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Семестр
Осінній

1
Мета опанування дисципліни: вивчення дисципліни полягає у
поглиблені і розширені теоретичних знань щодо сутності та змісту сучасного
стану здійснення бюджетного контролю та моніторингу при складанні,
розгляді та прийнятті рішень про місцеві бюджети, згідно міжнародних
стандартів як чинника інтеграції до ЄС та інструменту подолання кризових
явищ в економіці, а також набуття практичних навичок використання та
застосування нормативно-правої бази, яка регулює контрольні функції
контролюючих органів та громадськості, що сприяє формуванню необхідних
знань у майбутніх фахівців.
2
Завдання: полягає у набутті теоретичної і практичної підготовки
здобувачів ВО у сфері бюджетного контролю та моніторингу; формування
вмінь і навичок, пов’язаних із контрольними процедурами, приділяючи
особливу увагу додержання вимог щодо прозорості та гласності дій учасників
бюджетного процесу, формування стратегічних цілей бюджетної політики та
пріоритетних напрямів економічного розвитку територій на багаторічну
перспективу
3
Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування
дисципліни: знання і розуміння:
- сутності, структури, функцій, основних завдань і призначення
державного фінансового контролю;
- механізму роботи органів державного фінансового контролю;
- стандартів державного фінансового контролю;
- сутності, структури, функцій, основних завдань і призначення
контролю за використанням коштів місцевих бюджетів;
- механізму здійснення бюджетного контролю;
- законодавчої та нормативної бази, що регулює сферу бюджетного
контролю;
- повноважень органів місцевого самоврядування у сфері фінансового
контролю на місцевому рівні;
- порядку здійснення громадського контролю в управлінні
фінансовими ресурсами територіальної громади;

- процедури моніторингу виконання бюджетної політики на місцевому
рівні, цільових перспективних програм та комплексних заходів;
- видів та сутності корупційних ризиків в управлінні фінансами
територіальної громади;
- основних негативних наслідків поширення корупції на формування та
використання ресурсів територіальної громади.
застосування знань і розумінь:
- оцінювати стан та проблеми розвитку державного фінансового
контролю в Україні;
- організувати та забезпечити роботу органів державного фінансового
контролю на місцевому рівні;
- аналізувати діяльність органів місцевого самоврядування щодо
формування та використання місцевих бюджетів;
- аналізувати звіти про виконання планових показників розвитку
фінансів регіонів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді для прийняття
управлінських рішень;
- здійснювати моніторинг виконання бюджетної політики на
місцевому рівні, цільових перспективних програм та комплексних заходів;
- використовувати громадський інструментарій моніторингу і
оцінювання використання бюджетних коштів на місцевому рівні;
- використовувати набутий обсяг знань для виявлення та оцінювання
корупційних ризиків в управлінні фінансами територіальної громади;
- використовувати професійні знання та навички при проведенні
контрольних заходів з оцінювання використання бюджетних коштів на
місцевому рівні;
- відстежувати та враховувати міжнародний досвід, а також
перспективні можливості розвитку системи моніторингу бюджетних програм
в Україні;
- вирішувати проблемні ситуаційні завдання у професійній діяльності,
генерувати ідеї з урахуванням світового досвіду бюджетного менеджменту;
- володіти прийомами пошуку та використання наукової інформації,
використовувати при цьому технічні засоби збору та обробки інформації,
працювати на персональному комп’ютері.
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Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії:
1) на державному рівні:
- на усіх стадіях бюджетного процесу;
- при взаємодії з Міністерством фінансів України в процесі складання
проектів місцевих бюджетів;
- при ініціюванні і розробці програм співробітництва з міжнародними
організаціями та асоціаціями.
2) на рівні органів місцевого самоврядування:
- при складанні проектів місцевих бюджетів;
- при розгляді та прийнятті рішень про місцеві бюджети;
- при виконанні місцевих бюджетів;
- при підготовці та розгляду звіту про виконання місцевих бюджетів.

5
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи побудови та функціонування
державного фінансового контролю
Тема 1. Суть, предмет і метод державного фінансового контролю.
Тема 2. Органи державного фінансового контролю та їх характеристика.
Тема 3. Стандарти державного фінансового контролю.
Змістовий модуль 2. Особливості бюджетного контролю і
моніторингу на місцевому рівні
Тема 4. Контроль за використанням коштів місцевих бюджетів.
Тема 5. Моніторинг та оцінка ефективності бюджетних програм.
Тема 6. Корупційні ризики в управлінні фінансами територіальної
громади.
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