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і  •  • • •Актуальність теми дисертації.

Сьогодні держава повинна оперативно й ефективно впливати на процеси,

які відбуваються в економіці, забезпечувати концентрацію контрольних дій на

найбільш пріоритетних напрямах фінансової діяльності. Цьому має сприяти

система державного фінансового контролю. Водночас, слабкість його теоретико-

методологічної та методичної бази, недоліки в організації контрольного

процесу, використання застарілих форм державного фінансового контролю

знижує ефективність контрольних функцій держави, спричиняє до зростання

обсягів фінансових порушень в Україні. Крім того, недосконалість законодавчих

і нормативних актів, їх неузгодженість призводить до недостатньо

аргументованого розподілу контрольних повноважень між різними

контролюючими органами, дублювання контрольних заходів, надмірне

перевантаження перевірками і ревізіями одних об’єктів і безконтрольність

інших.

Це зумовлює об’єктивну потребу у дослідженні теоретичних і методичних 

аспектів утворення єдиної системи державного фінансового контролю, 

формування її як цілісної системи, вдосконалення законодавчої бази та 

визначення й утвердження вищого органу державного фінансового контролю. 

Також постає потреба у дослідженні теоретичних засад організації й 

трансформації системи державного фінансового контролю; інституційних 

принципів модернізації, стандартизації, місця, значення окремих суб’єктів 

контролю у створенні ефективного й оптимального контрольного середовища; 

концептуальних засад побудови єдиної системи державного фінансового

контролю; нормативно-правового регулювання державного фінансового
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контролю; змісту сучасних концепцій і стратегій у діяльності контролюючих 

органів.

З огляду на вищезазначене, обрана тема дисертаційної роботи 

В.Ф.Піхоцького та її мета, визначена як обґрунтування напрямів розвитку 

системи державного фінансового контролю шляхом розробки теоретико- 

методологічних і організаційних засад формування та функціонування цілісної 

системи державного фінансового контролю в Україні та підвищення 

ефективності діяльності контролюючих органів, є важливою і надзвичайно 

актуальною.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність.

Вивчення дисертаційної роботи, автореферату та публікацій за темою 

дисертації дозволяє зробити висновок, що основні наукові положення, 

висновки і рекомендації дисертаційної роботи мають достатньо глибоке 

теоретичне, методологічне та емпіричне обґрунтування, відповідають 

сформульованій меті та завданням дослідження, оскільки вони базуються на 

опрацюванні значної кількості вітчизняних та зарубіжних джерел інформації 

(433найменування), які відповідають специфіці дисертації. Також результати 

дослідження отримані на основі використання сучасних прийомів та методів 

наукових досліджень економічних явищ: системний метод, наукової

абстракції, історичний і логічний, метод екстраполяції, узагальнень. 

Використано методи економіко-математичного моделювання і експертних 

оцінок. Об’єкт та предмет дослідження повною мірою відображено в логічно 

побудованій структурі дисертації та її основному змісті.

Інформаційну базу дослідження склали законодавчі, нормативно-правові 

акти у сфері державного фінансового контролю, інструктивно-методичні 

документи, матеріали науково-практичних конференцій. Звітні, інформаційно- 

аналітичні та статистичні матеріали Рахункової палати України, Міністерства 

фінансів України, Державної фінансової інспекції України, Державної



з

фіскальної служби України, інших центральних органів виконавчої влади, 

наукові праці українських і зарубіжних учених з теорії, методології, методики та 

організації фінансового контролю.

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження

полягає у тому, що наведені у роботі пропозиції спрямовані на вдосконалення 

фінансової теорії, методології, організації і практики державного фінансового 

контролю в Україні знайшли застосування в практичній діяльності Рахункової 

палати України, Державної фіскальної служби України, Державної служби 

фінансового моніторингу України, Міністерства фінансів України, Державної 

фінансової інспекції України, що підтверджено відповідними довідками.

Теоретико-методологічні, методичні положення та результати наукового 

дослідження здобувача використовуються у навчальному процесі Львівського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, економічного факультету 

Львівського національного університету ім. І.Франка, на кафедрі фінансів 

Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська 

політехніка», Львівської державної фінансової академії при підготовці 

бакалаврів та магістрів для викладання дисциплін «Фінанси», «Бюджетна 

система», «Казначейська система», «Державний фінансовий контроль», 

«Контроль і ревізія суб’єктів підприємництва», «Організація і методика 

контролю», «Податкова система України», «Бюджетування в державних 

організаціях», «Фінанси», «Бюджетна система», «Податковий контроль», 

«Податкова система», «Податковий менеджмент та інші.

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій.

Зміст дисертаційного дослідження свідчить про його системний характер і 

наявність в ньому наукових результатів, висновків і пропозицій, які в сукупності 

розв’язують важливу наукову проблему, що полягає в удосконаленні



теоретичних, методологічних та організаційних засад системи державного 

фінансового контролю, вирішенні комплексу завдань, пов’язаних із побудовою 

й функціонуванням єдиної системи державного фінансового контролю, 

визначенні перспективних напрямів її розвитку в Україні.

Серед наукових результатів проведеного в дисертаційній роботі

дослідження найбільш суттєвими є запропоновані наукові підходи забезпечення 

високого ступеня підготовки, проведення і реалізації матеріалів контрольних 

заходів та розроблений механізм державного фінансового контролю і його 

структура, який дає змогу забезпечити законне, ефективне, економне і прозоре 

управління фінансовими ресурсами держави і надаватиме повну, своєчасну і 

достовірну інформацію про це органам влади та громадськості (с.119-165).

З метою оцінки сучасного стану державного фінансового контролю в 

Україні та виявлення проблем, що існують у цій сфері проведена

систематизація історичного генезису наукової думки щодо запровадження та 

розвитку державного фінансового контролю, що дає змогу виділити історичні 

віхи фінансового контролю за окремими типами суспільного виробництва і 

етапами економічного розвитку, щоб визначити перспективи розвитку

державного фінансового контролю та провести аналіз процесу його

становлення, історичні надбання, виокремити наявні недоліки, проблеми та 

аспекти, які потребують подальшого вдосконалення( с.48-87).

Важливим здобутком автора є розроблена імітаційна модель процесу 

виявлення об’єктів з порушеннями, яка враховує частоту таких об’єктів у 

контрольній групі та ймовірність ідентифікації порушення, безпосередньо 

вивчаючи об’єкт; використання якої при проведенні математичних

експериментів у процесі здійснення державного фінансового контролю надасть 

змогу обґрунтувати обсяги вибіркових перевірок, визначити орієнтовну загальну 

кількість об’єктів з порушеннями у контрольній групі (с. 256-266).

Заслуговують на увагу запропоновані автором наукові підходи 

забезпечення високого ступеня підготовки, проведення і реалізації матеріалів 

контрольних заходів та розроблено механізм державного фінансового контролю



і його структуру, який дає змогу забезпечити законне, ефективне, економне і 

прозоре управління фінансовими ресурсами держави і надаватиме повну, 

своєчасну і достовірну інформацію про це органам влади та громадськості (с. 

119-165). Окремої уваги заслуговує обґрунтування необхідності приведення 

державного фінансового контролю та аудиту використання державних коштів 

до міжнародних стандартів державного фінансового контролю, що допоможе 

удосконалити керованість бюджетними процесами на усіх рівнях бюджетів, 

взаємодію і узгодженість контролюючих органів при здійсненні контрольних 

заходів та прийнятті управлінських рішень (с.87-112).

Суттєвим є удосконалення ряду положень, зокрема: засади визнання в 

Законі України «Про фінансовий контроль» статусу вищого органу фінансового 

контролю за Рахунковою палатою України з однозначним суттєвим 

розширенням її повноважень і функцій, повноцінних гарантій незалежності, 

який обов’язково має перебувати поза гілками влади, бути підзвітним 

громадськості і Верховній Раді України та наділення вищого органу державного 

фінансового контролю для реалізації цілей контрольної діяльності правом 

застосування адміністративних санкцій і захисту інтересів держави у судовому 

порядку (с.331-353).; концепції створення єдиної системи державного 

фінансового контролю, яка має стати науковим і політичним документом, де 

мають висвітлюватися теоретичні і методологічні засади контролю, вимоги до 

законодавчої бази, державної політики у сфері фінансового контролю та 

визначення її організаційної структури, яка передбачає охоплення державним 

фінансовим контролем усіх сфер діяльності держави і створить відповідні умови 

для підвищення ефективності та результативності державного фінансового 

контролю на макро- і макрорівнях (с.312-331).; організаційні засади 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
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контролюючими органами на засадах єдності завдань, принципів і стратегії 

діяльності контролюючих органів, визначити перелік інструментарію (форми, 

методи, засоби тощо) можливий і доцільний для застосування конкретними 

суб’єктами контролю (с.312-331); механізм 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. 278-300); теоретико-методологічні й організаційно- 

практичні засади методу аудиту ефективності виконання бюджетних програм 

для виділення критеріїв оцінки і методів оцінювання економічної ефективності 

чинників виконання бюджетних програм, основні елементи, зміст і 

послідовність контрольних процедур та інформаційне забезпечення їхнього 

проведення, які регламентують порядок проведення аналітичних досліджень і 

використання їхніх результатів в управлінських цілях (с. 124-165); 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.300-309).

У роботі набуло подальшого розвитку: класифікація організаційних форм 

і видів фінансового контролю, завдяки використанню 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.21-47); 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. 353-375).

У цілому наукова новизна проведеного дослідження має теоретико- 

методологічний, аналітичний та практичний аспекти.

Повнота відображення результатів дослідження в опублікованих 

працях і авторефераті.

Наукові положення, висновки та практичні рекомендації дисертації 

достатньо повно відображені у наукових публікаціях здобувача, зокрема в 47 

опублікованих працях загальним обсягом 57,3 друк, арк., із них у 3 монографіях і 

посібниках (31,8 друк, арк.), у наукових фахових виданнях -  23 праці, 6 - у  

виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз та 15 - в інших 

наукових виданнях. Наукові публікації відповідають встановленим вимогам.

Зміст автореферату повною мірою відповідає основним положенням 

дисертації і достатньо повно розкриває її.

Зауваження та дискусійні положення дисертаційного дослідження.

У цілому позитивно оцінюючи роботу, слід звернути увагу на окремі 

положення дисертаційної роботи, які мають дискусійний характер чи 

потребують додаткового обґрунтування.

1. У дисертації здійснено класифікацію організаційних форм і видів 

фінансового контролю з використанням системного підходу до визначення 

його класифікаційних ознак (суб’єктів контролю, підконтрольних об’єктів, 

контрольних дій, процедур), що надало змогу уточнити суть форм 

державного фінансового контролю, аудиту ефективності, видів зовнішнього 

та внутрішнього контролю (с. 21-47). Водночас, задеклароване завдання 

формування стратегічних напрямів розвитку системи державного
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фінансового контролю (с.9) реалізоване в дисертації недостатньою чітко

(п.5.2.).

2. З метою створення інституту державного фінансового контролю, 

який забезпечуватиме законне, ефективне, економне і прозоре управління 

фінансовими ресурсами держави і надаватиме повну, своєчасну і достовірну 

інформацію про це громадськості, в роботі запропоновано сучасний механізм 

державного фінансового контролю і його структуру (с. 12 автореферату, 

с.121 дисертації). Водночас, автор не окреслює розуміння фінансового 

важеля, а тому перелік важелів державного фінансового контролю не є 

аргументованим, отже не обґрунтована правомірність віднесення до них 

зокрема таких як, «встановлення причин порушень», «розробка пропозицій» 

«недопущення незаконного або неправильного використання коштів».

3. У дисертації показано місце фінансового контролю у системі 

державного регулювання економіки (рис. 3.2. на с. 209). Водночас, державне 

регулювання економіки представлене лише такими складовими: органами 

державної влади, бюджетними установами й організаціями та суб’єктами 

господарювання. Державний фінансовий контроль представлений на схемі 

одним блоком і яким чином він пов'язаний із системою державного 

регулювання потребує додаткового тлумачення та більш переконливої 

аргументації.

4. Серед рекомендацій щодо розширення функцій Рахункової палати 

України (с.343), на нашу думку, слід було б зазначити про необхідність 

розширення її повноважень у частині здійснення контролю за доходною 

частиною державного бюджету та фінансами державних підприємств.

5. У роботі запропоновані критерії оцінки як ефективності роботи 

Рахункової палати загалом, так і її окремих підрозділів, зокрема 

пропонуються показники ефективності фінансового контролю (с.357-360), 

методичні основи визначення ефективності державного фінансового 

контролю, що дозволяють оцінити ефективність фінансового контролю як 

управлінської діяльності (функції), так і органу фінансового контролю



(с.360). Водночас викликає сумнів обґрунтованість віднесення до критеріїв 

дієвості таких показників, як: кількість структурних перетворень в економіці, 

міністерствах, відомствах і на підприємствах, здійснених за пропозиціями 

Рахункової палати та кількість поправок до чинного законодавства (с.357). 

Здійснення структурних перетворень не може у даному випадку цілком 

покладатися на контролюючий орган, адже виникає загроза опортуністичної 

поведінки внаслідок його вагомої суб’єктивної складової. Щодо кількості 

поправок до чинного законодавства, то тут, на мою думку, слід ставити 

питання про якість законодавчих актів і прагнення до стабільності, 

усталеності законодавства, а не його перманентних змін.

Однак, висловлені зауваження та дискусійні моменти є лише 

додатковим свідченням багатоаспектності і складності проблем, піднятих у 

дисертаційній роботі, тому вони суттєво не знижують її загальну високу 

оцінку.

Загальний висновок.

Дисертаційна робота Піхоцького В.Ф. є завершеним, цілісним, 

самостійно виконаним науковим дослідженням. У авторефераті розкрито 

зміст дисертації, її основні положення, висновки та рекомендації. Отримані 

наукові результати дозволяють суттєво розширити методологію та 

інструментарій державного фінансового контролю в Україні та вирішити 

важливу наукову проблему - обґрунтування напрямів розвитку системи 

державного фінансового контролю шляхом розробки теоретико-методологічних 

і організаційних засад формування та функціонування цілісної системи 

державного фінансового контролю в Україні та підвищення ефективності 

діяльності контролюючих органів.

Високий рівень виконаного дослідження, наукова новизна отриманих 

результатів, теоретичне і практичне значення, достовірність отриманих 

висновків і рекомендацій, актуальність теми дають підстави стверджувати, 

що дисертаційна робота «Система державного фінансового контролю в
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Україні: концептуальні засади теорії та практики» відповідає вимогам п. 9, 

10, 12, 13, 14 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання, старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, що висуваються до 

докторських дисертацій, а її автор, Піхоцький Володимир Федорович, 

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 -  гроші, фінанси і кредит.

Офіційний опонент: 

завідувач кафедри фінансів 

Університету митної справи та фінансів,

доктор економічних наук, професор

Підпис
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