
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» 

  

Факультет фінансів 
 

Кафедра фінансів 

 

галузь знань 07 Управління та адміністрування 

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

спеціалізація Фінанси і кредит                  

 

 Освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит» 

                                                                                

Форма навчання:   денна 

                                                        

  

 

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА 

 

на тему: «Система державного фінансового контролю в Україні та шляхи 

підвищення  її ефективності» 

у складі комплексної теми: «Державний фінансовий контроль у великому місті: 

організація та шляхи розвитку» 

студента Букет Катерини Олександрівни                                      ______________ 

                                                            (підпис) 

 

 

Науковий керівник к.е.н., доцент 

                   _________  Кондратюк С.Я. 
                            (підпис)          

 

Магістерська дипломна робота допущена до захисту в  

Екзаменаційній комісії з атестації здобувачів вищої освіти  

 

Завідувач кафедри     д.е.н., професор 

                 _______________ В. Федосов 
                                  (підпис)    

 

Київ 2019 

 



2 
 

ЗМІСТ 

ВСТУП .............................................................................................................................. 3 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЮ ..................................................................................................................... 7 

1.1. Сутність, завдання, функції та види державного фінансового контролю ........... 7 

1.2. Інформаційне забезпечення та організація державного фінансового контролю . 21 

1.3. Критична оцінка наукових публікацій з проблематики державного фінансового 

контролю ........................................................................................................................ 32 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО 

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ (НА МАТЕРІАЛАХ ДЕРЖАВНОЇ 

АУДИТОРСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ)) ..................................................................... 44 

2.1. Методика та інструментарій аналізу системи державного фінансового контролю 

в Україні ......................................................................................................................... 44 

2.2. Аналіз стану та результатів проведення фінансового контролю Державною 

аудиторською службою України ................................................................................... 51 

2.3. Аналітична оцінка ефективності діяльності Державної аудиторської служби 

України ........................................................................................................................... 61 

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО 

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ................................................................. 72 

3.1. Зарубіжний досвід ефективної організації державного фінансового контролю . 72 

3.2. Проблеми та напрями підвищення ефективності проведення державного 

фінансового контроля в Україні .................................................................................... 82 

3.3. Формування стратегічних векторів розвитку та реформування державного 

фінансового контролю в Україні ................................................................................... 91 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ................................................................................... 100 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..................................................................... 106 

ДОДАТКИ .................................................................................................................... 117 

  



3 
 

 

ВСТУП 

 

 

Важливою функцією в управлінні є контрольна функція. При цьому, якщо 

функції безпосереднього оперативного управління процесами та об’єктами може 

здійснювати і не власник, то контроль за користуванням майном - найголовніша 

функція й завдання будь-якого власника. Тобто, питання досягнення ефективності 

контролю ─ актуальне для всіх господарюючих суб'єктів, починаючи від 

домогосподарств і закінчуючи транснаціональними корпораціями, для всіх епох і 

суспільно-економічних формацій.  

В умовах сучасних товарно-грошових відносин функція контролю реалізується 

головним чином через фінансовий контроль, що обумовлено економічною сутністю 

категорії фінансів, їх розподільною й контрольною функціями. Особливо важливу 

роль фінансовий контроль відіграє для держави в управлінні власністю та здійсненні 

фінансової діяльності: формуванні, розподілі та використанні як централізованих так 

і децентралізованих грошових фондів. Величина й важливість держави в обличчі її 

головних управлінців в економіці зумовлюють і важливість державного контролю за 

використанням та примноженням державних активів.  

В Україні ставлення до державного фінансового контролю протягом останніх 

років характеризувалося неоднозначним відношенням, насамперед при виникненні 

проблем, які пов'язані із фінансово-економічними трансформаціями. За сьогоденних 

умов, лише при дієвому та ефективному державному фінансовому контролі може 

забезпечитися належний рівень фінансової безпеки, а основоположним у вирішенні 

цього завдання має стати удосконалення прозорості та результативності системи 

державного управління фінансовими ресурсами, яке повинно спрямовуватися на 

підвищення добробуту українського населення. Тому удосконалення системи 

державного фінансового контролю через його гармонізацію із міжнародними 

стандартами та нормами Європейського Союзу набуває виняткової актуальності. 
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Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних та практичних основ 

організації та здійснення державного фінансового контролю, визначення  

ефективності та основних проблем такого контролю в Україні, представлення 

напрямків удосконалення та підвищення ефективності системи державного 

фінансового контролю України.  

У ході написання дипломної роботи на меті вирішення наступних завдань: 

 розглянути поняття і сутність, 

фінансового контролю; 

 ознайомитися із інформаційним 

забезпеченням та організацією де-

ржавного фінансового контролю в 

Україні; 

 дати критичну оцінку науковим 

публікаціям пов’язаним із 

проблематикою у системі державно-

го фінансового контролю; 

 показати методику та інструмента-

рій за допомогою яких буде 

здійснено аналіз системи державно-

го фінансового контролю; 

 провести аналіз нормативно-

правового регулювання у системі 

державного фінансового контролю 

України, сформувати шляхи його 

вдосконалення; 

 провести аналіз стану та результатів 

проведення фінансового контролю з 

боку Державної аудиторської 

служби України; 

 надати аналітичну оцінку 

ефективності проведення 

державного фінансового контролю в 

Україні; 

 систематизувати зарубіжний досвід 

у проведенні державного 

фінансового контрою; 

 виділити проблеми, які стоять на 

заваді ефективного державного 

фінансового контролю в Україні; 

 розробити управлінські рішення та 

напрями підвищення ефективності у 

системі державного фінансового 

контролю України. 
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Об’єктом дослідження виступає система державного фінансового контролю 

України.  

Предметом дослідження виступають теоретико-методичні і організаційно–

практичні засади функціонування державного фінансового контролю України та його 

вдосконалення.  

Методичною основою дослідження є спеціальні і загальнонаукові методи 

пізнання процесів та явищ у системі державного фінансового контролю. Приміром, 

системний метод було покладено в основу теоретичного дослідження, застосування 

якого зумовлено безпосередньо природою предмету, що, в свою чергу, являється 

елементом соціальної, політичної та економічної систем суспільства. Дослідження 

сутності контролю, визначення основних категорій державного фінансового 

контролю проводилися за допомогою методів наукової абстракції. Ретроспективне 

дослідження процесів пов’язаних із трансформацією даної системи втілено за 

допомогою поєднання історичного та логічного підходів, також застосовано метод 

екстраполяції зарубіжного досвіду на українську практику. Методи інституціональної 

теорії були залучені для розгляду співвідношення органів державного фінансового 

контролю за умов побудування правового демократичного суспільства. Дати оцінку 

сутності та результативності методик у вітчизняній державній контрольній діяльності 

допомогли методичні прийоми огляду, аналітичних процедур, документальної 

перевірки та узагальнення результатів. Для оцінки ефективності системи державного 

фінансового контролю на макрорівні були застосовані метод експертних оцінок та 

метод економіко-математичного моделювання.  

Інформаційним підґрунтям дослідження є законодавчі, нормативно-правові 

акти у сфері державного фінансового контролю, наукові праці зарубіжних й 

вітчизняних учених з теорії, методології, методики та організації державного 

фінансового контролю, матеріали науково-практичних видань. Звітні, інформаційно-

аналітичні та статистичні матеріали Державної аудиторської служби України, 

Міністерства фінансів України інших центральних органів виконавчої влади, 

Інтернет-джерела.  
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Структура і зміст дипломної роботи. Магістерська дипломна робота 

складається із вступу, основної частини, висновків та пропозицій, списку 

використаних джерел та додатків. У першому розділі окреслено основні теоретичні 

аспекти дослідження системи державного фінансового контролю: дефініції, завдання, 

функції, принципи й види державного фінансового контролю. Подано 

характеристику організації процесу фінансового контролю з боку держави в Україні, 

а також його інформаційне забезпечення. Представлена критична оцінка наукових 

публікацій вітчизняних  науковців  з проблематики українського державного 

фінансового контролю. У другому розділі виокремлені відповідні методика та 

інструментарій для здійснення аналізу системи державного фінансового контролю в 

Україні. Сформульовано найвагоміші етапи її дослідження. Виконано аналіз стану і 

результатів проведення фінансового контролю Державною аудиторською службою 

України, як центрального органу виконавчої влади з реалізації державної політики у 

сфері державного фінансового контролю. Проведена аналітична оцінка ефективності 

об’єкта дослідження. У третьому розділі розглянуто досвід організації ефективного 

державного фінансового контролю на прикладі досвіду таких країн як Швеція, 

Ісландія, Німеччина, Латвія, Сполучені Штати Америки, Австралія. 

Охарактеризовано основні проблеми в проведенні державного фінансового контролю 

українських реаліях, враховуючи розглянутий зарубіжний досвід, запропоновано ряд 

дій для підвищення ефективності системи державного фінансового контролю. І 

наприкінці представлено  напрямки формування стратегічних векторів розвитку та 

реформування державного фінансового контролю в Україні. 

Загальний обсяг роботи становить сто двадцять вісім сторінок друкованого 

тексту, у тому числі дев’ять таблиць на дванадцяти сторінках та тридцять вісім 

рисунків на тридцяти чотирьох сторінках. Список використаних джерел містить 

вісімдесят дев’ять найменувань на десяти сторінках. У роботі вміщено сім додатків 

на одинадцяти сторінках. 
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