрішнього контролю кредитних
установ набуває все більшого значення для сталого розвитку фінансової системи країни. Метою статті є оцінка
ефективності практичного застосування системи внутрішнього контролю у кредитних організаціях В’єтнаму.
Для аналізу даних використано програмне забезпечення SPSS та описову статистику. Для збору об’єктивних
думок 382 експертів, які є менеджерами кредитних установ у 2020 році, розроблено структуровану анкету та
застосовано метод цілеспрямованого відбору. Результати показують, що всі п’ять досліджуваних компонентів
сприяють покращенню ефективності системи внутрішнього контролю, а сама система відіграє важливу роль у
забезпеченні захищеності в’єтнамських кредитних установ. Таким чином, з метою підвищення ефективності
системи внутрішнього контролю Центральний банк В’єтнаму повинен вдосконалити законодавчу базу та
відповідні положення щодо внутрішнього контролю для кредитних установ відповідно до міжнародних
принципів.
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Эффективность системы внутреннего контроля в кредитных учреждениях Вьетнама
Глобальна экономическая интеграция предлагает много возможностей для способствования экономическому
развитию, однако в то же время существуют трудности и риски в ведении предпринимательской деятельности.
Это всегда порождает множество вопросов, которые необходимо решить руководителям кредитных
организаций. Система внутреннего контроля кредитных учреждений приобретает все большее значение для
устойчивого развития финансовой системы страны. Цель статьи – оценка эффективности практического
применения системы внутреннего контроля в кредитных учреждениях Вьетнама. Для анализа данных
использованы программное обеспечение SPSS и описательная статистика. Для сбора субъективных мнений 382
экспертов, являющихся менеджерами кредитных учреждений в 2020 году, разработана структурированная
анкета и применен метод целенаправленного отбора. Результаты показывают, что все пять исследуемых
компонентов способствуют повышению эффективности системы внутреннего контроля, а сама система играет
важную роль в обеспечении защищенности вьетнамских кредитных учреждений. Таким образом, с целью
повышения эффективности системы внутреннего контроля Центральный банк Вьетнама должен
усовершенствовать законодательную базу и соответственные положения относительно внутреннего контроля
для кредитных учреждений в соответствии с международными принципами.
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