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КМУкраїни від 08.02.2017 р. № 142, Стратегія сталого розвитку «Україна -  

2020», схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 р. № 5.

Нормативні вимоги та загальнодержавна зорієнтованість на 

реформування системи державного фінансового контролю в Україні 

викликає необхідність підвищеної уваги на поглибленому вивченні змісту і 

сутності організації та здійснення державного фінансового контролю, 

нормативних засад у сфері державного фінансового контролю, приведення їх 

у відповідність до нагальних вимог правозастосування.

В Україні у сучасних умовах державотворчих та правотворчих 

процесів, докорінного оновлення змісту положень адміністративного 

законодавства, створення нових суб’єктів, уповноважених на реалізацію 

повноважень у сфері державного фінансового контролю, модернізації 

підходів до реалізації державної політики у сфері державного фінансового 

контролю, створення цілісної та ефективної системи державного фінансового 

контролю, зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни, мінімізації 

зловживання у сфері використання державних ресурсів, удосконалення 

системи управління та використання державних ресурсів органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, 

запозичення позитивного, апробованого часом і практикою світового 

досвіду, варто приділяти увагу вирішенню проблемних питань, які 

стримують розвиток, або мають негативний вплив на систему державного 

фінансового контролю в Україні. Зважаючи на це, слід визнати напрямок 

дослідження автора своєчасним та актуальним.

Ступінь обгрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації забезпечено 

використанням низки загальнонаукових і спеціальних методів пізнання, які 

обрані дисертантом із врахуванням визначеної мети та сформульованих задач 

відповідно до об’єкта та предмету дослідження. У роботі, зокрема здобувач 

використовував діалектичний метод, логіко-семантичний, структурно-
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функціональний, формально-юридичнийта інші методи наукового пізнання. 

Використання зазначених методів дозволило дисертанту розглянути 

визначені проблеми в єдності їх соціального змісту і юридичної форми.

Науково-теоретичне підґрунтя дисертації склали наукові праці 

провідних вчених з теорії права, адміністративного права, фінансового права, 

інших галузевих правових наук. Нормативно-правову основу дослідження 

становлять акти національного законодавства, міжнародні договори та угоди, 

ратифіковані Україною, перспективне законодавство у сфері державного 

фінансового контролю.

Безсумнівною перевагою роботи є використання значного обсягу 

емпіричної бази, яку становлять узагальнення практичної діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації, зокрема Державної аудиторської служби 

України, політико-правова публіцистика, довідкові видання, статистичні 

матеріали тощо.

Такий підхід дозволив дисертанту дослідити етимологію дефініції 

«державний фінансовий контроль» саме у розрізі правових категорій: 

«контроль», «державний контроль», «фінансовий контроль» та в результаті 

сформулювати авторське визначення «державний фінансовий контроль»; 

проаналізувати принципи державного фінансового контролю та обґрунтувати 

можливість застосування основних принципів, що формують професійні 

стандарти й найкращі практики для органів державного фінансового 

контролю, вироблених багаторічним міжнародним досвідом; визначити 

характерні особливості нормативно-правовогорегулювання державного 

фінансового контролю в Україні, зміст якого розкритий та проаналізований в 

презентованій роботі; дослідити поняття та складових елементів механізму 

державного фінансового контролю; здійснити аналіз системи суб’єктів 

державного фінансового контролю та їх правового статусу; встановити види 

державного фінансового контролю, форми і методи його здійснення та 

надати їх розлогу характеристику.
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Автору, на окремих прикладах, вдалося успішно дослідити 

ефективність правового регулювання у досліджуваній сфері та 

продемонструвати вади її правової регламентації.

Тему дисертації розкрито вичерпно. Стиль роботи є лаконічним, 

логічним та внутрішньо погодженим. Вдала структурна побудова дисертації 

підтверджує вірність методологічного підходу до вирішення поставлених 

автором мети та задач дослідження, свідчить про її цілісність та 

завершеність. Автор досить толерантний у полеміці з іншими дослідниками.

Проведений науковий аналіз з-поміж виконаних в Україні 

дисертаційних досліджень з близької наукової тематики, дозволяє 

підтвердити самостійний внесок дисертанта у розробку досліджуваної 

проблематики.

Зазначеним обумовлено високий ступінь наукової обґрунтованості та 

достовірності наукових положень, висновків і рекомендацій, що містяться у 

дисертації. Фундаментальність та комплексність роботи проявляється у 

всебічному та ґрунтовному вивченні дисертантом предмета дослідження.

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації одержаних результатів визначається тим, 

що презентований науковий здобуток є одним з перших у вітчизняній 

адміністративно-правовій науці монографічним дослідженням, присвяченим 

правовим та організаційним аспектам здійснення державного фінансового 

контролю в Україні.

Автором окреслено особливості адміністративно-правового 

регулювання державного фінансового контролю в Україні, а також 

сформулювано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства в 

зазначеній сфері та практики його застосування. Найістотнішими 

результатами дослідження, що зумовлюють його новизну і визначають 

внесок автора у розроблення зазначеної проблематики, є наступні положення

і висновки.
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Схвальної оцінки заслуговує здійснена здобувачем спроба 

вдосконалити понятійно-категоріальний апарат. Так, зокрема, в роботі 

містяться авторські поняття: «державний фінансовий контроль» (с. 101), 

«принципи державного фінансового контролю» (с. 102), «предмет та об’єкт 

державного фінансового контролю» (с. 173-174) тощо. Такі спроби

розширити існуючий понятійно-категоріальний апарат сприяють 

формуванню фінансового права як комплексної галузі права.

Використання системного підходу до виокремлення основних рис 

державного фінансового контролю та застосування різних критеріїв 

дозволило дисертанту визначити особливі ознаки цього різновиду 

державного контролю (с. 38-49). Виокремлення та аналіз сутнісних ознак 

сприяв з’ясуванню правової природи та змісту досліджуваного правового 

явища.

Варто позитивно оцінити, те що дисертантом окремо зосереджено 

увагу на міжнародних документах, які містять професійні стандарти і керівні 

принципи найкращої практики для органів державного фінансового 

контролю. Звернуто увагу на можливість застосування основних принципів, 

вироблених багаторічним міжнародним досвідом, а саме: Міжнародної 

організації вищих органів фінансового контролю (ЇЇЧТОЗАІ), Європейської 

організації вищих органів фінансового контролю (ЕІЖ08АІ) та Міжнародні 

стандарти вищих органів фінансового контролю (І88АІ) (с. 62-63). Із 

урахуванням доктринальних і законодавчих положень автором 

запропоновано власну умовну систему універсальних та специфічних 

принципів державного фінансового контролю з детальною характеристикою 

кожного із них та подальшим закріпленням у нормативно-правовій базі 

(с. 65-77).

З огляду на предмет наукового дослідження має важливе теоретичне та 

практичне значення здійснена класифікація державного фінансового 

контролю з подальшим його розподілом на види (підрозділ 2.3). Аналіз
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різновидів фінансового контролю дозволив, по-перше, виявити позитивні та 

негативні риси їх використання; а по-друге, визначити найбільш оптимальні 

варіанти застосування форм та методів державного фінансового контролю.

Дисертація містить ряд інших напрацювань теоретичного та 

практичного характеру, які є своєчасними і можуть бути використані 

науковцями, практичними працівниками в роботі, спрямованій на подальший 

розвиток та вдосконалення механізму реалізації державного фінансового 

контролю в Україні.

Наукове та практичне значення роботи полягає у тому, що 

сформульовані у дисертаційному дослідженні теоретичні положення, 

висновки та пропозиції можуть бути використані у правотворчій діяльності, 

сфері правозастосування, науково-дослідницькій діяльності та навчальному 

процесі.

Повнота викладення матеріалів в публікаціях положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення, 

висновки, пропозиції та рекомендації, що сформульовані у дисертації, 

достатньо повно викладені в авторефераті та опублікованих працях 

дисертанта, відповідно до вимог МОН України.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. В цілому 

позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження В.М. Прасюка, вважаємо за 

необхідне звернути увагу дисертанта на окремі положення роботи, що мають 

спірний характер та недостатньо аргументовані.

Дисертантом проаналізовано положення національного законодавства і 

висвітлено систему нормативно-правового регулювання державного 

фінансового контролю (підрозділ 1.3), проте, у зазначеній системі не вказано 

Господарський кодекс України. Вважаємо, що даний кодифікований акт є 

невід’ємною складовою досліджуваної системи, адже він також містить 

норми, що регулюють засади організації і здійснення державного 

фінансового контролю.
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Потребує уточнення позиція автора щодо механізму державного 

фінансового державного контролю. В цілому, автор вкладає вірний зміст у це 

поняття, механізм — це сукупність елементів та достатньо повно виокремлює 

у ньому відповідні елементи (с. 105-107). Разом з тим, він робить висновок, 

що механізм державного фінансового контролю -  це безперервний процес 

чіткого функціонування всіх суб’єктів державного фінансового контролю на 

підставі спеціальної нормативної-правової бази, що визначає єдину методику 

здійснення, завдання і функції з метою реалізації державної політки у сфері 

фінансових правовідносин (с. 108), що „ суперечить його попереднім

твердженням.

Аналізуючи ознаки державного фінансового контрою, дисертантом 

відзначено, що він проводиться відносно специфічного предмета і об’єктів 

(с. 17, 49, 101 тощо). З огляду на це, варто уточнити позицію дисертанта що 

саме мається на увазі під специфікою предмету і об’єктів державного 

фінансового контролю.

У цьому контексті також варто зазначити наступне: автор наголошує, 

що норми, які визначають предмет та об’єкт державного контролю є 

розпорошеними, неузгодженими між собою та характеризуються нечіткістю 

формулювань. І з цим варто погодитись. Дисертант пропонує з метою більш 

повного охоплення контрольними заходами об’єктів контролю, а також 

унеможливлення плутанини під час планування, організації та здійснення 

контрольних дій, закріпити особливості адміністративно-правового 

регулювання державного фінансового контролю в єдиному нормативно- 

правовому документі з детальним визначенням об’єктів та предмету 

державного фінансового контролю, що сприятиме усуненню наявних 

прогалин у чинному вітчизняному законодавстві (с. 125).Разом з тим, автор 

опосередковано вказує, що це має бути в Законі України «Про основні засади 

здійснення державного фінансового контролю в Україні», при цьому він
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обмежується пропозицією закріплення основних понять, що 

використовуються в цій царині (с. 192-194).

В цілому погоджуємось з висновком дисертанта щодо існування двох 

підсистеми органів державного фінансового контролю: органи загального 

державного контролю та органи спеціального фінансового контролю (с. 136). 

Проте вважаємо, що основним елементом правового статусу органу 

публічної адміністрації є його компетенція. З огляду на це характеристика 

суб'єктів державного фінансового державного контролю повинна була 

здійснюватись шляхом аналізу, насамперед, компетенції того чи іншого 

органу.

Під час правової характеристики системи суб’єктів державного 

фінансового контролю у дисертаційному дослідженні вказано, що Кабінет 

Міністрів України реорганізував Державну аудиторську службу України та 

створив на її базі Офіс фінансового контролю (с. 146). Разом з тим, поза 

увагою здобувана аналіз правового статусу новоствореної державної 

інституції.

Відповідно до вимог п. 9 Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого 

постановою КМ України від 24 липня 2013 р. №567, до дисертації, що 

містить науково-прикладні результати або теоретичні наукові результати, 

повинні додаватися документи, що підтверджують практичне використання 

отриманих здобувачем результатів -  акти впровадження або рекомендації 

щодо їх використання. На жаль ані в роботі, ані в авторефераті документи 

такого характеру не вказані.

Втім, викладені зауваження мають дискусійний характер і не 

впливають на загальну позитивну оцінку роботи та не знижують її достатній 

науковий рівень

Дисертація є комплексним, узагальненим дослідженням та 

відзначається достатнім науково-теоретичним рівнем, глибиною розробки
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наукової проблеми, новизною підходу до вирішення поставлених наукових 

завдань і обґрунтованістю сформульованих практичних рекомендацій.

Робота повною мірою відповідає спеціальності 12.00.07 -

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Таким чином, дисертаціяза темою: «Адміністративно-правове

регулювання державного фінансового контролю в Україні», подана на 

здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук, відповідає вимогам 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 20ДЗ року № 567 (зі змінами), а її 

автор -  Прасюк Володимир Маркович заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 -

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Офіційний опонент:

проректор з наукової роботи 

Університету митної справи т

Підпис засвідчую:

Вчений секретар

Університету митної справи т

доктор юридичних наук, про4

Т.М. Брус

Д.вТТТрйймаченко


