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Актуальність теми дослідження

Публічні фінанси вимагають використання державного фінансового 
контролю як дієвого інструменту державного регулювання економікою. Тому 

вивчення групи питань функціонування системи державного фінансового 

контролю є постійно затребуваним напрямом дослідження. Це 

обумовлюється як особливостями змін умов і результатів діяльності суб’єктів 

господарювання, так і необхідністю захисту державних інтересів та 

дотримання унормованих стандартів економічної (і фінансової у тому числі) 

поведінки тими ж суб’єктами господарювання

Дисертаційна робота Піхоцького В. Ф. якраз і спрямована на розв’язання 

важливої наукової теоретико-методологічної та практичної проблеми -  

розробка нових теоретико-методологічних підходів щодо формування й 

реалізації дієвої цілісної системи державного фінансового контролю з 

урахуванням сучасних ринкових перетворень. Це має безумовно важливе 

імпліцитне значення для розвитку системи державних фінансів України в 

цілому і прояву регуляторно-наглядових функцій держави зокрема.

Окреслені питання безпосередньо пов’язані з необхідністю дотримання 

економічної і фінансової безпеки держави та суб’єктів господарювання, чому 

постійно приділяється важлива увага в діяльності як державних органів, так і 

відповідних служб на корпоративному рівні. Превентивне убезпечення 

державних інтересів від потенційних загроз розбалансування економічного 

розвитку шляхом модернізації державного фінансового контролю наб'^5̂
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більшої значущості. І свідченням цього є посилення ролі держави як 

організаційного та фінансового агента в забезпеченні економічного зростання.

Зазначене вище свідчить про актуальність теми і своєчасність поданої до 

захисту дисертаційної роботи Піхоцького В. Ф.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 
рекомендацій, їх достовірність і новизна

Ознайомлення зі змістом дисертації Піхоцького В. Ф. дає підстави 

стверджувати, що наукові положення, висновки і рекомендації, що містяться 

у дисертаційній роботі є обґрунтованими і достовірними.

Зазначене підтверджується, насамперед, методологією дослідження, що 

складає основу наукового пошуку автора, і зокрема, використанням 

системного методу та інституціональної теорії при вивченні природи 

державного фінансового контролю і напрямів його розвитку.

Здобувач використав спектр наукових методів дослідження, зокрема це 

методи наукової абстракції, тестування, екстраполяції, документальної 

перевірки, узагальнення, економіко-математичного моделювання, експертних 

оцінок, що дало змогу сформулювати виважені наукові висновки та 

рекомендації за результатами дослідження. Автор належним чином відзначає 

конкретизацію використання зазначених методів дослідження при 

дослідження різних аспектів наукової проблеми.

Проведене дослідження Піхоцьким В. Ф. ґрунтується на використанні 

офіційних даних з різних інформаційних джерел, -  Рахункової Палати 

України, Міністерства фінансів України, Державної фінінспекції та 

Державної фіскальної служби України. У роботі міститься критичний аналіз 

значного обсягу літературних, довідкових і нормативних джерел інформації 

(загалом список використаних джерел в дисертації нараховує 433 джерела) з 

високопрофесійною обробкою фактологічного і статистичного матеріалу.

Дослідження дисертанта є складовою кількох науково-дослідних тем, що 

виконувались в ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.Долішнього



НАН України» та у Львівській державній фінансовій академії. Індивідуальна 

участь здобувача у виконанні відповідних тем відзначена у вступній частині 

роботи (с. 7-8) та в авторефераті (с. 2-3) згідно встановлених вимог.

Достатньо очевидною є публічність дослідницької позиції 

Піхоцького В. Ф. Теоретичні та практичні питання становлення і розвитку 

державного фінансового контролю в Україні апробовані здобувачем на 

представлених у вступній частині роботи 11-ти міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях. Здобувачем за темою 

дослідження опубліковано 47 праць загальним обсягом 57,3 д.а. -  у т.ч. 

індивідуальна та колективна монографії, 23 праці у фахових виданнях. 6 

праць у виданнях, що включені до міжнародних науково метричних баз.

Затребуваність одержаних результатів і практичних пропозицій 

дисертаційної роботи Піхоцького В. Ф. підтверджені їх використанням у 

діяльності Рахункової палати України, Державної фіскальної служби, 

Державної служби фінансового моніторингу, Державної фінансової інспекції, 

Міністерства фінансів України, у навчальному процесі львівських вузів та 

Львівського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України.

Високий фаховий рівень здобувача творчо розкривається на основі 

здобутих наукових знань разом з примноженим практичним досвідом роботи 

в різних установах сектору загальнодержавного управління. При цьому 

теоретична та практична формалізація логіки вивчення системи державного 

фінансового контролю як об’єкту дослідження достатньо очевидна. 

Структурно дисертація має чітку композиційну побудову і в цілому 

відповідає обраній темі дослідження та визначеній меті. Це знаходить 

відображення у переконливості дослідницьких аргументів, що свідчить про 

виваженість пропонованих автором підходів до формування і розвитку 

системи державного фінансового контролю в сучасній економіці України.

Найбільш суттєвими науковими результатами, отриманими 

здобувачем з диференційованою фіксацією ступеню новизни, є такі:
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систематизація історичного генезису запровадження та розвитку 

державного фінансового контролю, що дозволило виділити історичні віхи 

розвитку фінансового контролю, визначити перспективи розвитку 

державного фінансового контролю з виокремленням наявних недоліків, 

проблем та аспектів, які потребують подальшого вдосконалення (с. 48-87);

розроблення імітаційної моделі виявлення об’єктів 

господарювання з порушеннями та оцінки ймовірності ідентифікації 

порушення при безпосередньому вивченні діяльності об’єкта, що дає змогу 

обґрунтувати обсяги необхідних вибіркових перевірок та визначити 

орієнтовну загальну кількість об’єктів з порушеннями у контрольній групі 

(с. 256-265);

-  обґрунтування наукових підходів до підвищення ступеня 

підготовки, проведення і реалізації матеріалів контрольних заходів та 

розроблення механізму державного фінансового контролю задля забезпечення 

законного, ефективного, економного і прозорого управління фінансовими 

ресурсами держави з інформуванням влади та громадськості про відповідні 

результати (с. 119-165);

обґрунтування необхідності приведення державного фінансового 

контролю та аудиту використання державних коштів до міжнародних стандартів 

державного фінансового контролю, що сприятиме удосконаленню керованості 

бюджетними процесами на усіх рівнях, поглибленні взаємодії і узгодженості 

контролюючих органів при здійсненні контрольних заходів та прийнятті 

управлінських рішень (с. 87-112);

-  обґрунтування необхідності визнання статусу вищого органу 

фінансового контролю за Рахунковою палатою України з однозначним суттєвим 

розширенням її повноважень і функцій, повноцінних гарантій незалежності з 

наділенням цього вищого органу державного фінансового контролю 

повноваженнями для реалізації цілей контрольної діяльності правом 

застосування адміністративних санкцій і захисту інтересів держави у судовому 

порядку (с. 334-349);
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-  удосконалення концепції створення єдиної системи державного 

фінансового контролю, де мають висвітлюватися теоретичні і методологічні 

засади контролю, вимоги до законодавчої бази, державної політики у сфері 

фінансового контролю та визначення її організаційної структури з охопленням 

державним фінансовим контролем усіх сфер діяльності держави; це забезпечить 

відповідні умови для підвищення ефективності та результативності державного 

фінансового контролю на макро- і макрорівнях (с. 167-175);

-  удосконалення організаційних засад розвитку єдиної системи 

державного фінансового контролю та її елементів на підставі обґрунтування 

необхідності конституційного визначення Рахункової палати України як Вищого 

органу державного фінансового контролю, що дасть змогу реалізувати цілісну 

концепцію цієї системи в Україні, передбачити методологічні, організаційні, 

кадрові та інформаційні зв’язки з іншими контролюючими органами на засадах 

єдності завдань, принципів і стратегії діяльності контролюючих органів (с. 314- 

328);

-  визначення суті, ролі та місця державного фінансового контролю в 

системі фінансової діяльності держави як органічної складової ринкової 

економіки -  важливого чинника досягнення балансу між ринковими 

відносинами і державним регулюванням для досягнення стратегічного ефекту за 

наслідками їхньої взаємодії (с. 209-213);

-  обгрунтування напрямів і можливості покращення координації і 

взаємодії органів державного фінансового контролю, обмін інформаційними, 

методичними і нормативними матеріалами та консолідація спільних зусиль при 

здійсненні контрольних заходів для забезпечення системності контролю і 

організаційного впорядкування контрольної діяльності загалом та роботи 

окремих ланок системи фінансового контролю (с. 282-297);

-  визначення теоретико-методологічних й організаційно-практичних 

засад аудиту ефективності виконання бюджетних програм для виділення 

критеріїв оцінки і методів оцінювання економічної ефективності чинників 

виконання бюджетних програм, основні елементи, зміст і послідовність
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контрольних процедур та інформаційне забезпечення їхнього проведення, які 

регламентують порядок проведення аналітичних досліджень і використання 

їхніх результатів в управлінських цілях (с. 124-160);

— обґрунтування необхідності створення єдиної інформаційної бази та

інформаційної взаємодії в системі органу державного фінансового контролю, що 

дасть підстави розширити функціональні та технічні можливості підвищення 

ефективності і результативності органу державного фінансового контролю та 

прийняття адекватних управлінських рішень для охоплення контрольних

об’єктів (с. 301-308).

— розвиток концептуальних положень формування та функціонування 

єдиної системи державного фінансового контролю у сукупності її складових і 

органів державного фінансового контролю, взаємовідносин між ними й органами 

державної влади (с. 316-320);

— класифікація організаційних форм і видів фінансового контролю з 

використанням системного підходу до визначення його класифікаційних ознак 

(суб’єктів контролю, підконтрольних об’єктів, контрольних дій, процедур), який 

дав змогу уточнити суть форм державного фінансового контролю, аудиту 

ефективності, видів зовнішнього та внутрішнього контролю (с. 23-45);

визначення й обґрунтування теоретичних і методичних положень 

державного фінансового контролю в Україні в частині застосування аудиту 

державних фінансових ресурсів і державної власності як сукупності контрольних 

заходів та аналітичного опрацювання фінансової і статистичної звітності, 

результатів ревізій та перевірок, іншої публічної інформації для визначення рівня 

ефективності державних вкладень суб’єктами господарювання, щоб реалізувати 

заплановані цілі та попередження ризиків їхнього неефективного використання 

(с. 356-371).

Теоретичне значення отриманих автором результатів полягає у тому, що 

обґрунтовані у дисертації висновки та рекомендації визначають побудову і 

функціонування єдиної системи державного фінансового контролю в Україні,
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визначають його перспективи як важливої частини державного управління 

розвитком фінансової системи країни.

Практична цінність дослідження полягає у розробці концептуального 

підходу до організації й реорганізації діяльності, уточненні функцій установ у 

сфері державного фінансового контролю з доведенням авторських пропозицій 

до впровадження (підрозділ практичного значення одержаних результатів у 

вступній частині роботи є переконливим для цього).

Проміжні і загальні висновки за результатами дослідження 

концентровано відображають основний зміст роботи та її основні положення. 

Список використаних джерел показує пласт обробленої автором спеціальної 

економічної та іншої інформації в матеріальній та електронній формі 

використання, а додатки ілюстративно розкривають і доповнюють основний 

зміст дисертації.

Автореферат дисертації повністю відповідає основним 
положенням роботи та розкриває її зміст, структуру і акцентує увагу на 

основних наукових розробках. В авторефераті дисертації всі ключові 

положення дисертаційної роботи кваліфіковано представлені відповідно до 
встановлених вимог та рекомендацій.

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації

Відзначаючи змістовність представленої до захисту дисертації, 

обґрунтованість і новизну отриманих наукових результатів, водночас не 

залишаються поза увагою її недоліки і дискусійні положення. Серед них, 

зокрема:

1. Автор недостатньо переконливо акцентує ступінь наукової 

новизни одержаного результату як «вперше» під час формулювання пункту 

четвертого новизни (с. 12 роботи) щодо необхідності приведення державного 

фінансового контролю та аудиту використання державних коштів до 

міжнародних стандартів державного фінансового контролю. У тексті роботи
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(с. 91-114) особливості розкриття авторської позиції з цього питання далеко 

не є первинними. Доречно зауважити, що необхідність імплементації 

вітчизняних норм і практики реалізації функцій державного управління в 

різних сферах (і щодо державного фінконтролю у тому числі) міститься в 

узгоджувальних документах з ЄС, в нормативних актах вітчизняних 

державних установ, в різній мірі розкриваються в працях інших дослідників, 

містяться у відповідних оглядах і коментарях.

Інша річ, що на сьогодні зберігається і буде зберігатися актуальність 

вивчення зазначеного аспекту проблеми, і тому питання відповідності тих чи 

інших норм державного управління у сфері державного фінансового 

контролю не можна вважати повністю розв’язаним. Таким чином, одержаний 

автором зазначений результат дослідження доцільно було б класифікувати в 

групі «дістали подальший розвиток».

2. У другому розділі роботи автор наводить класифікацію методів 

державного фінансового контролю та відзначає їх залежність від форми 

контролю (с. 121-122). Це вірно, але при цьому доцільно було б відзначити 

об’єктивність і роль суб’єктивного фактора в здійсненні ДФК. Це особливо 

актуально при узгодженості інтересів господарюючих суб’єктів. Такі 

наведені в дисертації методи контролю, як «перевірка документів за 

формальними ознаками», «опитування, спостереження», «оцінювання» 

потребують поглибленого пояснення їх сутності з врахуванням 

особливостей адміністрування при їх реалізації в діяльності відповідних 

державних органів.

3. Щодо ефективності ДФК. Автор має чітку власну позицію з цього

питання і відзначає, що «ефективність державного фінансового контролю 

необхідно розглядати у двох аспектах: ефективність формування та

використання державних коштів і власності й ефективність державного 

фінансового контролю з точки зору системи, як об’єкта управління 

(результативність діяльності органів фінансового контролю, методів 

державного фінансового контролю)» (с. 217). Згодом, при визначенні причин,
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що впливають на ефективність фінансового контролю (с. 219-220) 

відзначається наявність «численних протиріч окремих правових актів». І 

дисертація, і практика здійснення ДФК тільки б виграли від наведення 

спеціального порівняльного аналізу для удосконалення чинної нормативно- 

правової бази в частині здійснення ДФК. Очевидно, що така інформація 

(безумовно очікувана в секторі загальнодержавного управління) мала б чітке 

науково-практичне спрямування.

4. Щодо результатів аналізу проведених контрольних заходів 

органами Державної фінансової інспекції України у 2007-2013 рр. (с. 248-249, 

табл. 4.5). Якщо рівень виявлених порушень в бюджетних установах 

упродовж 2007-2013 рр. завжди залишався «стабільно високим» -  у наведеній 

автором динаміці від 96,9% до 97,5%, то про що це свідчить -  про високу 

результативність ДФК чи про «провальну» діяльність бюджетних установ як 

суб’єктів контролю? І чим можна пояснити збільшення обсягів нецільового 

витрачання коштів бюджетними установами, про що пише автор на с. 251- 

252?

5. У руслі сучасної трансформації управління економікою держави 

автор підкреслює, що «система державного фінансового контролю ... 

об’єктивно потребує реформування» (с. 333), зазначаючи далі, що «сфера 

застосування державного фінансового контролю повинна охоплювати 

фінансово-господарську діяльність суб’єктів не тільки державного, а й 

корпоративного сектора економіки» (с. 334). Наскільки дана авторська теза 

кореспондується з положенням Господарського кодесу України (ст. 19, п. 3), 

де чітко визначені сфери здійснення державою контролю і нагляду за 

господарською діяльністю суб'єктів господарювання?

Утім, висловлені зауваження в значній мірі є дискусійними. Варто 

відзначити внесок автора та його наукових здобутків у приріст наукових і



практичних знань у сфері державного фінансового контролю.

6 . 0 .

Загальний висновок

У дисертаційній роботі Піхоцького В. Ф. «Система державного 

фінансового контролю в Україні: концептуальні засади теорії та практики» 

дотримані вимоги щодо підготовки та оформлення дисертацій, представлених 

на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук і викладених у 

Постанові Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (пункти 9, 10, 

12, 13, 14).

Дисертація Піхоцького В.Ф. характеризується тим, що: а) дослідження 

у сфері державного фінансового контролю проведено за актуальною для 

економіки України темою; б) поставлені у роботі завдання дослідження 

отримали повне і всебічне вирішення; в) низка одержаних результатів 

обгрунтовано кваліфікується за ознаками наукової новизни і має практичне 

значення; г) результати дослідження в сукупності розв’язують важливу 

науково-прикладну проблему розроблення нових теоретико-методологічних 

підходів та обґрунтовання напрямів формування, створення й реалізації дієвої 

цілісної системи державного фінансового контролю з урахуванням сучасних 

ринкових перетворень та інтеграційних процесів. Висновки та рекомендації за 

результатами дослідження є аргументованими.

Піхоцький Володимир Федорович заслуговує присудження наукового 

ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 -  Гроші, фінанси 

і кредит.

Офіційний опонент:

Доктор економічних наук, професор 
завідувач відділу фінансово-бюджет 
Науково-дослідного економічного ін 
Мінекономрозвитку України В. В. Корнєєв
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