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ВСТУП 

 

На сьогоднішній день, невід’ємною складовою фінансової діяльності 

держави та територіальних (регіональних, місцевих та ін.) одиниць є державний 

фінансовий контроль. Наявність державного фінансового контролю об’єктивно 

зумовлена тим, що фінансам як економічній категорії притаманні не тільки 

розподільча, а й контрольна функції. Тому використання державою та місцевими 

(адміністративно-територіальними) утвореннями для вирішення своїх завдань 

фінансів обов’язково передбачає контроль за їх виконанням. Державний 

фінансовий контроль здійснюється в установленому законодавством порядку всією 

системою органів державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі 

спеціальними контролюючими органами. Державний фінансовий контроль є 

однією із завершальних стадій управління фінансами і водночас він є необхідною 

умовою ефективності управління фінансовими відносинами в цілому. Особливе 

місце державного фінансового контролю в загальній системі контролю як елемента 

в системі управління суспільними процесами зумовлюється його специфікою, що 

проявляється в контрольній функції самих фінансів. Об’єктивно властива фінансам 

здатність виражати специфічну сторону виробничо-господарської діяльності 

підприємств комунального господарства робить фінансовий контроль 

всеохоплюючим і всеосяжним. Як відомо, комунальне підприємство є самостійним 

господарюючим  суб’єктом, що здійснює виробничу, науково-дослідну та 

комерційну діяльність із метою одержання відповідного прибутку. Комунальні 

підприємства  підпорядковані, підзвітні та підконтрольні органам місцевого 

самоврядування, а їх виконавчі комітети здійснюють контроль за використанням 

комунальними підприємствами прибутку.  

Тому актуальність даної роботи є беззаперечною. ЇЇ можна розглядати як з 

наукової точки зору, бо вона зумовлена об’єктивною потребою вдосконалення і 

змін процесу державного фінансового контролю діяльності підприємств 

комунального господарства так і з громадянських позицій через інтерес до 

результатів державного фінансового контролю діяльності підприємств 

комунального господарства. 



 

 

Об’єктом даної роботи є підприємства комунального господарства. 

Предметом — контрольно-ревізійний процес підприємств комунального 

господарства 

Метою даної роботи є дослідження контрольно-ревізійного прцесу 

комунальних підприємств та обґрунтування шляхів вирішення існуючих проблем. 

Мета визначає основні завдання дипломної роботи: 

1) розкрити сутність, завдання та функції державного фінансового контролю 

діяльності підприємств комунального господарства; 

2) висвітлити інформаційне забезпечення та організація державного 

фінансового контролю діяльності підприємств комунального господарства; 

3) провести критичну оцінку наукових публікацій з проблематики 

державного фінансового контролю в Україні діяльності підприємств комунального 

господарства; 

4) визначити методику та інструментарій аналізу контрольно-ревізійного 

процесу діяльності підприємств комунального господарства; 

5) проаналізувати проведені ревізії діяльності підприємств комунального 

господарства; 

6) проаналізувати проведені аудитити діяльності підприємств комунального 

господарства; 

7) вивчити світовий досвід державного фінансового контролю діяльності 

підприємств комунального господарства та можливості його 

адаптації/імплементації в Україні; 

8) виявити проблеми та напрями поліпшення державного фінансового 

контролю діяльності підприємств комунального господарства; 

9) розробити управлінські рішення з попередження, виявлення і усунення 

порушень результатів державного фінансового контролю діяльності підприємств 

комунального господарства. 

Теоретичною і методологічною основами дослідження є діалектична теорія 

пізнання процесів і закономірностей, дослідження контрольно-ревізійного процесу 

господарської діяльності комунальних підприємств. 



 

 

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку 

використаних джерел. 

В першому розділі підтверджено актуальність даної роботи, розкрито 

сутність державного фінансового контролю діяльності підприємств комунального 

господарства, функції. Левову частку уваги в розділі присвячено дослідженню 

інформаційного забезпечення державного фінансового контролю діяльності 

підприємств комунального господарства. Задля висвітлення проблематики 

державного фінансового контролю діяльності підприємств комунального 

господарства проведено критичний огляд наукових публікацій.  

Другий розділ роботи присвячено дослідженню особливостям контрольно-

ревізійного процесу діяльності підприємств комунального господарства. Це, в 

свою чергу, дозволило ґрунтовніше вивчити контрольно-ревізійний процес 

діяльності підприємств комунального господарства, проблемні моменти, які 

виникають при цьому.  

В третьому розділі досліджено зарубіжний досвід контрольно-ревізійного 

процесу діяльності підприємств комунального господарства з метою визначення 

того, які позитивні аспекти можливо перейняти для України. Для усунення та 

мінімізації впливу існуючих проблем, що виникають в ході контрольно-ревізійного 

процесу діяльності підприємств комунального господарства подано та 

обґрунтовано можливі напрямки його реформування. 

Таким чином, у магістерській дипломній роботі здійснено теоретичне 

узагальнення розуміння державного фінансового контролю діяльності підприємств 

комунального господарства і подано практичні заходи щодо вдосконалення 

контрольно-ревізійного процесу діяльності підприємств комунального господарства 

Список використаної літератури налічує 70 джерел. В роботі подано 

10 рисунків, 10 таблиць. 
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