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ВСТУП 

 

Сучасний етап розвитку України вимагає постановки масштабних 

загальнонаціональних соціально-економічних завдань, вирішення яких має 

здійснюватися на основі якісних перетворень в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема й у сфері управління. Особливість сучасного періоду управління 

структурними перетвореннями економіки полягає в тому, що на перший план 

висувається проблема пошуку ефективних методів, механізмів і векторів управління 

потенціалом країни, усіма елементами господарської ієрархії, включаючи 

державний фінансовий контроль на різних рівнях.  

Традиційні методи, які протягом тривалого часу використовувались при 

проведенні державного фінансового контролю, сьогодні не достатньо ефективні та 

результативні. Фінансова дисципліна і відповідальність знаходяться на низькому 

рівні, що, безперечно, сприяє незаконному та неефективному використанню 

бюджетних коштів. Тому, метою державного фінансового контролю має стати 

раціоналізація використання бюджетних коштів, а одним з інструментів її 

досягнення – вдосконалення діяльності Північного офісу Державної аудиторської 

служби України. 

Дослідженням проблем у діяльності Держаудитслужби займалися такі сучасні 

науковці, як: І. Рибніцька, Г. Скворцов, В. Трайтлі, О. М. Рєзнік, М. В. Кислощаєва, 

О. І. Литвин, Л. Г. Михальчишина, Г. С. Немеш, Є. М. Романів, Д. В. Долбнєва, 

Г. М. Азаренкова, Г. І. Завистовська, І. Б. Стефанюк та інші. Також не залишають 

поза увагою дану проблематику у своїх статтях і працівники Держаудитслужби – 

І. Волянський, О. Хомин. Значна кількість публікацій у цьому напрямку свідчить 

про актуальність і важливість теми, а також розширює межі досліджень, породжує 

додаткові питання, які потребують більш досконалого вивчення. 

Об’єкт дослідження – Північний офіс Державної аудиторської служби 

України. 



Предмет дослідження – організація діяльності Північного офісу Державної 

аудиторської служби України. 

Мета дипломної роботи – обґрунтування теоретичних засад механізму 

функціонування Північного офісу ДАСУ, аналітична оцінка його діяльності, 

розробка пропозицій щодо напрямів вдосконалення діяльності з урахуванням 

іноземного досвіду та формулювання висновків. 

Для досягнення поставленої мети, в дипломній роботі поставлені такі 

завдання: 

⋅ розкрити сутність, завдання і функції Північного офісу ДАСУ; 

⋅ визначити й обґрунтувати нормативно-правове та інформаційне 

забезпечення організації роботи Північного офісу ДАСУ; 

⋅ дослідити та проаналізувати проблеми функціонування 

Держаудитслужби, зокрема Північного офісу у наукових працях; 

⋅ визначити методику та інструментарій аналізу діяльності Північного 

офісу ДАСУ; 

⋅ проаналізувати динаміку здійснення фінансового контролю Північним 

офісом ДАСУ; 

⋅ оцінити ефективність функціонування Північного офісу ДАСУ; 

⋅ дослідити світовий досвід організації державного фінансового контролю 

та обґрунтувати можливість його застосування в Україні; 

⋅ визначити проблеми діяльності Північного офісу ДАСУ; 

⋅ запропонувати напрями вдосконалення діяльності Північного офісу 

ДАСУ. 

Структура дипломної роботи складається зі змісту, вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Розділ 1 має теоретичне спрямування та називається «Теоретико-методичні 

засади функціонування Північного офісу Державної аудиторської служби України». 

В ньому розкрито сутність Північного офісу ДАСУ, його завдання і функції, 

досліджено нормативно-правове та інформаційне забезпечення діяльності, здійснено 

критичний огляд наукових публікацій та визначено основні проблеми в діяльності. 



Розділ 2 присвячено аналітичній оцінці, він має назву «Аналітична оцінка 

функціонування Північного офісу Державної аудиторської служби України». На 

основі даних звітів Північного офісу ДАСУ здійснено аналіз динаміки основних 

показників, проаналізовано результативні та відносні показники, що характеризують 

діяльність Північного офісу ДАСУ з 2013 по III квартал 2017 року, а також надано 

оцінку ефективності функціонування органу. 

Розділ 3 носить творчий характер, і має назву «Напрями вдосконалення 

діяльності Північного офісу Державної аудиторської служби України». Досліджено 

світовий досвід організації державного фінансового контролю та обґрунтовано 

застосування його в Україні, також виявлені основні проблеми діяльності як 

Держаудитслужби в цілому, так і Північного офісу ДАСУ, вказані можливі напрями 

розвитку та запропоновані управлінські рішення. 

Дипломна робота виконана із застосуванням таких загальнонаукових і 

спеціальних методів дослідження, як: логічний та історичний методи, методи 

системно-структурного аналізу, якісного аналізу і синтезу, спостереження, 

порівняння, групування, структурування, узагальнення, статистичні методи 

дослідження. Метод узагальнення був використаний для формування висновків та 

вирішення проблем, для наочного відображення опрацьованого статистичного 

матеріалу застосовувались табличні та графічні методи. 

Таким чином, у магістерській дипломній роботі здійснено теоретичне та 

аналітичне узагальнення діяльності Північного офісу ДАСУ і надано пропозиції 

напрямів щодо її вдосконалення. 

Дипломна робота містить 127 сторінок, 6 таблиць, 38 рисунків, список 

літератури з 92 найменувань, 4 додатки.  
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