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1. Актуальність теми дослідження

Одним з елементів правової держави, основні засади побудови якої 
закладені в Конституції України, виступає державний фінансовий контроль. В 
Україні вже сформовані органи, що здійснюють державний фінансовий 
контроль. Його, поряд з виконанням основних завдань і функцій, проводять 
державні органи загальної компетенції, а також спеціальні органи, створені з 
цією метою. Неоднозначне визначення завдань і функцій, нечіткість 
закріплення повноважень не сприяє належному здійсненню державного 
фінансового контролю.

Державний фінансовий контроль не можна розглядати у відриві від 
функцій та економічної ролі держави. Будь яка форма державного регулювання 
економіки має у своєму складі контрольні дії, спрямовані на те, щоб 
гарантувати виконання поставлених завдань.

Відтак в Україні існує потреба у формуванні цілісної та структурованої 
системи державного фінансового контролю, обґрунтуванні стратегії її 
подальшого розвитку, напрацюванні методологічних та методичних основ 
функціонування вищого органу державного фінансового контролю, 
удосконаленні форм і методів здійснення, результативності, ефективності і 
якості контрольно-аналітичних заходів.

Це обумовлює необхідність активізації комплексних і системних 
досліджень об’єктивних передумов та механізмів розвитку^системи державного
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фінансового контролю в Україні, що визначає актуальність теми 
дисертаційного дослідження Піхоцького В.Ф.

2. Зв’язок теми дисертаційного дослідження з державними та 
галузевими програмами і темами

Дисертацію виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт ДУ 
«Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» за темами: 
«Механізми підвищення ефективності використання фінансового потенціалу 
регіону» (номер державної реєстрації 0110Ш02026), в межах якої автором 
розроблено організаційні засади побудови системи державного контролю на 
регіональному рівні; «Фінансове забезпечення розвитку територіальних громад 
Карпатського регіону в умовах реформування місцевого самоврядування» (номер 
державної реєстрації 011Ш000018), розроблено організаційні засади побудови 
системи державного контролю на регіональному рівні, а також виокремлено 
основні проблеми здійснення фінансового контролю в процесі формування та 
використання коштів місцевих бюджетів та Львівської державної фінансової 
академії за темами: «Прояви та оцінювання синергетичності у фінансовій системі 
держави» (номер державної реєстрації 011 Ш006432), в якій автором обґрунтовано 
синергетичний підхід як методологічної основи дослідження проблем фінансового 
контролю; «Розробка концепції та інструментарію оцінювання і порівняння 
державотворчого патріотизму з позиції податкової домінанти» (номер державної 
реєстрації 01131^000590), в межах якої надано рекомендації з удосконалення 
законодавчого та нормативного забезпечення державного фінансового контролю; 
«Фінансово-економічні механізми та ефективність цільових бюджетних програм в 
системі охорони здоров’я Львівщини» (номер державної реєстрації 011411002798) 
у якій автором розглянуто питання методології здійснення аудиту ефективності 
використання бюджетних коштів.

3. Ступінь обгрунтованості та достовірності 
наукових положень, висновків і рекомендацій

Наукові результати, висновки та рекомендації, викладені в роботі, 
характеризуються високим рівнем обґрунтованості, про що свідчить структурна 
побудова та зміст роботи, широкий перелік використаних літературних джерел 
з досліджуваної проблематики, обсяг проаналізованого фактичного матеріалу, 
законодавчих та нормативно-правових актів, статистичної інформації, а також 
застосування сучасних методів досліджень. Для вирішення поставлених у 
роботі завдань застосовано системний метод дослідження, використання якого 
обумовлено природою самого предмету, що, в свою чергу, є складовою 
економічної, політичної і соціальної систем суспільства. При дослідженні сутності 
контролю, визначенні основних категорій, застосовувалися методи наукової 
абстракції. Ретроспективне дослідження процесів трансформації системи 
державного фінансового контролю здійснено із поєднанням історичного і 
логічного підходів та методу екстраполяції зарубіжного досвіду на вітчизняну 
практику. Розгляд співвідношення органів державного фінансового контролю в



умовах побудови правового демократичного суспільства потребує залучення 
методів інституціональної теорії. Оцінку суті та результативності методик 
контрольної діяльності, їх еволюційного розвитку проведено з урахуванням 
методичних прийомів огляду, документальної перевірки, тестування, аналітичних 
процедур, узагальнення результатів. Методи економіко-математичного 
моделювання і експертних оцінок застосовані для оцінки ефективності системи 
державного фінансового контролю на мікрорівні.

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації, підтверджується відповідними публікаціями у 
монографіях, фахових виданнях і оприлюдненням на науково-практичних 
конференціях.

Висновки є логічно обгрунтованими, повністю відображають основні 
положення проведеного дослідження, а також можливі напрями їхнього 
використання у практиці здійснення державного фінансового контролю в 
Україні.

4. Повнота викладення основних результатів в опублікованих
наукових працях

За результатами дослідження опубліковано 47 наукових праць загальним 
обсягом 57,3 друк, арк., з яких: одноосібна (21,7 друк, арк.) та колективна (автору 
належить 8,1 друк, арк.) монографії, 44 наукові статті, з яких: 6 - у  виданнях, що 
включені до міжнародних наукометричних баз, 1 1 публікацій як апробація 
наукових досліджень.

Ознайомлення зі змістом даних наукових публікацій свідчить про 
повноту викладення в них основних положень та результатів дослідження.

Автореферат за змістом відповідає дисертаційній роботі та повною мірою 
розкриває основні положення роботи, ступінь новизни розробок, теоретичне та 
практичне значення отриманих результатів. Матеріал автореферату та 
дисертації викладено чітко, послідовно, літературною мовою. Ілюстративний 
матеріал допомагає зрозуміти й оцінити основні ідеї роботи, що винесено на 
захист.

5. Оцінка змісту дисертації та її завершеності

Дисертаційна робота Піхоцького В.Ф. «Система державного фінансового 
контролю в Україні: концептуальні засади теорії та практики» є закінченим, 
самостійним науковим дослідженням. Отримані результати дослідження 
визначають нові наукові підходи до організації цілісної системи державного 
фінансового контролю в умовах ринкової економіки України.

Положення кандидатської дисертації у дослідженні автором не 
використовувалися.



Структура дисертаційної роботи свідчить про комплексний науковий 
характер проведеного дослідження. Текстовий матеріал доповнений схемами, 
таблицями, додатками.

Проаналізувавши текст дисертації, автореферат та основні наукові праці 
Піхоцького В.Ф. можна зробити висновок, що мету дослідження досягнуто та 
поставлені завдання вирішено.

Дисертація Піхоцького В.Ф. за своїм змістом відповідає паспорту 
спеціальності 08.00.08 -  гроші, фінанси і кредит.

6. Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації

Наукова новизна результатів дослідження 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 та 
визначенні перспективних напрямів її розвитку в Україні.

Заслуговує на увагу вперше запропонована імітаційна модель процесу 
виявлення об’єктів з порушеннями, яка враховує частоту таких об’єктів у 
контрольній групі та ймовірність ідентифікації порушення при 
безпосередньому вивченні об’єкта. Використання цієї моделі дасть можливість 
обґрунтувати обсяги вибіркових перевірок та визначити орієнтовну загальну 
кількість об’єктів з порушеннями у контрольній групі (с. 256-266).

Певним науковим доробком автора є запропоновані наукові підходи 
забезпечення високого ступеня підготовки, проведення і реалізації матеріалів 
контрольних заходів та розроблений механізм державного фінансового 
контролю, який дає змогу забезпечити законне, ефективне, економне і прозоре 
управління фінансовими ресурсами держави і надаватиме повну, своєчасну і 
достовірну інформацію про це органам влади і громадськості (с. 119-165).

Представляють інтерес пропозиції автора щодо засад визнання в Законі 
України «Про фінансовий контроль» статусу вищого органу фінансового 
контролю за Рахунковою палатою України із однозначним суттєвим 
розширенням її повноважень і функцій та повноцінних гарантій незалежності, 
який обов’язково має знаходитися поза гілками влади і 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).

Важливим також є розроблений 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).

Заслуговують на увагу теоретико-методологічні та організаційно- 
практичні засади аудиту ефективності виконання бюджетних програм, зокрема 
виділення критеріїв оцінки і методів оцінювання економічної ефективності 
чинників виконання бюджетних програм, основних елементів, змісту і 
послідовності контрольних процедур та інформаційного забезпечення їх 
здійснення (с. 124-165).

Певним науковим доробком автора є пропозиції, щодо створення єдиної 
інформаційної бази та інформаційної взаємодії в системі органу державного 
фінансового контролю, що дозволить 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).

Дістав подальшого розвитку науковий підхід до 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 з метою 
реалізації запланованих цілей та попередження ризиків їх неефективного 
використання (с. 353-375).

7. Практичне значення одержаних результатів дослідження

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в 
тому, що їх застосування дозволить системно підійти до вирішення важливої 
проблеми - розробки теоретико-методологічних засад формування системи 
державного фінансового контролю, методичних підходів до оцінки 
ефективності її складових та визначення основних напрямів й розроблення 
практичних рекомендацій з її розвитку в Україні.

Основні положення та пропозиції, одержані автором за результатами 
дослідження, доведено до рівня методичних та практичних розробок, які 
містять цінність для удосконалення державного фінансового контролю в 
Україні.

Зокрема, пропозиції дисертанта знайшли своє впровадження у діяльності:
- Рахункової палати України в частині: адаптації технології контрольного 

процесу до світових стандартів та впровадження міжнародних стандартів аудиту 
державних фінансів; формування єдиної інформаційної та методологічної бази 
контролю та створення баз даних за результатами контрольних заходів; розробки 
критеріїв оцінки ефективності використання фінансових ресурсів; формування і 
використання інформаційної бази для отримання аудиторських доказів; 
впровадження сучасних інформаційних технологій в процедури аудиту з



відповідним регламентуванням доступу та правового захисту інформаційних 
ресурсів обліку й контролю. Наукові рекомендації також використані при 
підготовці законів України «Про Рахункову палату», «Про фінансовий контроль в 
Україні»; методичних рекомендацій в частині вдосконалення методичної роботи 
Рахункової палати та впровадження аудиту ефективності (довідка від 23.02.2015р. 
№ 20-334);

-Державної фіскальної служби України в частині запровадження чітких 
процедур по взаємодії контролюючих органів; формування єдиної інформаційної 
та методологічної бази контролю; приведення технології контрольного процесу до 
світових стандартів; впровадження сучасних інформаційних технологій і систем з 
відповідним регламентуванням доступу та правового захисту інформаційних 
ресурсів обліку й контролю; формування баз даних за результатами контрольних 
заходів (довідка від 12.01.2015р. № 18-23/2015);

-Державної служби фінансового моніторингу України: підвищення
ефективності існуючої системи фінансового контролю, зокрема зовнішнього, для 
підвищення фінансової дисципліни учасниками фінансових відносин в Україні; 
запровадження чітких процедур по взаємодії контрольних органів; поліпшення 
нормативно-правового забезпечення контрольної функції держави; приведення 
державного фінансового контролю та аудиту до міжнародних стандартів, 
формування єдиної інформаційної та методологічної бази контролю; приведення 
технології контрольного процесу до світових стандартів; впровадження сучасних 
інформаційних технологій і систем з відповідним регламентуванням доступу та 
правового захисту інформаційних ресурсів обліку й контролю; формування баз 
даних за результатами контрольних заходів; формування ефективної системи 
державного внутрішнього фінансового контролю, побудова та функціонування 
єдиної системи державного фінансового контролю для підвищення ефективності 
та якості контрольних заходів, скоординованої і упорядкованої діяльності 
контролюючих органів (довідка від 10.02.2015р. № 472/0330-05);

-Міністерства фінансів України в частині, яка стосується вдосконалення 
законодавчого та нормативно-правового забезпечення контрольної функції 
держави; підвищення ефективності існуючої системи фінансового контролю, 
зокрема зовнішнього, для підвищення фінансової дисципліни учасниками 
фінансових відносин в Україні; формування ефективної державного внутрішнього 
фінансового контролю, побудова та функціонування єдиної системи державного 
фінансового контролю для підвищення ефективності та якості контрольних 
заходів, скоординованої і упорядкованої діяльності контролюючих органів; 
приведення державного фінансового контролю та аудиту до міжнародних 
стандартів (довідка від 24.02.2015р. № 31 -06100-04-10/5834).

- Державної фінансової інспекції України, в частині запровадження чітких 
процедур по взаємодії контрольних органів, формування єдиної інформаційної та 
методологічної бази контролю, приведення технології контрольного процесу до 
світових стандартів, впровадження сучасних інформаційних технологій і систем з 
відповідним регламентуванням доступу та правового захисту інформаційних 
ресурсів обліку й контролю, формування баз даних за результатами контрольних 
заходів, запроваджені в роботі Державної фінансової інспекції України (довідка від 
01.04.2015р. №02-11/324).



8. Дискусійні положення та недоліки дисертаційного дослідження

В цілом у позитивно оціню ю чи наукове та практичне значення одерж аних  
автором результатів, слід вказати на деякі дискусійні положення, що мають 
місце в дисертаційній роботі:

1. На рис. 1.1 дисертації (с. 34) автором зображено занадто спрощений 
підхід щодо функцій державного фінансового контролю, перелік яких 
обмежено інформаційною, профілактичною та мобілізуючою. Сучасна теорія 
державного фінансового контролю доповнює цей перелік, зокрема і такими 
функціями як: стабілізаційною, регулятивною, мобілізаційною, пізнавальною, 
профілактичною, політикозабезпечувальною, інформаційно-аналітичною, 
антикорупційною тощо.

2. Зміст рис. 1.2. дисертації (с. 36), який називається «Класифікація 
державного фінансового контролю» не відповідає його назві, оскільки на ньому 
зображено лише класифікація контролю.

3. На рис. 1.3 (с. 47) представлені суб’єкти державного фінансового 
контролю в Україні: Рахункова палата, Державна контрольно-ревізійна служба, 
Державна податкова служба, Державне казначейство, Держкомісія з цінних 
паперів та фондового ринку, Державна митна служба, Управління контролю 
фінансових ринків, ліцензування та нагляду. При цьому автор суперечить 
власному твердженню «Однак, з огляду на сучасну специфіку коло інституцій 
державного фінансового контролю варто обмежити лише Рахунковою палатою, 
Державною фінансовою інспекцією та ревізійними службами центральних 
органів державної влади. Державна податкова та митна служби є фіскальними 
органами і не здійснюють контролю за використанням державних коштів.» (с. 
314). Крім того наведені назви окремих суб’єктів державного фінансового 
контролю є застарілими.

4. На рис. 2.1 (с. 121 дисертації) «Механізм державного фінансового 
контролю і його структура». Викликає заперечення щодо віднесення до видів 
державного фінансового контролю незалежного (громадського) контролю.

5. На с. 206 дисертації автор пропонує кількісно вимірювані критерії 
ефективності бюджетної політики. Однак обґрунтування цих пропозицій 
відсутнє.

6. У розділі 4.2 проаналізовано показники діяльності органів державного 
фінансового контролю. Зміст дисертації значно б покращився, якби автор обрав 
однакові періоди дослідження. Зокрема діяльності ДФІ, Міндоходів 
досліджується за період 2007-2013 рр., а ДМС -  2008-2010 рр.

9. Загальний висновок щодо оцінки дисертаційної роботи та її 
відповідність встановленим вимогам

У цілому дисертаційна робота Піхоцького Володимира Федоровича 
«Система державного фінансового контролю в Україні: концептуальні засади 
теорії та практики» є самостійним, логічно побудованим, завершеним науковим 
дослідженням, в якому отримані нові науково обґрунтовані результати, що в



сукупності вирішують важливу наукову проблему, яка 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 та 
визначенні перспективних напрямів її розвитку в Україні.

За актуальністю обраної теми, науковою новизною і практичним 
значенням отриманих результатів, змістом і оформленням дисертація на тему 
«Система державного фінансового контролю в Україні: концептуальні засади 
теорії та практики» відповідає вимогам, що висуваються до дисертацій на 
здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, а саме -  пунктам 9, 10, 
12, 13 та 14 «Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вченого 
звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор Піхоцький 
Володимир Федорович заслуговує присудження йому наукового ступеня 
доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 -  гроші, фінанси і кредит.
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