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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

“Державний контроль” — дисципліна, яка дає знання, необхідні 
для ефективної діяльності фахівців у сфері державного управління 
та місцевого самоврядування і теоретиків, і практиків. Це обумовле-
но з’ясуванням цілого комплексу питань, пов’язаних з оволодінням 
теоретичними засадами та практичними механізмами контролю у 
системі державного управління та місцевого самоврядування Украї-
ни.

Мета курсу — поглиблене вивчення особливостей вироблення та 
реалізації державно-контролюючої діяльності як чинника оптиміза-
ції державної політики на загальнонаціональному і регіональному 
рівнях. Державний контроль дозволяє коригувати дії органів влади 
на різних етапах їхнього упровадження.

Ключовими проблемами державного контролю є мінімізація ре-
сурсів при здійсненні процесів державного контролю, удосконален-
ня його інструментарію, врахування специфіки державної політики 
у різних сферах державного та суспільного життя, удосконалення її 
організаційно-функціональної структури та забезпечення (кадро-
вого, фінансового, нормативно-правового). Нагальними викликами 
є удосконалення технологій державного контролю управлінської 
діяльності. У процесі удосконалення державного контролю (функ-
ціонального та адміністративного аудиту, практичних механізмів) 
активно використовуються інновації, зокрема зарубіжний досвід 
державного контролю на різних рівнях. Важливим є удосконалення 
нормативно-правової бази державного контролю, його концептуаль-
не, ресурсне, кадрове, інституційне забезпечення. 

Вивчаються сучасні моделі та шляхи розвитку державного кон-
тролю в Україні і світі, стратегія, моделі державно-контролюючої 
діяльності у різних сферах державної, регіональної, місцевої, муніци-
пальної, комунальної політики, шляхи їхнього втілення в життя.

Всебічне засвоєння матеріалів курсу дає можливість студентам 
знати: 

• теоретичні і правові засади державного контролю, його форми і 
методи для аналізу та вирішення національних та регіональних 
проблем; 

• основні напрями державного контролю, становлення та розвит-
ку контролю в регулюванні місцевих процесів в Україні; 
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• практику залучення світового досвіду в державний контроль 
України.

Уміти використовувати:
• категорії планування, прогнозування, проектування, сучасні 

підходи щодо оптимізації державного контролю;
• засади, форми і методи управління і регулюванння державного 

контролю, зокрема проектування, планування, аналізу та про-
гнозування для вирішення регіональних та національних про-
блем;

• технологію, форми й методи визначення стратегічних пріори-
тетів державної політики для аналізу її кількісних та якісних 
параметрів;

• як адміністративні, так і суспільно-моральні, економічні, інсти-
туційні, концептуальні важелі управління державною політи-
кою;

визначати:
• оптимальні шляхи вироблення та реалізації державного конт-

ролю та його місця у загальній системі державного управління 
та місцевого самоврядування; 

• ефективність діючих механізмів державного контролю за ре-
зультатами аналізу програм та проектів, вітчизняного й за-
рубіжного досвіду їх вироблення та реалізації, використовуючи 
методи порівняльного та інституційного аналізу;

• показники успішності процесів, видів, форм державного конт-
ролю на основі існуючого стану держави за умови наявних кон-
цептуальних, інформаційних, кадрових, фінансових, ресурсів у 
межах чинного правового поля шляхом зіставлення ресурсів і 
потреб; 

• основні напрями вдосконалення державного контролю України, 
зокрема організаційно-правових засад державного управління 
та місцевого самоврядування;

• вузлові проблеми та напрями державного контролю, механізми 
упровадження, застосовуючи комплексний підхід до систем-
ного аналізу за результатами вивчення кількісних та якісних 
параметрів та показників здійснених (впроваджених) держав-
них (недержавних, за участю держави) планів, проектів, прог-
рам, використовуючи методи системного, структурно-функціо-
нального, кореляційно-регресивного аналізу;
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розробляти:
• плани, програми, проекти проведення контролю державних, ре-

гіональних і галузевих програм національного розвитку на ос-
нові методології конструювання моделей виходячи із концепту-
ального, ресурсного, кадрового, інформаційного забезпечення 
та механізмів упровадження державно-управлінських рішень у 
різних сферах; 

• пропозиції щодо вдосконалення чинного нормативно-правово-
го забезпечення державного контролю на підставі визначення 
юридичних властивостей, виявлених ознак її недосконалості за 
результатами вивчення й аналізу ефективності чинних вітчиз-
няних, міжнародних, зарубіжних нормативно-правових доку-
ментів, існуючої практики контролю процесів та просторів на 
міжнародному, зарубіжному, регіональному, муніципальному, 
комунальному рівнях; 

• проекти нормативно-правових актів, спрямовані на підтримку 
різних сфер життя України, процесів українських регіонів, за-
безпечення функціонування структур, які побудовані на різних 
формах власності, на засадах конституційно-правової регла-
ментації законодавчого та нормотворчого процесів;

• внутрішню нормативну документацію (накази, розпорядження) 
щодо виконання державного контролю міжнародних, держав-
них, регіональних, галузевих, міжгалузевих програм, планів, 
проектів регіонального та національного розвитку на засадах 
системної оцінки державно-управлінської діяльності шляхом 
застосування методів системного аналізу планів, програм, про-
ектів та відповідних обґрунтувань;

• практичні рекомендації для контролюючих органів держави 
щодо вибору ефективних засад, інструментів і варіантів конт-
ролю за ходом вироблення та реалізації державної політики на 
основі методів порівняльного аналізу стану національного про-
стору і регіональних процесів, міри їхньої узгодженості та єд-
ності, рівня ефективності;

аналізувати:
•  проблеми, ресурсний потенціал і напрями вироблення і реаліза-

ції державного контролю;
• процеси вироблення, реалізації, регулювання та управління 

державного контролю, зокрема державними планами, програма-
ми, проектами та їх елементів, шляхи й методи вдосконалення 
структури концептуального, кадрового, фінансового, інститу-
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ційного забезпечення, політико-правові проблеми управління 
державного контролю, приймаючи відповідні управлінські рі-
шення;

контролювати:
• виконання заходів вироблення та реалізації державного контро-

лю, відповідних законодавчих і підзаконних актів в обумовлені 
терміни засобами адміністрування.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“ДЕРЖАВНИЙ  КОНТРОЛЬ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади 
державного контролю

1
2
3

4

Сутність, об’єкт та функції державного контролю
Мета, завдання і критерії державного контролю
Теорії та концепції державного контролю, науково-методичні 
засади його дослідження 
Світові стандарти державного контролю
Змістовий модуль ІІ. Механізми державного контролю

5
6
7

8

9
10
11 

Забезпечення державного контролю
Система та статус контролюючих органів
Моніторинг і аудит у системі державного управління 
та місцевого самоврядування
Стратегічне управління, планування та цільове програмування 
у державному контролі
Результативність і ефективність державного контролю
Управління процесом державного контролю
Інформатизація державного контролю
Змістовий модуль ІІІ. Особливості реалізації державного 
контролю

12

13
14

15

Підготовка та проведення державного контролю у різних 
сферах 
Державний контроль у сфері виконавчої влади
Громадський контроль у сфері державного управління 
та місцевого самоврядування 
Регіональні виміри державного контролю

Разом годин: 108
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ЗМіСТ  
дисципліни 

“ДЕРЖАВНИЙ  КОНТРОЛЬ”

Змістовий модуль І.   Теоретико-методологічні засади 
державного контролю 

Тема 1. Сутність, об’єкт та функції державного контролю
Сутність державного контролю як навчальної дисципліни. Пред-

мет державного контролю. Державний контроль як системна галузь. 
Функції державного контролю. Наукові основи розробки концепції 
державного контролю. Понятійно-категоріальний апарат державного 
контролю. Процес державного контролю в Україні: сутність, об’єкт та 
функції. Розроблення засад та механізмів державного контролю. 

Література [1; 3; 4; 6; 9; 10; 25; 33; 46; 58]

Тема 2. Мета, завдання і критерії державного контролю
Конституційно визначені контролюючі функції держави. Стратегії 

розвитку державного контролю як чинника формування та функціо-
нування державної політики. Завдання державного контролю і кри-
терії ефективності їхньої реалізації. Технології конструювання держав-
но-контролюючої діяльності України. Єдність, цілісність, системність 
процесу та технологій державного контролю у різних часопросторових 
вимірах держави, зважаючи на динаміку ключових сфер життєдіяль-
ності держави. Значення державного контролю у забезпеченні ціліс-
ності та системності державної політики, її вироблення та реалізації.  
Мета, завдання і критерії державного контролю України. 

Література [3; 8; 10; 12; 25; 30; 31; 42; 44; 48; 57]

Тема 3. Теорії та концепції державного контролю, науково-
методичні засади його дослідження

Аналіз державного контролю. Світові та вітчизняні, класичні та 
сучасні теорії і концепції державного контролю. Моделі державного 
контролю. Науково-методичні засади процесу дослідження держав-
ного контролю. Розроблення та коригування теорій і концепцій дер-
жавного контролю в Україні та у світі. Державний контроль в Україні 
як об’єкт системного аналізу. Структурно-функціональний аналіз 
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державного контролю. Теоретичні засади централізації і децентралі-
зації управління та регулювання процесу державного контролю.

Література [1–4; 7; 10; 17; 25; 31]

Тема 4. Світові стандарти державного контролю
Міжнародні стандарти державного контролю. Світова практика 

державно-управлінського аудиту. Теорія та практика державно-кон-
тролючої діяльності у зарубіжних країнах. Особливості державного 
контролю зарубіжних держав. Міжнародні, міждержавні, європей-
ські контролючі органи. Міжнародне співробітництво у сфері за-
провадження державного контролю. Адаптація міжнародних норм і 
стандартів державного контролю. Упровадження європейських по-
ложень державного контролю у державно-управлінську практику 
України. Механізми упровадження європейських стандартів у розви-
ток системи контролю місцевого самоврядування України та органів 
самоорганізації населення (територіальних громад). Участь України 
в міжнародних, європейських, міждержавних системах контролю за 
діяльністю органів державного управлінння та місцевого самовряду-
вання.

Література [2; 3; 6; 8; 10; 12; 27]

Змістовий модуль ІІ. Механізми державного контролю

Тема 5. Забезпечення державного контролю
Історичні традиції державного контролю України. Механізми 

державного контролю в Київській Русі — Україні та Українсько-
му козацькому Гетьманаті ХVІІ–ХVІІІ ст. Державно-контролююча 
діяльність в добу Української Народної Республіки, в Українській 
державі П. Скоропадського, у період Директорії. Розвиток засад та 
механізмів контролю в УРСР. 

Організаційне, інституційне, нормативно-правове, ресурсне, 
кадрове забезпечення державного контролю України на сучасному 
етапі. Чинне законодавство України щодо процедур державного 
контролю. Антимонопольне законодавство України. Укази 
Президента України, Постанови та розпорядження КМУ в сфері 
розвитку системи державного контролю. Акти місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Перспективи 
розвитку нормативно-правового забезпечення державного контролю 
та проблеми його систематизації. Вплив міжнародно-правових 
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норм на систему державного контролю в Україні. Процес інтеграції 
України до євроатлантичних структур і його значення для розвитку 
вітчизняної системи державного контролю.

Складові державного контролю (цільові, функціональні, організа-
ційні тощо). Особливості реалізації складових державного контролю 
на центральному, регіональному, галузевому рівнях та у різних сфе-
рах суспільного життя. Динаміка структурних змін у сфері держав-
ного контролю.

Література [1; 3; 6–8; 14; 19–21; 28; 29; 39; 40; 52; 54; 59]

Тема 6. Система та статус контролюючих органів в Україні
Організаційно-функціональна структура сфери державного кон-

тролю та загальні принципи її архітектоніки. Система та структура 
центральних та місцевих контролюючих органів влади та їхня класи-
фікація. Апаратні принципи функціонування контролюючих органів. 
Підходи до визначення обсягів повноважень контролюючих органів 
та його принципи.  Напрями удосконалення системи контролю в 
Україні. Роль і місце у вітчизняній системі державного контролю 
Конституційного Суду України, системи судочинства, Генеральної 
Прокуратури України, Антимонопольного комітету, Державної кон-
трольно-ревізійної служби, Рахункової палати України, Державної 
податкової адміністрація України, Державної митної служби Украї-
ни, Державної судової адміністрації, Державного комітету статисти-
ки, Державної інспекції контролю за цінами, Державного комітету 
стандартизації, метрології та сертифікації України і Уповноваженого 
з прав людини Верховної Ради України: їх функції та структура.

Література [17; 34; 44; 45; 47; 51; 59; 66]

Тема 7. Моніторинг і аудит у системі державного управління 
та місцевого самоврядування

Моніторинг державно-управлінської діяльності. Види, мето-
ди, технології моніторингу. Світові стандарти системи моніторингу. 
Державне управління на засадах сучасних моделей якості. Адмініст-
ративний та функціональний аудит у державному управлінні. Зовніш-
ній та внутрішній аудит. Аудит державно-управлінської діяльності. 
Стандарти МОВАУ в аудиторській діяльності України. Практичні 
етапи аудиту. Галузеві стандарти та процедури аудиту. Оцінюван-
ня державних програм. Зовнішнє оцінювання. Збір та аналіз даних. 
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Вибір стратегії і практична діяльність у сфері моніторингу. Експертні 
оцінки. Демонстраційна програма.

Література [8–10; 14; 16; 22; 30; 61; 63; 66; 71]

Тема 8. Стратегічне управління, планування та цільове 
програмування у державному контролі

Стратегічні управління, планування, цільове програмування у 
державному контролі. Стратегічний аналіз контролюючої діяльності. 
Прогнозування державно-контролюючої діяльності. Аналіз проце-
дур, технологій та результатів державного контролю. Планування 
державного контролю. Стратегічне планування у державному конт-
ролі. Цільове програмування та проектування у державному конт-
ролі. 

Література [1; 5; 7; 8; 10; 12; 30–31; 33; 37; 42]

Тема 9. Результативність і ефективність державного 
контролю

Результативність та ефективність функціонування суб’єктів і 
механізмів державного контролю. Оцінка ефективності державного 
контролю (критерії, якісні та кількісні параметри, стандарти, проце-
дури оцінювання й оцінки). Раціоналізація та алгоритмізація проце-
су і технології державного контролю як чинник підвищення ефектив-
ності державного управління та місцевого самоврядування.

Література [9; 11; 13; 17; 24; 32; 33; 38; 43]

Тема 10.  Управління процесом державного контролю
Управління та регулювання контролюючої діяльності органів і 

установ державної влади. Регламентація процесу державного конт-
ролю. Алгоритмізація державного контролю. Стандарти і матриці 
державного контролю. Контролююча діяльність та напрями її 
удосконалення як інструмент удосконалення моделі державного уп-
равління та місцевого самоврядування України. 

Література [2; 5; 9; 13; 18; 22; 24; 60; 63; 65]

Тема 11.  інформатизація державного контролю
Інформаційне забезпечення державного контролю. Інформаційні 

технології у процесі та процедурах державного контролю, аналізі його 
результатів. Інформатизація органів державного контролю. Держав-
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ний контроль в інформаційній сфері. Науково-технічне забезпечення 
державного контролю. 

Література [7–9; 16–18; 21; 23; 31; 32; 34; 36; 40; 41]

Змістовий модуль ІІІ.  Особливості реалізації державного 
контролю

Тема 12.  Підготовка та проведення державного контролю  
у різних сферах 

Вироблення та реалізація державного контролю у різних сферах 
державної політики: основні шляхи та етапи. Регіональні й галузеві 
особливості державного контролю. Державно-управлінський кон-
троль: розроблення, прийняття, організація виконання, коригуван-
ня. Класифікація контролю у державному управлінні. Державний 
контроль за національними, регіональними, галузевими процесами. 
Програми, плани, проекти державного контролю та механізми їхньої 
реалізації. Особливості державного контролю економічної, політич-
ної, національно-безпекової та оборонної, гуманітарної сфер. Галузеві 
пріоритети державного контролю. Державний контроль у сфері ра-
ціонального природокористування та охорони природи (екологічний 
контроль). Державний контроль у науково-технічній сфері. Держав-
ний контроль за дотриманням прав і свобод громадян. Діяльність 
Уповноваженого з прав людини.

Література [14; 16–18; 22; 31–32; 45; 48; 52–54; 57; 58; 60]

Тема 13.  Державний контроль у сфері виконавчої влади
Загальна характеристика державного контролю у сфері виконав-

чої влади. Загальний та спеціальний контроль у сфері виконавчої 
влади. Правові форми реалізації контрольних повноважень органами 
виконавчої влади. Контроль за нормотворчою та адміністративною 
діяльністю виконавчої влади. Зовнішній та внутрішній контроль у 
сфері виконавчої влади. Президентський, парламентський, судовий 
контроль та прокурорський нагляд у сфері виконавчої влади. Кон-
трольні функції ВР України, її комітетів та Президента України. 
Контроль за дотриманням чинного законодавства та формуванням 
органів державної влади, призначенням їхніх керівників. Контроль 
за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпе-
ки та оборони. Контроль за якісним складом і діяльністю державних 
службовців. Головне управління державної служби. Аналіз стану та 
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оцінки професійно-кваліфікаційного керівників у системі державно-
го управління та місцевого самоврядування.

Література [2; 4; 5; 11; 14; 21; 23; 31; 32; 45; 50; 55; 59; 60; 61; 66]

Тема 14.  Громадський контроль у сфері державного 
управління та місцевого самоврядування 

Основні механізми суспільного впливу на державно-управлінсь-
ку діяльність та напрями їхнього удосконалення. Громадська думка. 
Інструменти громадського впливу на реалізацію державної політики. 
Громадське управління державним розвитком: шляхи оптимізації 
структури громадського контролю у процесі вироблення та реаліза-
ції державної політики. Громадські ради при центральних та місце-
вих органах виконавчої влади. Особливості громадського контролю 
у процесі місцевого самоврядування. Громадські обговорення та слу-
хання. Взаємодія органів державного управління та ОМС з політич-
ними партіями і громадськими організаціями. Участь громадськості у 
виробленні та реалізації державної політики. 

Література [1; 3; 8; 19; 25; 38; 41; 52]

Тема 15.  Регіональні виміри державного контролю
Розвиток державного контролю на регіональному рівні. Держав-

ний контроль як механізм узгодження позицій центру та регіонів. 
Контроль за діяльністю місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування. Взаємодія центральних та регіональних 
органів у підготовці та проведенні державного контролю, аналізі його 
результатів. Контроль за управлінням суспільним розвитком на міс-
цевому рівні. Контроль за діяльністю органів самоорганізації насе-
лення (територіальних громад).

Література [8; 21; 23; 31–33; 37; 38; 40; 45; 50; 68; 70]

ВКАЗіВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти (слухачі) виконують 
контрольну роботу. Номер варіанта контрольної роботи студент 
визначає самостійно за останньою цифрою номера своєї залікової 
книжки.

Контрольна робота виконується на аркушах паперу формату А4 
об сягом не менш ніж 12 сторінок друкованого тексту (Times New 
Roman, 14). Для чіткого та послідовного викладу матеріалу необхідно 
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скласти план контрольної роботи, який має містити такі обов’язкові 
структурні частини: 

вступ (обсягом до 2 сторінок), де висвітлюється суть і значення 
теми; 

основну частину — розкривається зміст питань теми роботи, на-
водяться зауваження; 

висновки, де підсумовується зібраний матеріал та містяться про-
позиції; 

список використаних джерел, на які даються посилання в тексті.
Контрольна робота оформлюється відповідно до методичних ви-

мог: титульна сторінка, де вказується тема роботи, прізвище та ім’я 
виконавця, його група та навчальний структурний підрозділ (інсти-
тут, кафедра), дата виконання, підпис виконавця. У встановлений 
термін подається на перевірку на кафедру. До заліку студента допус-
кають, якщо контрольну роботу оцінено позитивно.

У ході написання контрольної роботи студент має використову-
вати вітчизняні та іноземні інформаційні матеріали, самостійно про-
водити пошук документальної та фактографічної інформації, здійс-
нювати систематизацію та узагальнення даних, виявляти ключові 
моменти, використовувати електронну пошту та телеконференції, 
застосовуючи методи пошуку в мережі Інтернет. У випадку необ-
хідності слід проводити реферування документів, формуючи власні 
погляди на явища, події та процеси. Робота має бути виконана гра-
мотно.

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБіТ

1. Сутність, об’єкт та функції державного контролю.
2. Мета, завдання, критерії державного контролю.
3. Формування теоретичних засад та практичних механізмів дер-

жавного контролю. 
4. Критерії ефективності та практичної значущості державного 

контролю. 
5. Чинники, пріоритети, напрями реалізації державного контро-

лю. 
6. Теорії та концепції державного контролю.
7. Зовнішній та внутрішній контроль у державному управлінні та 

місцевому самоврядуванні.
8. Теоретичні принципи впровадження державного контролю. 
9. Основні форми державного контролю.
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10. Напрями структурних змін у державному контролі, шляхи їх уз-
годження.

11. Шляхи оптимізації державного контролю.
12. Технологія державного контролю.
13. Етапи державного контролю.
14. Раціоналізація державного контролю.
15. Територіальні особливості реалізації державного контролю. 
16. Зарубіжний досвід державного контролю. 
17. Основні показники (параметри) державного контролю. 
18. Принципи та науково-методичні засади аналізу державного кон-

тролю.
19. Складові державного контролю.
20. Системний аналіз державного контролю. 
21. Аналіз кількісних та якісних параметрів державного контролю. 
22. Види та методи прогнозування державного контролю. 
23. Стратегічний аналіз державного контролю. 
24. Оцінювання державної політики та програм.
25. Цільове орієнтування стратегії державного контролю та визна-

чення пріоритетів. 
26. Система моніторингу, аудиту та оцінки ефективності державної 

політики, їх складові.
27. Використання ресурсів при проведенні державного контролю.
28. Організаційна структура управління та регулювання державно-

го контролю.
29. Місцеве самоврядування як об’єкт державного контролю. 
30. Організаційно-функціональна структура державного контролю 

України та регіональні процеси.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Дайте визначення державного контролю.
2. Розкрийте сутність державного контролю.
3. Визначте критерії та показники державного контролю.
4. Визначте мету державного контролю.
5. Розкрийте класичні теорії державного контролю.
6. З’ясуйте теоретичні особливості вироблення та реалізації дер-

жавного контролю.
7. Проаналізуйте сучасні механізми й методи залучення кадро-

вих, фінансових та інституційних механізмів при виробленні та 
реалізації державного контролю.



15

8. Означте складові державного контролю.
9. Визначте пріоритети державного контролю України.

10. Охарактеризуйте вузлові проблеми державного контролю Ук-
раїни.

11. Дайте оцінку значущості державного контролю у державному 
управліннні та місцевому самоврядуванні.

12. Охарактеризуйте шляхи та практичні механізми впровадження 
державного контролю у державну політику.

13. Визначте основні напрями удосконалення теоретичних засад 
державного контролю. 

14. Висвітліть особливості теорій та концепцій державного контро-
лю.

15. Охарактеризуйте класичні сучасні теорії державного контро-
лю. 

16. Назвіть категорії державного контролю України.
17. Визначте етапи розвитку державного контролю України. 
18. Розкрийте критерії ефективності та практичної значущості тех-

нологій та видів державного контролю. 
19. Охарактеризуйте шляхи державного контролю за використан-

ням позабюджетних коштів.
20. Проаналізуйте проблеми кадрового забезпечення державного 

контролю України.
21. Дайте оцінку розподілу і делегуванню повноважень державним 

службовцям при проведенні державного контролю.
22. Розкрийте основні напрями управління процесом упроваджен-

ня державного контролю.
23. Охарактеризуйте кількісні та якісні показники (параметри) 

державного контролю у соціальній сфері.
24. Дайте оцінку державного фінансового контролю України. 
25. Покажіть основні шляхи реформування державного контролю 

України.
26. Охарактеризуйте організаційно-правові засади державного 

контролю України.
27. Визначте основні показники (параметри) державного контро-

лю. 
28. Поясніть необхідність поступального та сталого розвитку дер-

жавного контролю.
29. Розкрийте сутність сучасних механізмів та методів державного 

контролю у галузевих сферах.
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30. Охарактеризуйте принципи та науково-методичні засади аналі-
зу державного контролю.

31. Розкрийте сутність механізмів моніторингу у державно-управ-
лінській діяльності.

32. З’ясуйте механізми та засади державного контролю в інформа-
ційній сфері. 

33. Визначте та проаналізуйте перспективні напрями захисту дер-
жавного контролю у мовній політиціУкраїни. 

34. Поясніть засадничі принципи, види та методи прогнозування 
державного контролю та його управлінських наслідків. 

35. Дайте характеристику основних ознак зовнішнього та внутріш-
нього контролю.

36. Визначте та оцініть фактори зовнішнього контролю державно-
го управління та місцевого самоврядування України.

37. Охарактеризуйте особливості державного контролю у гумані-
тарній сфері.

38. Проаналізуйте технології державного контролю у сфері націо-
нальної безпеки та оборони.

39. Покажіть основні напрями діагностики державної політики.
40. Розкрийте основні особливості статусу органів державного 

контролю.
41. Проаналізуйте методи визначення ефективності державної 

політики.
42. Назвіть особливості діагностики регіональних процесів на різ-

них етапах їх реалізації.
43. Розкрийте найбільш характерні особливості реалізації держав-

ного контролю в інформаційній сфері.
44. Визначте особливості концептуального забезпечення держав-

ного контролю.
45. Ознайомтесь із теорією та практикою реалізації державного 

контролю у зарубіжних країнах. 
46. Визначте особливості зарубіжного досвіду реалізації державно-

го контролю та шляхи його управадження у державно-управ-
лінську практику України. 

47. Охарактеризуйте стан нормативно-правової бази державного 
контролю та шляхи її вдосконалення у різних сферах.

48. Розкрийте ключові причини неефективності державного конт-
ролю.

49. Дайте оцінку пріоритетних напрямів державного контролю за 
використанням бюджетних ресурсів. 
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50. Порівняйте аналіз кількісних та якісних параметрів державно-
го контролю.

51. З’ясуйте структуру управління державним контролем України.
52. Назвіть основні напрями контролю за використанням ресурсів 

при виробленні та реалізації державної політики.
53. Підготуйте пропозиції щодо фінансування, кошторису і бюдже-

ту процедур державного контролю.
54. Охарактеризуйте особливості структурно-функціонального 

аналізу державного контролю. 
55. Розкрийте сутність цільового орієнтування стратегії державно-

го контролю та визначення його пріоритетів.
56. Дайте оцінку парламентських і президентських видів зовніш-

нього контролю. 
57. Визначте місце і роль спеціального контролю у системі держав-

ного управління та місцевого самоврядування.
58. Визначте основні теоретичні принципи державного контролю у 

культурній сфері. 
59. Проаналізуйте зарубіжний досвід вироблення та реалізації дер-

жавного контролю у галузевих сферах. 
60. Дайте оцінку етапів державного контролю та класифікуйте їх.
61. Окресліть територіальні особливості реалізації державного 

контролю.
62. Визначте особливості аналізу кількісних та якісних параметрів 

державного контролю України. 
63. З’ясуйте особливості міжнародного моніторингу стану держав-

ної політики. 
64. З’ясуйте сутність впливу державного контролю на коригування 

механізмів державної політики.
65. Назвіть особливості оцінювання в державній політиці.
66. Покажіть схему розвитку кадрового наповнення державного 

контролю України. 
67. Визначте основні механізми контролю за реалізацією міжна-

родних угод в Україні. 
68. Охарактеризуйте науково-технічне забезпечення державного 

контролю.
69. Вкажіть механізми контролю у сфері державної служби Украї-

ни.
70. Назвіть основні критерії ефективності та практичної значу-

щості державного контролю телерадіопростору України. 
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71. Дайте експертну оцінку технологій моніторингу в державно-
управлінській сфері.

72. Розкрийте механізми аудиту та оцінки ефективності державної 
політики, їх складові. 

73. Здійсніть класифікацію та оцінку ресурсного забезпечення дер-
жавного контролю України.

74. Охарактеризуйте контроль як зворотний зв’язок соціальної 
системи.

75. З’ясуйте індикатори сталості державної політики. 
76. З’ясуйте механізми державного контролю за суспільним роз-

витком в Україні.
77. Розкрийте принцип паралельних повноважень у державному 

контролі.
78. З’ясуйте особливості розвитку методів і форм державного кон-

тролю.
79. Проаналізуйте судовий контроль.
80. Дайте оцінку прокурорського нагляду.
81. Проаналізуйте напрями змін (оптимізацї, коригування) органі-

заційної структури державного контролю України.
82. Охарактеризуйте порядок підготовки внутрішньої нормативної 

документації щодо вироблення та реалізації процедур держав-
ного контролю.

83. Визначте особливості державного контролю в економічній 
сфері України.

84. Назвіть складові елементи організаційної структури управлін-
ня та регулювання державного контролю.

85. Окресліть основні показники ефективності державного конт-
ролю.

86. Визначте принципи та науково-методичні засади системного 
аналізу державної політики.

87. Назвіть основні етапи моніторингу (збирання та аналіз даних, 
застосування критеріїв та стандартів).

88. З’ясуйте особливості діяльності державної контрольно-ревізій-
ної служби.

89. Дайте оцінку загального контролю у сфері виконавчої влади.
90. Окресліть особливості видів державного контролю за призна-

ченням (адміністративний, конституційний, фінансовий, фун-
кціональний).
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