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Завдання для самостійної роботи при підготовці до лекційних занять 
№ Завдання для самостійної роботи студента Годин 
1 Опанування студентами: 

1)  конспекту лекцій за змістовим модулем 1; 
2)  нормативно-законодавчих актів України: 

− Бюджетний та Господарський Кодексі України; 
− Закон України «Про відкритість використання публічних 

коштів» 
− Закон України «Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні» 
− Кодекс України про адміністративні правопорушення 

3) складання глосарію термінів за змістовим модулем 
 [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 
найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 
ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.] 
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2 Підготовка до модульної контрольної роботи №1 2 
3 Опанування студентами: 

4)  конспекту лекцій за змістовими модулями 2 та 3; 
5)  нормативно-законодавчих актів України: 

− Порядок проведення Державною аудиторською службою, її 
міжрегіональними територіальними органами державного 
фінансового аудиту виконання бюджетних програм (аудит 
ефективності) 

6) складання глосарію термінів за змістовим модулем [12-21] 

20 

4 Підготовка до модульної контрольної роботи №2 2 
Разом СРС при підготовці до лекційних занять 30 

 

Завдання для самостійної роботи при підготовці до практичних занять 
 

№ Завдання для самостійної роботи студента Годин 
1 Опанування студентами: 

1)  Конспекту лекцій за змістовим модулем 1 підготовка проблемних 
питань за тематикою змістового модулю; 

2) Підготовка до практичних занять: вивчення інформативності сайтів 
підприємств, установ – об’єктів аудиту адміністративної діяльності (на 
прикладі ДП «Прогрес», ПАТ ЕК «Одесаобленерго» та ін.); 

3) Ознайомлення із Концепцією розвитку електронного урядування в 
Україні до 2020 року  

4) Планування і виконання домашнього завдання за обраною тематикою. 
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2 Підготовка до контрольного опитування 1 2 



3 Опанування студентами: 
5)  конспекту лекцій за змістовими модулями 2 та 3; 
6) Ознайомлення із результатами діяльності Державної аудиторської 

служби України та Рахункової Палати України на їх офіційних сайтах 
7) Складання переліку незрозумілих питань проведення аудиту органами 

державного фінансового контролю; 
8) складання глосарію термінів за змістовим модулем 
9) Підведення підсумків домашнього завдання з проблем аудиту 

адміністративної діяльності, оформлення результатів та підготовка до 
їх презентації  

20 

4 Підготовка до контрольного опитування 2, 3 2 
Разом СРС при підготовці до практичних занять 30 
РАЗОМ СРС 60 

 

Зміст та тематика домашнього завдання студента: 
Мета роботи полягає у сприянні розвитку здатності студентів до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу, генерації нових ідеї й застосування  нестандартних підходів 
до їх реалізації в сфері публічного управління, формуванню власної думки щодо проблем 
розвитку і становлення аудиту адміністративної діяльності. 

Рекомендовані напрямки СРС:  
1. Об’єктивна необхідність і передумови формування аудиту адміністративної 

діяльності як інституту модернізації механізмів державного управління.  
2. Світові тенденції розвитку аудиту діяльності публічної влади.  
3. Громадянське суспільство як суб’єкт оцінювання результативності та 

ефективності державного управління.  
4. Діяльність органу публічної влади як об’єкт аудиту адміністративної діяльності.  
5. Особливості застосування аудиту адміністративної діяльності національних 

програм і проектів.  
6. Результати аудиту адміністративної діяльності як джерело модернізації 

діяльності органу публічної влади.  
7. Підготовка управлінських кадрів вищої ланки нової генерації, здатних до 

професійної діяльності у публічній сфері та запровадження інноваційних методів аудиту 
діяльності органів публічної влади. 

 
Студент самостійно в розрізі рекомендованих напрямків СРС обирає тему 

домашнього завдання, про що повідомляє викладача.  
 
 

Затверджено на засіданні кафедри Адміністративного менеджменту та проблем ринку 
Протокол №  2 від 16.09.2019 р. 

 


