


2

узагальнення й нове вирішення наукової задачі, що полягає у визначенні та 

вдосконаленні процедури внутрішнього аудиту в органах Державної 

казначейської служби України; сформульовано ряд висновків, пропозицій і 

рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети.

Належний ступінь наукової обґрунтованості і достовірності результатів 

дослідження забезпечено, крім цього, використанням методів і прийомів 

наукового пізнання як загальнонаукових (діалектичний, історичний, 

логічний, системний аналіз тощо), так і спеціальних (документального 

аналізу, порівняльно-правового тощо). Вагомою є емпірична база 

дослідження, яку складають: статистичні дані, розміщені на офіційному сайті 

Міністерства фінансів України щодо результатів державного фінансового 

контролю за діяльністю органів публічної влади та дані внутрішнього аудиту 

діяльності підрозділів ДКСУ, розміщені на офіційному сайті ДКСУ за 2018- 

2020 роки.

Дисертація складається зі вступу, двох розділів, 7 підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел. Перший розділ роботи присвячено 

з’ясуванню теоретико-правових засад внутрішнього аудиту в підрозділах 

ДКСУ України. В його межах з’ясовано поняття, мету, завдання та 

визначено систему правового регулювання внутрішнього аудиту в 

підрозділах ДКСУ; виокремлено міжнародні стандарти внутрішнього аудиту 

та визначено ступінь їх реалізації під час внутрішнього аудиту в підрозділах 

ДКСУ; з’ясовано особливості адміністративно-правового регулювання 

внутрішнього аудиту в органах Казначейства в зарубіжних країнах та 

виокремлено шляхи його використання.

В межах другого розділу дисертації визначено напрями та форми 

внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ; розкрито адміністративно- 

правовий статус суб’єктів внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ та 

запропонувати шляхи його удосконалення; охарактеризовано стадії 

адміністративної процедури проведення внутрішнього аудиту в підрозділах 

ДКСУ, виявлено її вади та виокремлено напрямки її покращення; з’ясовано 
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критерії оцінки якості внутрішнього аудиту в органах ДКСУ та 

запропоновано заходи юридичної відповідальності за результатом 

внутрішнього аудиту.

У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд висновків, 

пропозицій і рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети.

Наукова новизна і практична цінність одержаних результатів полягає в 

тому, що вона є однією з перших спроб комплексно, з використанням 

сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень науки 

адміністративно-процедурного права визначити сутність та зміст процедури 

внутрішнього аудиту в органах ДКСУ, а також виокремити напрями 

удосконалення чинного законодавства в досліджуваній сфері.

На особливу увагу заслуговують наступні положення, висновки, 

рекомендації та пропозиції, викладені в дисертації, які найбільш наочно 

демонструють її наукову новизну, теоретичну та практичну значущість:

- проаналізовано стан правового регулювання внутрішнього аудиту в 

підрозділах ДКСУ, визначено рівні правового регулювання, виокремлено 

його вади та запропоновано шляхи їх усунення, зокрема щодо приведення 

його змісту у відповідність до Міжнародних стандартів внутрішнього аудиту 

та оновлених Національних стандартів внутрішнього аудиту (С. 26-34 

дисертації);
- обґрунтовано наукові положення щодо визначення окремих шляхів 

удосконалення правових засад внутрішнього аудиту органів публічної влади 

в цілому та органів і структур ДКСУ, зокрема, а саме: прийняття Закону 

України «Про внутрішній аудит», доповнення Порядку проведення 

внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ положеннями щодо спрощеної 

процедури внутрішнього аудиту та щодо оцінки ефективності внутрішнього 

аудиту, встановлення адміністративної відповідальності за невиконання 

вимог щодо усунення порушень бюджетного законодавства, виявлених під 

час здійснення внутрішнього аудиту (С. 35-37 дисертації);

з’ясовано особливості адміністративно-правового регулювання 
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внутрішнього аудиту в органах Казначейства в зарубіжних країнах та 

виокремлено шляхи його використання. Вказано на необхідності адаптації 

зарубіжного досвіду провадження внутрішнього аудиту в системі публічної 

влади, зокрема досвіду Французької республіки у запровадженні таких видів 

внутрішнього аудиту: відповідності, ефективності та розвитку, а також щодо 

розширення структур та повноважень підрозділів внутрішнього аудиту 

органів публічної адміністрації шляхом створення департаменту 

внутрішнього аудиту центрального органу виконавчої влади, в тому числі в 

системі ДКСУ (підрозділ 1.3 дисертації);

- системного аналізу адміністративна процедура внутрішнього аудиту в 

підрозділах ДКСУ яка включає такі її стадії: планування діяльності з 

внутрішнього аудиту; безпосередня перевірка об’єкта внутрішнього аудиту; 

підготовка аудиторського звіту та його оприлюднення; відстеження 

результатів впровадження аудиторських рекомендацій; запропоновано шляхи 

удосконалення діяльності підрозділів внутрішнього аудиту ДКСУ на кожній 

з означених стадій (підрозділ 2.3 дисертації).

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

мають як науково-теоретичну, так і практичну сферу застосування і 

використання. Положення та висновки дисертації можуть бути підґрунтям 

для подальшого дослідження бути основою для подальших наукових 

досліджень процедури внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ

Повнота висвітлення результатів дослідження зумовлена тим, що 

основні положення та результати дисертації викладено в 5 наукових статтях, 

що визначені як фахові з юридичних дисциплін, а також у 3 тезах доповідей 

на науково-практичних конференціях.

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації.

У цілому, позитивно оцінюючи дисертацію Булигіної Олени Юріївни 

необхідно звернути увагу і на її окремі недоліки та висловити свою наукову 

позицію щодо сприйняття та тлумачення окремих її положень.

1. У підрозділі 2.2 роботи «Правовий статус суб’єктів внутрішнього 
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аудиту в підрозділах ДКСУ» досліджено особливості адміністративно- 

правового статусу підрозділів внутрішнього аудиту ДКСУ; визначено сучасні 

теоретико-правові підходи щодо з’ясування поняття та змісту 

адміністративно-правового статусу суб’єкта владних повноважень; здійснено 

аналіз системи елементів, які складають адміністративно-правовий статус 

підрозділів внутрішнього аудиту ДКСУ. В той же час не в повній мірі 

відображено систему гарантій реалізації компетенції (повноважень) 

підрозділів внутрішнього аудиту Казначейства як елементу їх 

адміністративно-правового статусу.

2. Як елемент новизни проведеного автором дослідження зазначено, що 

дістали подальшого розвитку пропозиції щодо необхідності диференціації 

юридичної відповідальності за порушення бюджетного законодавства, 

виявлені під час внутрішнього аудиту діяльності ДКСУ. В той же час в 

роботі автором пропонується доповнення лише до КУпАП статтею 188-56 

«Невиконання рішень внутрішнього аудиту щодо усунення порушень 

бюджетного законодавства», в якій запропоновано закріпити адміністративну 

відповідальність за невиконання вимог щодо усунення порушень 

бюджетного законодавства, виявлених під здійснення внутрішнього аудиту. 

Натомість питання встановлення інших видів відповідальності, наприклад, 

кримінальної або цивільної не піднімається.

3. Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, розміщені 

на офіційному сайті Міністерства фінансів України щодо результатів 

державного фінансового контролю за діяльністю органів публічної влади та 

дані внутрішнього аудиту діяльності підрозділів ДКСУ, розміщені на 

офіційному сайті ДКСУ за 2018-2020 роки. В змісті роботи, особливо в 

останньому її розділі автором узагальнено статистичні дані діяльності ДКСУ 

на підставі чого зроблені певні авторські висновки. Однак, на мою думку в 

роботі варто було здійснити більш глибоку аналітику результатів діяльності 

ДКСУ та таким чином визначити тенденцію успішності внутрішнього 

аудиту в підрозділах ДКСУ.
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4. В дисертації обґрунтовані наукові положення щодо визначення 

окремих шляхів удосконалення правових засад внутрішнього аудиту органів 

публічної влади в цілому та органів і структур ДКСУ, зокрема: прийняття 

Закону України «Про внутрішній аудит» в якому визначити правові засади 

внутрішнього аудиту, а саме: поняття внутрішнього аудиту, його мету та 

завдання; принципи внутрішнього аудиту; об’єкти внутрішнього аудиту; 

суб’єкти внутрішнього аудиту та їх повноваження; процедури внутрішнього 

аудиту; контроль та оцінку якості внутрішнього аудиту. В той же час у 

самому змісті роботи варто було б запропонувати більш розширену 

структуру цього законодавчого акту.

5. Окремим питанням , яке дотично піднімає автор у своєму досліджені 

є рівень професіоналізму аудиторів, які здійснюють внутрішній аудит в 

підрозділах ДКСУ в тому числі вказуючи на необхідність здійснення їх 

професійної підготовки. На мою думку питанню підготовки внутрішніх 

аудиторів, їх відбору, підвищенню кваліфікації та акредитації варто було б 

присвятити більшої уваги в межах даного дослідження, наприклад в межах 

підрозділу 2.2 «Правовий статус суб’єктів внутрішнього аудиту в 

підрозділах ДКСУ».

Проте висловлені зауваження переважно мають характер побажань і не 

можуть суттєво вплинути на загальну високу оцінку проведеного автором 

дослідження. Окремі недоліки хоча й мають місце у дисертації, але суттєво 

не впливають на загальний високий рівень дисертації, її теоретичну та 

практичну цінність, на рівень наукової новизни її результатів. Наукові 

положення, які містяться в цій дисертації, характеризуються єдністю змісту і 

свідчать про особистий внесок автора в юридичну науку. Вдалий і логічно 

поєднаний вибір у дослідженні питань, їх актуальність, розумне 

співвідношення теоретичних міркувань та прикладів з практики, чіткість 

викладу матеріалу, аргументованість наукових висновків і узагальнень 

свідчать про належний науковий рівень проведеного дослідження та його

практичне значення.
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В цілому дисертація «Адміністративно-правове регулювання 

внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби України» є 

завершеною працею, в якій отримані нові науково обгрунтовані результати, 

що в сукупності вирішують конкретне наукове завдання щодо розроблення 

пропозицій, спрямованих на вдосконалення процедури внутрішнього аудиту 

в діяльності ДКСУ, та мають суттєве значення для науки адміністративного 

процедурного права, відповідає вимогам Порядку присудження наукових 

ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013 р. № 567 а її автор - Булигіна Олена Юріївна заслуговує на 

присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право.
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