


обґрунтованість та ефективне використання державних фінансових ресурсів на 

кожній стадії їх перерозподілу. 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи, авторефератом, 

публікаціями дало змогу зробити висновок, що в роботі вирішено коло 

взаємопов’язаних завдань, з огляду на які можна стверджувати про досягнення 

Іваськевич Х.І. поставленої мети дослідження. Узгодження об’єкту з предметом 

дослідження, коректне використання автором методів пізнання стало 

підґрунтям отримання результатів, які містять наукову новизну та мають 

практичну значущість. 

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації та їх достовірність.  

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

мають достатньо високий ступінь обґрунтованості та достовірності, оскільки 

вони базуються на опрацюванні значного масиву наукових розробок 

вітчизняних та зарубіжних дослідників з питань внутрішнього фінансового 

контролю, а також є результатом всебічного та об’єктивного аналізу 

досліджуваних явищ, здійсненого за допомогою сучасного наукового 

інструментарію.  

Під час написання дисертаційної роботи були використані як 

загальнонаукові, так і емпіричні методи досліджень: історичний і діалектичний 

– у ході дослідження еволюції базових дефініцій: фінансове регулювання, 

фінансовий контроль, фінансовий контроль видатків бюджетних установ; 

індукції та дедукції, класифікації, теоретичного узагальнення і порівняння – 

при з’ясуванні теоретичних аспектів організації фінансового контролю і 

розробленні методичних основ дослідження; метод наукового абстрагування – з 

метою узагальнення понятійного апарату дослідження; методи аналізу і синтезу 

– під час дослідження структури системи фінансового контролю, виділенні її 

принципів; статистичні методи – у цілях аналізу динаміки фінансових 

порушень в бюджетній сфері України, тенденцій змін бюджетного 

законодавства; порівняльного аналізу – для оцінки ефективності 

функціонування структурних підрозділів Державної аудиторської служби 



України (далі – ДАСУ); економетричного аналізу й економіко-математичного 

моделювання – в процесі визначення інституційних детермінант впливу на 

дефіцит бюджету й оцінювання таких наслідків для ефективності фінансового 

регулювання; метод порівняння – з метою обґрунтування напрямів 

імплементації іноземного досвіду гармонізації фінансового контролю й аудиту 

у вітчизняну практику; системний і комплексний підходи при формуванні 

концепції внутрішнього контролю за використанням фінансових ресурсів 

бюджетних установ; статистично-економічний та графічний – для 

відображення динаміки структури та частки виявлених бюджетних порушень 

при використання коштів і розрахунках ефективності результатів внутрішнього 

фінансового контролю; економіко-математичного моделювання при розрахунку 

ефективності внутрішнього фінансового контролю; структурно-

функціональний підхід – для аналізу взаємодії різних контролюючих органів; 

прийоми абстрактно-логічного методу – для здійснення теоретичних 

узагальнень і формулювання пропозицій щодо подальшого розвитку 

внутрішнього фінансового контролю. 

Такий диверсифікований інструментарій дослідження дозволив автору 

вирішити поставлені завдання і сформулювати науково обґрунтовані висновки, 

рекомендації та пропозиції. 

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; 

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, управління 



фінансового контролю департаменту “Адміністрація міського голови” 

Львівської міської ради, а також 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». 

Аналіз змісту дисертації, опублікованих праць та автореферату 

підтверджує достатній ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, що містяться у дисертації і виносяться на захист. 

Наукова і практична значимість одержаних результатів. Зміст 

проведеного дослідження свідчить про його комплексний характер і наявність в 

ньому наукових результатів, висновків і пропозицій, які в сукупності 

вирішують актуальну науково-практичну проблему, сутність якої полягає в 

поглибленні теоретичних і методичних положень та розробленні практичних 

рекомендацій, спрямованих на вдосконалення й подальший розвиток контролю 

використання фінансових ресурсів у бюджетних установах. 

 

Найбільш суттєвими науковими результатами, отриманими дисертантом 

із акцентованими положеннями наукової новизни, є такі: 

- сформульовано терміносистему фінансової науки, що, зокрема, дало 

змогу розкрити природу внутрішнього фінансового контролю видатків 

бюджетних установ як: органічної функції управління; сукупності засобів 

регулювання поведінки окремої особи або організації в цілому; обмежувальної 

функції системи, що виконує завдання зворотного зв’язку, забезпечує нагляд за 

станом системи в цілому; визначення сутності поняття “внутрішній фінансовий 

контроль видатків бюджетних установ” (п.п. 1.1, с. 26-41 дисертації); 

- 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); 

- систематизацію принципів внутрішнього фінансового контролю 

видатків бюджетних установ, до складу яких віднесено: орієнтованість на 

суспільство, економічний прагматизм, відповідність цілям і можливостям, 

ефективність, цільове спрямування, захищеність від зловживань. Методичність 

їх дотримання стимулюватиме збільшення власних надходжень бюджетних 

установ (п.п. 1.2., с. 59-62); 

- проведений автором аналіз діяльності органів державного фінансового 

контролю (на прикладі Державної аудиторської служи 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); 

- запропоновано науково-методичні підходи щодо моделювання 

ефективності використання внутрішнього фінансового контролю діяльності 

бюджетних установ на основі розроблених економіко-математичних моделей 

щодо визначення залежності ефективності бюджетної політики України від 

розвитку бюджетних установ, а саме: оцінки впливу структури видатків 

соціального спрямування та темпів їх росту на виявлені зловживання; оцінки 

впливу результативності функціонування підрозділів ДАСУ на дефіцит 



Державного бюджету; оцінки якості внутрішнього контролю (п.п. 3.2 с. 166-170 

дисертації). 

Практична значимість 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. 

Проміжні і загальні висновки автора за результатами дослідження 

сформульовані переконливо. Список використаних джерел (180 позицій) 

свідчить про опрацювання автором значних обсягів економічної літератури, в 

додатках подано достатній обсяг доповнюючої інформації з метою поглиблення 

основного змісту роботи. 

Повнота висвітлення положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях. Основні положення дисертаційної роботи опубліковані 

у 21 науковій праці загальним обсягом авторського матеріалу 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 у повній мірі розкриває основні положення 

дисертаційної роботи, а також отримані автором нові наукові результати, 

висновки, рекомендації. Матеріали дисертації і автореферату викладено 

науковим стилем, логічно і послідовно. 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації. 

Відзначаючи змістовність поданої до захисту дисертації, обґрунтованість і 

новизну отриманих результатів, є окремі положення, які, на наш погляд, мають 

дискусійний характер чи потребують подальшого обґрунтування, зокрема: 

1. На рис. 3 (с. 69) зображено пропоновану автором концепцію 

внутрішнього фінансового контролю видатків бюджетних установ. 

Доцільно було б конкретизувати основні її елементи: об’єкти, суб’єкти, 

контрольне середовище, механізм реалізації тощо. Крім того вимагає 

обґрунтування доцільність віднесення до методичного забезпечення 

ревізії, аналізу та контролінгу. 



2. У першому розділі (с. 75-82) роботи недостатньо увага зосереджена на 

тому, що системи внутрішнього контролю бюджетної установи необхідно 

вибудовувати відповідно до ієрархії цілей установи та в чіткому 

взаємозв’язку із цілями і завданнями бюджетної програми (політики).  

3. У 2 розділі автор на с. 84-99 вірно зазначає, що до основних критеріїв 

ефективності роботи системи фінансового контролю бюджетної установи 

належать – результативність, дієвість та економічність. Автору варто 

було дотримуватись цієї позиції при дослідження ефективності 

централізованого та децентралізованого внутрішнього фінансового 

контролю видатків бюджетних установ у пп. 2.2 та 2.3 відповідно. 

4. Розглядаючи модель “трьох ліній оборони”, що широко вживається 

для опису функціональних груп будь-якої організації в контексті 

фінансового управління і контролю, здобувач недостатньо чітко 

розмежувати підрозділи, які реалізують на рівні бюджетної установи 

функції контролю за дотриманням відповідності у різних сегментах 

діяльності (друга лінія) та підрозділ внутрішнього аудиту(третя лінія), що 

має оцінювати ефективність системи контролю загалом. Саме це, на нашу 

думку, не дозволило автору всебічно розкрити роль внутрішнього 

фінансового контролю видатків бюджетних установ у попередженні, 

виявленні та розслідуванні випадків шахрайства і корупції (с. 135-140). 

5. У дисертації показано місце фінансового контролю у системі 

державного регулювання економіки (с. 180-184). Водночас, державне 

регулювання економіки подано 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. 

6. У підрозділі 3.2. (с. 159-169) проведено дослідження інституційно-

методичного забезпечення проведення аудиту ефективності бюджетних 

програм на прикладі фінансування державної підтримки 




