


З огляду на зазначене вище, обрана тема дисертаційної роботи Христини 

Ігорівни Іваськевич та її мета, визначена як поглиблення теоретико-методичних 

та організаційних основ внутрішнього фінансового контролю видатків 

бюджетних установ й розроблення науково-практичних рекомендацій щодо 

підвищення результативності діяльності розпорядників бюджетних коштів з 

урахуванням світових тенденцій й національних особливостей, є важливою і 

актуальною. 

 

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації та їх достовірність. Наукові 

положення, висновки і рекомендації дисертації Іваськевич Х. І. мають 

достатньо високий ступінь обгрунтованості та достовірності, оскільки вони 

ґрунтуються на опрацюванні значного масиву наукових розробок вітчизняних 

та зарубіжних дослідників з питань внутрішнього фінансового контролю 

діяльності бюджетних установ, а також є результатом всебічного та 

об’єктивного аналізу досліджуваних явищ, здійсненого за допомогою 

сучасного наукового інструментарію. 

У процесі дослідження застосовано сукупність загальновизнаних методів 

наукового пізнання: історичний і діалектичний; індукції та дедукції, 

класифікації, теоретичного узагальнення і порівняння; метод наукового 

абстрагування; методи аналізу і синтезу; статистичні методи; порівняльного 

аналізу; економетричного аналізу й економіко-математичного моделювання; 

метод порівняння; системний і комплексний підходи при формуванні концепції 

внутрішнього контролю за використанням фінансових ресурсів бюджетних 

установ; статистично-економічний та графічний; економіко-математичного 

моделювання при розрахунку ефективності внутрішнього фінансового 

контролю; структурно-функціональний підхід; прийоми абстрактно-логічного 

методу. 

Інформаційну базу дослідження склали законодавчі та нормативні акти 

України, міжнародні правові документи; статистичні дані Державної служби 

статистики України, Міністерства фінансів України, інших міністерств і 



відомств; довідкова література; дані монографічних та періодичних видань; 

матеріали міжнародних й всеукраїнських науково-практичних конференцій; 

Інтернет-дослідження; власні аналітичні розрахунки та дослідження. 

Достовірність основних наукових положень дисертаційної роботи 

підтверджується також їх апробацією на міжнародних та всеукраїнських 

конференціях, публікаціями у наукових фахових виданнях, впровадженням 

окремих результатів у практику, зокрема, в діяльність Територіального 

управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській, 

Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях та управління 

фінансового контролю департаменту “Адміністрація міського голови” 

Львівської міської ради. 

 

Наукова і практична значимість одержаних результатів. Серед 

найбільш вагомих результатів дисертаційної роботи, що визначають її наукову 

новизну, найбільш суттєвими є: 

удосконалення комплексу теоретичних і науково-методологічних 

положень щодо реалізації бюджетної політики, в умовах геополітичних 

викликів, який ґрунтується на виявленні основних характерних ознак існуючих 

визначень поняття “внутрішній фінансовий контроль видатків бюджетних 

установ” та обґрунтуванні виділення двох його рівнів: централізованого – 

Державна аудиторська служба України та децентралізованого – бюджетні 

установи. Це дозволило здобувачу узагальнити наукові підходи до тлумачення 

економічного змісту, структури та функціонального призначення внутрішнього 

фінансового контролю (п.п. 1.1, с. 26-45); 

поглиблення методологічних аспектів внутрішнього фінансового 

контролю видатків бюджетних установ, які, на відміну від існуючих, 

передбачають врахування в процесі його організації: характеристик контролю 

(особливості, принципи, умови, норми); логіки контрольної діяльності (суб’єкт, 

об’єкт, предмет, форми, засоби, методи, результат); часової структури (фази, 

стадії, етапи) та дозволяють застосовувати до внутрішнього фінансового 

контролю проектно-технологічний тип організації контрольної діяльності, який 



полягає в тому, що вона розбивається на окремі завершені цикли, тобто 

проекти. В цьому новому типі організаційної культури ключовими стають 

поняття: проект (обмежена в часі цілеспрямована зміна бюджетної політики з 

встановленням вимог до якості результатів, визначеними обсягами витрат 

фінансових ресурсів та специфічною організацією), технологія (система умов, 

форм, методів і засобів вирішення поставленого завдання) та рефлексія 

(постійний аналіз цілей, завдань процесу, результатів) (п.п. 1.3. с. 68-80); 

проведений автором аналіз діяльності органів державного фінансового 

контролю (на прикладі Державної аудиторської служби України) впродовж 

2007-2017 років, дозволив виявити найбільш масштабні та розповсюджені 

фінансові порушення в бюджетних установах, які призвели до втрат ресурсів. В 

контексті цього для проведення регіонального аналізу продуктивності 

діяльності обласних структурних підрозділів ДАСУ використано статистичний 

інструментарій багатовимірного ранжування, що передбачає конструювання 

інтегральної оцінки у наступній послідовності: формування ознакової 

множини, вибір способу стандартизації показників, обґрунтування функції 

вагових коефіцієнтів, визначення процедури агрегування показників. 

Результати розрахунку дали змогу здобувачу аргументувати важливість 

забезпечення належного методичного та нормативно-правового оформлення 

розрахунків продуктивності фінансового контролю в бюджетній сфері (п.п. 2.2., 

с. 100-114); 

обґрунтування визначення поняття “моніторинг” як специфічного виду 

стратегічно орієнтованого управління діяльністю бюджетної установи, що 

ґрунтується на постійному спостережені та діагностиці господарських процесів 

та явищ, систематизації отриманих даних в інформаційну базу для подальшої 

оцінки та аналізу тенденцій змін економічних показників, і на цій основі 

прогнозування можливих ризиків та корегування стратегії розвитку бюджетних 

установ, що дало змогу довести, що аналіз результатів контрольних заходів, 

прийнятих і реалізованих перевіреними бюджетними установами відповідно до 

рекомендацій органу фінансового контролю в процесі моніторингу повинен 

проводитися за показниками якісних характеристик процесів або ж проявлятися 



в кількісних показниках підвищення ефективності використання державних 

коштів, поліпшенні якості роботи державних та місцевих органів виконавчої 

влади, удосконаленні системи управління публічними коштами (п.п. 3.2.,          

с. 156-159); 

науково-методичні підходи до оцінки внутрішнього фінансового 

контролю видатків бюджетних установ із застосуванням економіко-

математичних методів в межах якого встановлено рівень регресійної залежності 

між результатами внутрішнього фінансового контролю та дефіцитом зведеного 

та державного бюджетів, між видатками соціального спрямування зведеного 

бюджету та показниками виявлених фінансових порушень, результатами 

внутрішнього фінансового контролю видатків бюджетних установ та 

динамікою їх власних надходжень (п.п. 3.2., с. 166-169). 

Практична цінність дослідження полягає в тому, що отримані результати і 

запропоновані рекомендації щодо підвищення ефективності внутрішнього 

фінансового контролю видатків бюджетних установ в Україні були враховані та 

впроваджені в практичне використання у бюджетних установах. 

Окремі результати дисертаційної роботи впроваджені у діяльність 

Територіального управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, 

Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях 

(довідка № 22-19/491 від 18.12.2017) та використано у роботі управління 

фінансового контролю департаменту “Адміністрація міського голови” 

Львівської міської ради (довідка № 2103-вих-991 від 14.11.2018).  

Науково-теоретичні положення дисертації використовуються у 

навчальному процесі на економічному факультеті Львівського національного 

університету імені Івана Франка під час викладання дисциплін: «Державний 

фінансовий контроль», «Місцеві фінанси», «Державні фінанси», «Бюджетна 

система», «Фінансовий аудит». 

 

Повнота висвітлення положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях. Кількість і обсяг друкованих праць відповідають 

вимогам МОН України та повною мірою відображають отримані наукові 



результати. Наукові положення, висновки і практичні рекомендації 

дисертаційної роботи достатньо повно висвітлені у 21 науковій праці загальним 

обсягом 5,38 д.а., з них: 9 статей у наукових фахових виданнях України, 1 

стаття у наукових періодичних виданнях інших держав, 11 публікацій за 

матеріалами конференцій. 

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертаційної 

роботи й достатньо повно їх розкриває. Усі матеріали викладено з дотриманням 

наукового стилю, логіки та послідовності. 

 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації.  

В цілому позитивно оцінюючи наукову роботу,  необхідно звернути увагу 

на деякі положення проведеного дослідження, що мають дискусійний характер 

чи потребують додаткового уточнення: 

1. У роботі проведено аналіз обсягів фінансових порушень виявлених 

підрозділами ДАСУ в діяльності бюджетних установ упродовж 2007-2017 рр. 

(с. 101-107), водночас автором недостатньо обґрунтовано вибір методичного 

інструментарію його проведення. 

2. У підрозділі 3.2. (с. 140-169) проведено оцінку взаємозалежності 

видатків соціального спрямування та динаміки фінансових порушень, в якому 

не висвітлено вплив результативності внутрішнього фінансового контролю на 

фінансову безпеку держави. 

3. В п.п. 1.3. (с. 77-79) здобувач пропонує використовувати проектний 

підхід до організації контрольної діяльності однак недостатньо повно розкриває 

механізм його впровадження в практичну діяльність як підрозділів 

внутрішнього аудиту бюджетних установ, так і державних контролюючих 

органів. 

4. Детальнішого обґрунтування потребує методика ранжування обласних 

підрозділів ДАСУ та авторська логіка оцінюванню досягнутого рівня розвитку 

внутрішнього фінансового контролю видатків бюджетних установ в ході 

реалізації фінансової політики держави (с. 109-114). 




