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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

“Моніторинг та аудит у державному управлінні та місцевому са-
моврядуванні” — одна з дисциплін, які створюють основну базу знань, 
необхідну для ефективної підготовки фахівців для районних, міських 
та обласних державних адміністрацій, виконавчих комітетів відпо-
відних рад, громадських організацій, а також для галузей міського 
господарства.

Підготовка фахівців у сфері менеджменту організацій, а також со-
ціології місцевого самоврядування і державного управління має на 
меті дати слухачам теоретичні знання та виробити в них практичні 
навички опрацьовання й обґрунтовання конкретних пропозицій, які 
стосуються актуальних проблем державного та муніципального 
управління, розвитку всіх сфер міського господарства. 

У зв’язку з цим у програмі вивчення дисципліни “Моніторинг та 
аудит у державному управлінні та місцевому самоврядуванні” для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст міститься і тео-
ретичний матеріал, і подається специфіка застосування отриманих 
знань та навичок на практиці.

У ході вивчення цієї дисципліни студенти знайомляться з теоре-
тико-методологічними засадами, предметом, об’єктом, метою, за-
вданням та функціями моніторингу, розглядають моніторинг у сфері 
управлінської діяльності; формування індикаторів у рамках людино-
орієнтованого підходу, показники людиноорієнтованого типу для ці-
лепокладання на рівні громад; порівняння людиноорієнтованого 
й техноорієнтованого підходів, оцінювання діяльності органів місце-
вого самоврядування; підходи до формування індикаторів сталого 
розвитку, розширення можливостей громадян у контролі й управлін-
ні, а також особливості здійснення моніторингу та контролю в систе-
мі державного управління і місцевого самоврядування.

Важливою складовою навчальної дисципліни є вивчення особли-
востей здійснення аудиту в системі державного управління та місце-
вого самоврядування. Тому в цій навчальній програмі пропонується 
вивчення особливостей становлення та розвитку національної систе-
ми аудиту, зарубіжний досвід здійснення аудиту в державному управ-
лінні та місцевому самоврядуванні.

У цілому, моніторинг та аудит є одними з центральних інструмен-
тів у налагодженні ефективної роботи органів державного управлін-
ня та місцевого самоврядування. До того ж, в Україні є чимало 
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контрольно-ревізійних органів, однак вони мало займаються питан-
нями оцінки ефективності та результативності діяльності органів 
влади і розробкою конкретних рекомендацій у сфері державного 
управління та місцевого самоврядування.

Проблема ефективності муніципалітетів — одна з центральних 
проблем управління як діяльності, що здійснюється людьми стосов-
но людей та винятково в інтересах людей. Від ступеня ефективності 
цієї діяльності безпосередньо залежить рівень життя людини.

Для того щоб здійснити реформування місцевих органів влади, 
досягти високої якості їх роботи, позитивної соціальної результатив-
ності, необхідно чітко визначити мету здійснюваних реформ. Постав-
лену мету потрібно порівняти з наявними матеріальними та інтелек-
туальними засобами її досягнення, нормативновстановленими 
функціями цих органів, їх практичними діями та соціальними ре-
зультатами.

Важливим бар’єром на шляху до підвищення дієвості влади є від-
сутність її визначених критеріїв оцінки ефективності та результатив-
ності її пильності. Якщо приватний сектор має апробовану систему 
оцінки — ринковий механізм і величина отриманих прибутків, то в 
органах місцевого самоврядування та державного управління такий 
механізм, як свідчить досвід США, Канади, Великобританії, Швеції, 
може замінити моніторинг і аудит у державному управлінні та місце-
вому самоврядуванні. Тому вивчення навчальної дисципліни має на 
меті: 

• навчити розрізняти категорії економічності, ефективності та ре-
зультативності;

• знайомити з алгоритмом оцінки ефективності та результатив-
ності діяльності органів влади;

• сформувати навики підготовки та проведення аудиту адміні-
стративної діяльності;

• навчити розробляти критерії оцінки ефективності діяльності 
органів державної влади та місцевого самоврядування;

• розглянути досвід зарубіжних країн у проведенні моніторингу 
та аудиту в державному управлінні та місцевому самоврядуван-
ні.

У результаті у студентів повинні сформуватися:
• розуміння понять економічності, ефективності та результа-

тивності діяльності органів влади;

• уміння використовувати алгоритм оцінки ефективності роботи 
органів влади для розробки робочого плану проведення аудиту 
в державному управлінні та місцевому самоврядуванні;

• уміння розробляти критерії оцінки ефективності діяльності ор-
ганів державної влади та місцевого самоврядування;

• дискусійні навики щодо різних підходів оцінки ефективності в 
зарубіжних країнах.

Отже, програма навчальної дисципліни “Моніторинг та аудит у 
державному управлінні та місцевому самоврядуванні”, спрямована 
на те, щоб дати слухачам знання теоретичних основ дисципліни та 
застосування здобутих знань, умінь та навичок на практиці. 

Дисципліна “Моніторинг та аудит у державному управлінні та 
місцевому самоврядуванні” викладається з урахуванням сучасних ін-
терактивних методик.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни

“МОНІТОРИНГ ТА АУДИТ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 
ТА МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ” 

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Моніторинг у системі державного 
управління та місцевого самоврядування

1 Теоретико-методологічні засади здійснення моніторингу в 
системі державного управління та місцевого самоврядування. 
Моніторинг управлінської діяльності

2 Техноорієнтовані індикатори функціонування поселення. 
Системи індикаторів регіону та сучасного міста

3 Формування індикаторів у рамках людиноорієнтованого підходу. 
Показники людиноорієнтованого типу для цілепокладання на 
рівні громад

4 Порівняння людиноорієнтованого та техноорієнтованого 
підходів. Оцінювання діяльності органів місцевого 
самоврядування

5 Підходи до формування індикаторів сталого розвитку. 
Розширення можливостей громадян у контролі та управлінні

6 Особливості здійснення моніторингу та контролю у системі 
державного управління і місцевого самоврядування
Змістовий модуль ІІ. Аудит у державному управлінні та 
місцевому самоврядуванні

7 Характеристика, мета і завдання аудиту в державному управлінні та 
місцевому самоврядуванні. Загальні принципи, вимоги та підходи

8 Рекомендації щодо використання галузевих стандартів: початок 
і планування аудиту в державному управлінні та місцевому 
самоврядуванні

9 Галузеві стандарти аудиту в системі державного управління та 
місцевого самоврядування

10 Аудит адміністративної діяльності та інші види оцінювання. 
Економічність, ефективність та результативність аудиту

11 Організація процесу планування аудиту в державному 
управлінні та місцевому самоврядуванні. Процес реалізації та 
завершення аудиту

12 Зарубіжний досвід проведення аудиту в державному управлінні 
та місцевому самоврядуванні

Разом годин: 54

ЗМІСТ
дисципліни

“МОНІТОРИНГ ТА АУДИТ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 
ТА МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ”

Змістовий модуль І. Моніторинг у системі державного 
управління та місцевого самоврядування

Тема 1. Теоретико-методологічні засади здійснення 
моніторингу в системі державного управління та 
місцевого самоврядування. Моніторинг управлінської 
діяльності

Сутність моніторингу в системі державного управління та місце-
вого самоврядування. Суб’єкт та об’єкт моніторингу. Мета та завдан-
ня моніторингу. Функції моніторингу. Загальні характеристики моні-
торингу. Державна статистика як джерельна база державного 
моніторингу. Муніципальна статистика як джерельна база муніци-
пального моніторингу. Методичні вимоги до процедур моніторингу.

 Література: основна [10; 11; 13; 15]; 
додаткова [18–20; 23; 26; 27; 32] 

Тема 2. Техноорієнтовані індикатори функціонування 
поселення. Системи індикаторів регіону 
та сучасного міста

 Сутність техноорієнтованих індикаторів функціонування посе-
лення. Види індикаторів функціонування поселення. Вимоги до сис-
теми показників. Система індикаторів регіону. Система індикаторів 
сучасного міста. Складові системи “місто” та “середовище”. Система 
показників Асоціації міст України. Методичні рекомендації щодо 
аналізу розвитку міста. Аналіз внутрішніх процесів еволюції осно-
вних міських підсистем. Фази еволюції розвитку регіону та міста. 
Аналіз загальних балансових співвідношень.

Література: основна [10; 11; 13; 15]; 
додаткова [18–20; 23; 26; 27; 32] 
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Тема 3. Формування індикаторів у рамках 
людиноорієнтованого підходу. Показники 
людиноорієнтованого типу для цілепокладання на 
рівні громад

Сутність людиноорієнтованого підходу. Рівень життя. Потреби. 
Системи показників рівня життя. Інші показники. Індекс людського 
розвитку. Проблеми цілеспрямування місцевих органів влади на 
ефективне надання послуг. Задоволеність у наданні послуг.

   Література: основна [10; 11; 13; 15]; 
додаткова [18–20; 23; 26; 27; 32]

Тема 4. Порівняння людиноорієнтованого 
та техноорієнтованого підходів. 
Оцінювання діяльності органів державного 
управління та місцевого самоврядування

Людиноорієнтований та техноорієнтований підходи в державному 
управлінні та місцевому самоврядуванні: спільне і відмінне. Принципи 
застосування підходів у державному управлінні та місцевому самовря-
дуванні. Застосування людиноорієнтованого та техноорієнтованого під-
ходів в управлінні соціальними об’єктами. Специфіка оцінювання ді-
яльності органів державного управління та місцевого самоврядування в 
рамках людиноорієнтованого підходу. Алгоритми оцінювання. Принци-
пи кваліметрії. Схема побудови факторно-критеріальної моделі. 

   Література: основна [10; 11; 13; 15]; 
додаткова [18–20; 23; 26; 27; 32]

Тема 5. Підходи до формування індикаторів сталого 
розвитку. Розширення можливостей громадян 
в контролі та управлінні

Сутність сталого розвитку регіону. Особливості вироблення кон-
цепції сталого розвитку на місцевому рівні. Основні підходи до фор-
мування індикаторів сталого розвитку регіонів та міста. Види індика-
торів сталого розвитку для мікро- та макрорівня. Розширення 
можливостей громадян у контролі та управлінні на регіональному та 
місцевому рівнях. Шляхи до належного управління та сталого розви-
тку. Зарубіжний досвід залучення громадян до контролю та управлін-
ня на регіональному і місцевому рівнях.

   Література: основна [10; 11; 13; 15]; 
додаткова [18–20; 23; 26; 27; 32] 

Тема 6. Особливості здійснення моніторингу та контролю 
у системі державного управління і місцевого 
самоврядування

Моніторинг державно-управлінської діяльності та в системі міс-
цевого самоврядування. Види, методи, технології моніторингу. Світо-
ві стандарти системи моніторингу. Державне управління на засадах 
сучасних моделей якості. Контроль у сфері державного управління. 
Державний контроль. Контроль державно-управлінської діяльності 
та в системі місцевого самоврядування. Судовий контроль. Проку-
рорський нагляд. Громадський контроль. 

Література: основна [2–4; 8; 9; 12]; 
додаткова [25; 29; 31]

Змістовий модуль ІІ. Аудит у державному управлінні та 
місцевому самоврядуванні 

Тема 7. Характеристика, мета і завдання аудиту 
в державному управлінні та місцевому 
самоврядуванні. Загальні принципи, вимоги та підходи

Сутність аудиту в системі державного управління та місцевого са-
моврядування. Загальні стандарти аудиту в системі державного 
управління та місцевого самоврядування. Основні питання аудиту 
в державному управлінні та місцевому самоврядуванні. Концепції 
економічності, ефективності та результативності аудиту. Мета, за-
вдання та призначення аудиту в державному управлінні та місцевому 
самоврядуванні. Управління в державному секторі та аудит адміні-
стративної діяльності. Загальні принципи аудиту в державному 
управлінні та місцевому самоврядуванні. Вимоги до аудиторів. Про-
цес аудиту в сфері державного управління та місцевого самовряду-
вання. 

Література: основна [1; 5; 6; 14; 16]; 
додаткова [17; 21; 22; 24; 28; 30]

Тема 8. Рекомендації щодо використання галузевих 
стандартів: початок і планування аудиту 
в державному управлінні та місцевому самоврядуванні

Відправні точки для практичної роботи зі збирання фактичного 
матеріалу при проведенні аудиту в державному управлінні та місце-
вому самоврядуванні. Процес планування аудиторської перевірки. 
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Вибір сфери аудиту в системі державного управління та місцевого са-
моврядування при стратегічному плануванні. Якість планувального 
процесу. Розробка схеми попереднього вивчення та створення робо-
чого плану.

Література: основна [1; 5; 6; 14; 16]; 
додаткова [17; 21; 22; 24; 28; 30]

Тема 9. Галузеві стандарти аудиту в системі державного 
управління та місцевого самоврядування

Аналітичний та комунікативний процес. Збір даних і документа-
ція. Фактичні дані та висновки. Проведення аудиту у змінних та су-
перечливих умовах. Аналіз даних і підведення підсумків. Вимоги до 
якості (резюме). Зосередження на заключному (статистичному) зві-
ті. Письмова документація результатів. Часові рамки для звітування. 
Побудова аудиторських звітів. Підготовка надійних і практичних для 
користування звітів. Розповсюдження готових звітів. Об’єктивне ви-
конання звітів.

Література: основна [1; 5; 6; 14; 16]; 
додаткова [17; 21; 22; 24; 28; 30]

Тема 10. Аудит адміністративної діяльності та інші види 
оцінювання. Економічність, ефективність 
та результативність аудиту

Важливість аудиту адміністративної діяльності для органів дер-
жавного управління та місцевого самоврядування. Аудит адміністра-
тивної діяльності та інші види оцінювання. Поняття, економічності, 
ефективності та результативності. Проблеми оцінки ефективності, 
результативності. Важливість економічності, ефективності та резуль-
тативності для аудиту адміністративної діяльності.

Література: основна [1; 5; 6; 14; 16]; 
додаткова [17; 21; 22; 24; 28; 30]

Тема 11. Організація процесу планування аудиту 
в державному управлінні та місцевому 
самоврядуванні. Процес реалізації та завершення 
аудиту

Практичні етапи організації аудиту в галузі державного управлін-
ня та місцевого самоврядування. Планування аудиторського дослі-
дження. Методологічне планування. Адміністративне планування. 

Збір та аналіз даних. Написання аудиторського звіту. Завершення 
аудиторського звіту. 

Література: основна [1; 5; 6; 14; 16; 17]; 
додаткова [21; 22; 24; 28; 30]

Тема 12. Зарубіжний досвід проведення аудиту 
в державному управлінні та місцевому 
самоврядуванні

Особливості проведення аудиту в країнах Європи. Специфіка 
проведення аудиту в країнах СНД. Досвід Великобританії. Досвід 
США. Досвід Швеції. 

Література: основна [1; 5; 6; 14; 16; 17]; 
додаткова [21; 22; 24; 28; 30]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти (слухачі) виконують 
контрольну роботу. Номер варіанта контрольної роботи студент визна-
чає 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 
скласти план контрольної роботи, у якому мають бути такі обов’язкові 
структурні частини: 

 вступ (обсягом до 2 сторінок), де висвітлюються сутність і зна-
чення теми; 

 основну частину — розкривається зміст питань теми роботи, 
наводяться зауваження; 

 висновки, де підсумовується зібраний матеріал та містяться 
пропозиції; 

 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, підписується виконавцем. 

У вста новлений термін подається на перевірку на кафедру. До залі-
ку студент допускається, якщо контрольну роботу оцінено позитивно.

 У ході написання контрольної роботи студент має використовува-
ти вітчизняні та іноземні інформаційні матеріали, самостійно проводи-
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ти пошук документальної та фактографічної інформації, здійснювати 
систематизацію та узагальнення даних, виявляти ключові моменти, 
використовувати електронну пошту та телеконференції, застосовуючи 
методи пошуку в мережі Інтернет. За необхідності слід проводити ре-
ферування документів, формуючи власну думку на явища, події та 
процеси, базуючись на знанні граматичних форм.

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Теоретико-методологічні засади здійснення моніторингу в систе-
мі державного управління та місцевого самоврядування. 

 2. Моніторинг управлінської діяльності в системі державного 
управління.

 3. Моніторинг управлінської діяльності в системі місцевого само-
врядування.

 4. Техноорієнтовані індикатори функціонування поселення. 
 5. Системи індикаторів регіону та сучасного міста. 
 6. Формування індикаторів у рамках людиноорієнтованого підходу. 
 7. Показники людинорієнтованого типу для цілепокладання на рів-

ні громад.
 8. Регіональні особливості формування індикаторів у рамках люди-

ноорієнтованого підходу.
 9. Порівняння людиноорієнтованого й техноорієнтованого підхо-

дів.
 10. Особливості застосування людиноорієнтованого підходу в управ-

лінні соціальними об’єктами.
 11. Підходи до формування індикаторів сталого розвитку регіону та 

міста.
 12. Розширення можливостей громадян у контролі й управлінні на 

регіональному та місцевому рівні. 
 13. Зарубіжний досвід вироблення підходів до формування сталого 

розвитку на регіональному та місцевому рівнях.
 14. Моніторинг у системі державного управління.
 15. Моніторинг у системі місцевого самоврядування.
 16. Характеристика, мета і завдання аудиту в державному управлінні 

та місцевому самоврядуванні. 
 17. Загальні принципи, вимоги та підходи аудиту в державному 

управлінні та місцевому самоврядуванні. 

 18. Базові підходи та перспективи розвитку аудиту в державному 
управлінні та місцевому самоврядуванні.

 19. Рекомендації щодо використання галузевих стандартів у держав-
ному управлінні. 

 20. Рекомендації щодо використання галузевих стандартів у місцево-
му самоврядуванні. 

 21. Галузеві стандарти аудиту в системі державного управління. 
 22. Галузеві стандарти аудиту в системі місцевого самоврядування.
 23. Галузеві стандарти і посібники з проведення аудиту адміністра-

тивної діяльності.
 24. Аудит адміністративної діяльності та інші види оцінювання. 
 25. Економічність, ефективність та результативність аудиту. 
 26. Організація процесу планування аудиту в державному управлін-

ні та місцевому самоврядуванні. 
 27. Процес реалізації та завершення аудиту в сфері державного 

управління та місцевого самоврядування.
 28. Процес реалізації та завершення аудиту в сфері державного 

управління та місцевого самоврядування. Вибір проблеми для 
аудиторського дослідження. 

 29. Аудит у системі державного управління та місцевого самовряду-
вання в країнах ЄС.

 30. Аудит у системі державного управління та місцевого самовряду-
вання в країнах СНД.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 1. Розкрийте сутність здійснення моніторингу в системі державно-
го управління.

 2. У чому полягають характерні особливості моніторингу в системі 
місцевого самоврядування?

 3. Висвітліть основні завдання моніторингу в системі державного 
управління та місцевого самоврядування.

 4. Розкрийте основні функції моніторингу.
 5. Дайте загальну характеристику моніторингу в системі державно-

го управління та місцевого самоврядування.
 6. Що таке техноорієнтовані індикатори?
 7. Чим відрізняються індикатори регіонів від індикаторів міста?
 8. Дайте методичні рекомендації щодо аналізу розвитку міста.
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 9. Дайте аналіз внутрішніх процесів еволюції складових підсистем 
міста.

 10. Висвітліть основні напрями розподілу міських земель у процесі 
аналізу.

 11. Розкрийте сутність людиноорієнтованого підходу. 
 12. У чому полягають основні особливості людиноорієнтованого під-

ходу?
 13. Яким чином впливає рівень життя населення на формування лю-

диноорієнтованого підходу?
 14. Висвітліть регіональні особливості формування індикаторів 

у рамках людиноорієнтованого підходу.
 15. У чому полягає зарубіжний досвід формування індикаторів 

у рамках людиноорієнтованого підходу? Що таке індикатор рівня 
життя?

 16. Дайте порівняльну характеристику людиноорієнтованого підхо-
ду в системі державного управління.

 17. У чому полягає специфіка застосування техноорієнтованого під-
ходу в системі місцевого самоврядування?

 18. На які показники спирається техноорієнтована та людиноорієн-
тована система?

 19. Що таке алгоритм оцінювання?
 20. Виділіть основні параметри факторно-критеріальної моделі оцін-

ки рівня медичного обслуговування. 
 21. Що таке сталий розвиток?
 22. Чим відрізняється концепція сталого розвитку регіону від кон-

цепції сталого розвитку міста?
 23. Які основні групи індикаторів сталого розвитку застосовуються 

на мікрорівні?
 24. Охарактеризуйте систему критеріїв, що застосовуються для ви-

вчення стану розвитку міста.
 25. Назвіть основні шляхи управління сталим розвитком регіону.
 26. Розкрийте сутність механізмів моніторингу у державно-

управлінській діяльності.
 27. Які ви знаєте основні види моніторингу?
 28. Назвіть технології моніторингу в державному контролі.
 29. Розкрийте сутність державного контролю.
 30. Яким чином здійснюється контроль у сфері державного управління?
 31. Розкрийте сутність аудиту в сфері державного управління.

 32. У чому полягає специфіка здійснення аудиту в сфері державного 
управління та місцевого самоврядування?

 33. У яких галузях державного управління та місцевого самовряду-
вання здійснюється аудит?

 34. У чому полягає зміст роботи аудитора?
 35. Які види робіт виконує помічник аудитора в сфері державного 

управління та місцевого самоврядування?
 36. Назвіть основні рекомендації щодо використання галузевих стан-

дартів у системі місцевого самоврядування.
 37. Які рекомендації щодо використання галузевих стандартів у сис-

темі державного управління ви знаєте?
 38. За якими напрямками може здійснюватися стратегічне плану-

вання в аудиторській діяльності?
 39. Визначте мету аудиту адміністративної діяльності.
 40. Яким чином відбувається дотримання законодавчих та норма-

тивно-правових актів, що стосуються об’єктів аудиту?
 41. З чого складається аудит адміністративної діяльності?
 42. Які вимоги до якості під час проведення аудиторської діяльності 

в системі державного управління та місцевого самоврядування ви 
знаєте?

 43. Розкрийте сутність та зміст поняття “адміністративний процес”.
 44. Які матеріали використовуються для обговорення, завершення об-

говорення і підготовки проекту звіту в аудиторській діяльності?
 45. Хто розповсюджує готові аудиторські звіти?
 46. Дайте визначення, що таке аудит адміністративної діяльності?
 47. Що таке оцінювання?
 48. У чому полягає відмінність між аудитом адміністративної діяль-

ності та фінансовим аудитом?
 49. Розкрийте сутність та зміст поняття ефективності.
 50. У чому полягає економічний підхід до оцінювання?
 51. Які ви знаєте етапи проведення аудиту в сфері державного управ-

ління та місцевого самоврядування?
 52. Які критерії оцінки проблем ви знаєте?
 53. Що означає повнота формулювання проблеми?
 54. Що означає кількісний аналіз даних?
 55. Які ви знаєте прийоми для покращення якості аудиторського звіту?
 56. Які особливості проведення аудиту у Великобританії?
 57. Хто проводить аудиторські перевірки у Великобританії?
 58. Які особливості проведення аудиту в США?
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 59. Що лежить в основі проведення аудиторських досліджень у Ве-
ликобританії, США та Швеції?

 60. Назвіть пріоритетні сфери досліджень у Великобританії, США та 
Швеції.
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