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внутрішнього аудиту та визначення ступінь їх  реалізації під час 

внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ; з’ясування особливостей 

адміністративно-правового регулювання внутрішнього аудиту в органах 

Казначейства в зарубіжних країнах та виокремлення шляхів його 

використання; визначення напрямів та форм внутрішнього аудиту в 

підрозділах ДКСУ; розкриття адміністративно-правового статусу суб’єктів 

внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ та запропонування шляхів його 

удосконалення; характеристики стадії адміністративної процедури 

проведення внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ, виявлення її вад та 

виокремлення напрямків її покращення; систематизування вад нормативно-

правового регулювання внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ та 

обґрунтування шляхів їх усунення. 

Щодо обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, то вони 

забезпечуються завдяки раціональній та внутрішньо узгодженій структурі 

дисертаційного дослідження. Його зміст дозволив авторові повно охопити 

предмет дисертаційного дослідження, обґрунтувати концептуальні засади 

адміністративно-правового регулювання внутрішнього аудиту в органах 

Казначейства. 

Об'єкт і предмет дисертації визначені несуперечливо і не виходять за 

межі наукової спеціальності, їх співвідношення відповідає встановленим 

вимогам.  

Запорукою успішного виконання роботи стала також послідовна 

конкретизація його мети в системі завдань дослідження, кожне з яких 

знайшло своє відображення у підрозділах дисертації. 

Науково-теоретичним підґрунтям для наукового дослідження став 

аналіз дисертантом змісту численних нормативно-правових актів, правових 

концепцій і відповідних програм, спеціальної адміністративно-правової 

літератури, результатів наукових здобутків вітчизняних та зарубіжних 
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учених, у яких досліджувалися питання теорії і практики діяльності 

підрозділів внутрішнього аудиту в органах Казначейства. 

Загальна ж кількість використаних джерел є беззаперечним 

свідченням наукової обґрунтованості як самої роботи, так і зроблених у ній 

висновків та рекомендацій.  

Додатковим доказом обґрунтованості положень дисертаційного 

дослідження, а також  їх достовірності є результати діяльності підрозділів 

внутрішнього аудиту органів Казначейства за 2018-2020 роки. До того ж 

автором вивчено та узагальнено аналітичні дані динаміки діяльності 

Міністерства фінансів України щодо здійснення зовнішньої оцінки 

ефективності діяльності підрозділів внутрішнього аудиту Казначейства, а 

також 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. 

Аналіз дисертації свідчить, що на всіх етапах дослідження 

використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, 

(формально-логічний, історико-порівняльний, порівняно-правовий, 

формально-юридичний аналіз, статистичний метод, т.д.) які стали основою 

для обґрунтування отриманих результатів, виводів та розробки 

запропонованих науково-практичних рекомендацій, щодо вдосконалення 

процедури внутрішнього аудиту в органах Казначейства.  

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в 

дисертації, досить повно викладені в 5 наукових виданнях України (одна 

стаття у зарубіжному науковому виданні), а також у тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

Таким чином, можна констатувати, що достовірність отриманих 

результатів і обґрунтованість сформульованих пропозицій визначаються 

вірно обраним методологічним підходом до проведеного дослідження, 

об’ємним та всебічним використанням наукового та емпіричного матеріалу. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є першим у вітчизняній юридичній науці комплексним науково-

практичним дослідженням адміністративно-правового регулювання 

внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ. 

Слід позитивно відмітити наукові надбання автора, які в цілому 

складають його авторський науковий доробок та характеризують елементи 

новизни дослідження. 

Схвальної оцінки заслуговує спроба здобувача сформулювати 

понятійно-категоріальний апарат, який може бути використаний як в 

адміністративно-правовій науці, так і в перспективному законодавстві. 

Запропоновані ним поняття «фінансовий контроль», «внутрішній аудит», 

«внутрішній аудит в органах ДКСУ», характеризуються чіткістю та 

логічністю. Конструктивною виглядає авторська пропозиція щодо здійснення 

класифікації форм, методів та способів внутрішнього аудиту в діяльності 

органів Казначейства. 

Підтримуємо позицію здобувача щодо визначення перспективним 

напрямком розвитку внутрішнього аудиту в діяльності ДКСУ є 

впровадження апробованої в провідних країнах світу процедури 

дистанційного внутрішнього аудити з використанням ІТ-ресурсів. 

Становить особливий науковий та практичний інтерес запропоновані 

автором напрями 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. 

Заслуговує на увагу детальний аналіз таких стадій адміністративної 
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процедури внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ як: планування 

діяльності з внутрішнього аудиту; безпосередня перевірка об’єкта 

внутрішнього аудиту; підготовка аудиторського звіту та його оприлюднення; 

відстеження результатів впровадження аудиторських рекомендацій. 

Ґрунтовними є  наукові підходи щодо удосконалення адміністративно-

правового статусу підрозділів внутрішнього аудиту ДКСУ, зокрема шляхом: 

закріплення функцій внутрішнього аудиту в Положенні про ДКСУ, 

підготовки та затвердження типового Положенням про підрозділи 

внутрішнього аудиту ДКСУ. 

У роботі містяться й інші слушні положення та пропозиції, спрямовані 

на вирішення поставлених завдань дослідження, переважна більшість з яких 

найшла своє відображення у висновках, які базуються на ґрунтовному аналізі 

теорії та практики внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ. 

Наукове та практичне значення роботи полягає у тому, що виконана 

Булигіною О.Ю. наукова праця сприяє розв’язанню ряду теоретичних і 

практичних питань, які мають важливе значення для підвищення 

ефективності діяльності підрозділів внутрішнього аудиту ДКСУ. Теоретичні 

положення і практичні рекомендації, які знайшли своє відображення в 

дисертації, можуть в подальшому використовуватися для подальшої 

розробки проблематики діяльності підрозділів внутрішнього аудиту ДКСУ, 

удосконалення чинного законодавства, яке регулює їх діяльність, та практики 

її здійснення, а також у навчальному процесі.  

Детальний аналіз дисертації та проекту автореферату Булигіною О.Ю. 

дає підстави констатувати ідентичність автореферату і основних положень 

дисертації.  

Разом з тим, визнаючи загалом високий теоретичний рівень дисертації 

Булигіною О.Ю., її практичне значення, варто зазначити, що це не виключає 

можливості критично підійти до окремих позицій здобувачки, зупинитися на 

деяких конкретних зауваженнях і побажаннях. Зокрема: 

1. При висвітлені актуальності та новизни дослідження автору доцільно 
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було б відобразити стан наукової розробки тематики дисертації, тобто хто і в 

яких межах досліджував даний напрямок, і що залишилось поза межами 

дослідження авторів, що і зумовлює необхідність проведення дослідження. 

2. Одним із елементів новизни проведеного авторкою дослідження на 

які вона зазначає є доведення необхідності запровадження такої форми 

здійснення внутрішнього аудиту діяльності органів публічної влади в цілому 

і органів Казначейства зокрема як процедури дистанційного внутрішнього 

аудити з використанням ІТ-ресурсів, яка є вкрай актуальною сьогодні в 

період поширення пандемії COVID-19. В той же час в роботі лише частково 

визначає механізми впровадження такої процедури. 

 3. Авторкою в межах підрозділу  2.4 роботи було визначено та 

розкрито зміст основних критеріїв якості внутрішнього аудиту в підрозділах 

ДКСУ, в результаті чого запропоновано встановити такі рівні оцінки якості  

внутрішнього аудиту підрозділами внутрішнього аудиту ДКСУ: не достатній, 

умовно достатній, достатній, високий, показовий (зразковий). В той же час в 

роботі не зазначено механізми врахування даних результатів оцінки якості 

проведення внутрішнього аудиту з метою удосконалення процедур 

внутрішнього аудиту.  

4. В межах роботи, на виконання задач дослідження авторкою 

з’ясовано особливості адміністративно-правового регулювання внутрішнього 

аудиту в органах Казначейства в зарубіжних країнах та виокремлено окремі  

шляхи його використання. В той же час, на нашу думки, виходячи з аналізу 

широкої траєкторії проведеного авторкою аналізу зарубіжного досвіду 

потребує більшої систематизації та конкретизації досвід тих зарубіжних 

країн, який доцільно впровадити з метою покращення процедури 

внутрішнього аудиту. 

5. Авторкою в результаті дослідження запропоновані наукові підходи 

щодо удосконалення адміністративно-правового статусу підрозділів 

внутрішнього аудиту ДКСУ, зокрема шляхом: закріплення функцій 

внутрішнього аудиту в Положенні про ДКСУ, підготовки та затвердження 




