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I. Пояснювальна записка
Актуальність і значення навчання. Сьогодні в Україні зростає
необхідність реформування державних фінансів. Причиною цього є те, що в
умовах активної трансформації економічних відносин значну частину
елементів управління державними фінансами успадковано ще з командноадміністративної системи.
Стратегічною метою здійснення державних інвестицій має бути не лише
приріст вартості державних (муніципальних) активів, а створення умов для
стійкого соціально-економічного розвитку суспільства. Тому роль інституту
держави як інвестора не варто применшувати, адже розумне і правильне
інвестування за рахунок бюджетних коштів повинно сприяти покращенню
інвестиційного клімату. Основними проблемами державного інвестування в
Україні є відсутність чіткого юридичного визначення публічних, державних,
бюджетних інвестицій у вітчизняному законодавстві; низький рівень питомої
ваги капітальних видатків вітчизняних бюджетів порівняно з розвиненими
країнами; неефективність державних інвестицій та незначний їх вплив на
економічне зростання, розмитість пріоритетів державного інвестування;
низький рівень фактичного виконання капітальних видатків; неузгодженість
термінів реалізації інвестиційних проектів та бюджетного планування;
закритість інформації про використання публічних коштів; високий рівень
корупції

під

час

реалізації

інвестиційних

проектів;

відсутність

мультиплікативного ефекту від реалізації інвестиційних проектів.
Відтак існує нагальна потреба в модернізації управління державними
фінансами та удосконалення управління державними інвестиціями для
забезпечення ефективного виконання бюджету.
Нормативно-правове забезпечення організації, змісту і технології
навчання:


Конституція України;
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Бюджетний кодекс України;



Закон України «Про державну службу»;



Закон України «Про місцеві адміністрації»;



Закон України «Про місцеве самоврядування»;



Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;



Закон України «Про освіту»;



Закону України «Про вищу освіту»;



Стратегія реформування управління державними фінансами на 2017

– 2020 рр.


Постанова Кабінету Міністрів України № 106 від 6.02.2019;



Наказ Національного агентства України з питань державної служби

№ 49 від 4.11.2011;


Наказ Національного агентства України з питань державної служби

№ 65 від 30.03.2015;


Наказ Національного агентства України з питань державної служби

№ 86 від 19.04.2017.
Загальна характеристика цільової групи.
Програма

розрахована

на

підвищення

кваліфікації

державних

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників
та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.
Навчальні цілі та завдання.
Метою навчання є оновлення знань та навичок професійної діяльності
на державній службі й службі в органах місцевого самоврядування загалом та
щодо

стратегічного

фінансами,

реформування

удосконалення

системи

управління

управління

державними

державними

інвестиціями

для

забезпечення ефективного виконання бюджету зокрема.
Завданнями навчання є:
- ознайомити слухачів з основами управління доходами держави;
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- дати поняття основних принципів управління державними фінансами;
- навчити методиці оцінки бюджетних видатків;
- сформувати

уявлення

щодо

організації

державних

закупівель,

здійснення бюджетних інвестицій;
-

ознайомити із зарубіжним досвідом управління державними доходами і

видатками; основними концепціями та ідеями, які пояснюють економічний і
фінансовий устрій суспільства, природу державних фінансів, взаємозв'язок
фінансових інститутів з їх економічним, соціальним і політичним оточенням
в умовах демократії.
Об’єктом вивчення є державні фінанси та відносини, пов’язанні з їх
формуванням, розподілом і використанням.
Предметом вивчення є сукупність фінансових відносин, особливості
розвитку фінансів на сучасному етапі, а також методологія та методи
управлінської діяльності у сфері державних фінансів.
Загальна характеристика змісту навчального матеріалу, принципи
його добору.
Передбачається поглибити розуміння слухачами стратегії реформування
системи управління державними фінансами за умов інтеграції економіки
України до ЄС з метою використання набутих теоретичних знань в
практичній роботі в органах державної влади та місцевого самоврядування, а
також формування у державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування системи знань щодо управління державними інвестиціями
для забезпечення ефективного виконання бюджету.
Очікувані

результати

навчання,

їх

вплив

на

професійну

компетентність слухачів і ефективність виконання ними посадових
завдань.
У результаті вивчення дисципліни слухачі повинні знати:
 теоретичні основи та принципи управління державними фінансами та
інвестиційною складовою бюджету;
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основні прийоми планування державних доходів і видатків, а також
одержати знання щодо організації їхнього здійснення;
характеристики інвестиційних проектів;
сутність

інвестиційного

процесу,

порядок

його

ресурсного

забезпечення та класифікацію інвестицій;
механізм залучення іноземних інвестицій в економіку країни;
методи державного регулювання інвестиційної діяльності;
вміти:
застосовувати формалізовані методики оцінювання ефективності
державних видатків та методи оцінки ефективності інвестицій;
визначати потребу в окремих видах інвестиційних ресурсів та їх
обсягах;
аналітично обґрунтовувати якість управління державними інвестиціями
та інвестиційних стратегій, здійснювати попередню оцінку державних
інвестиційних проектів;
формулювати цілі та завдання, пов’язані з реалізацією професійних
функцій фінансиста з управління державними та місцевими фінансами;
здійснювати фінансово-економічний аналіз виконання бюджету з
метою ухвалення організаційних та управлінських рішень.
Добір видів навчальних занять і застосування методів навчання
зумовлено

нормативно-правовим

забезпеченням

організації

навчання,

специфікою цільової аудиторії, метою, завданнями, змістом і структурою
навчального матеріалу, обсягами часу, відведеного на його засвоєння,
новітніми методиками навчання.
З урахуванням цього передбачено використання методів: лекції,
проблемної бесіди, експрес-опитування, презентації із застосуванням
мультимедійних технологій.
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Форми організації, засоби та види навчальної роботи слухачів для
опрацювання змісту Професійної (сертифікатної) програми.
До форм навчання належать: колективні аудиторні заняття – лекції,
семінарські заняття тощо, а також індивідуальні заняття – самостійна робота
слухачів, яка передбачає самостійне (індивідуальне) опануванні ними
окремими

теоретичними

питаннями

курсу

шляхом

опрацювання

рекомендованих джерел у позаудиторний час. Аудиторні заняття (вступна
лекція, семінарське заняття, тематична дискусія, круглий стіл, тренінг)
проводяться з використанням інтерактивних і тестових форм роботи,
технічних засобів навчання.
Обсяг часу на реалізацію програми, рекомендації щодо його
розподілу на проведення навчальних занять, самостійної навчальної
роботи слухачів і контрольних заходів, із зазначенням кількості кредитів
ЄКТС.
Тривалість підвищення кваліфікації за короткостроковою програмою
становить 12 годин (0,4 кредита ЄКТС), з яких 8 годин аудиторних (0,27
кредита ЄКТС) та 4 години самостійної роботи (0,13 кредита ЄКТС)
слухачів.
Концептуальні підходи щодо організації контролю за результатами
навчання.
Для закріплення знань і набуття практичних умінь слухачів передбачено
такі форми контролю знань:
- поточний контроль: виконання індивідуальних робіт у межах програми
/ тем;
- підсумковий контроль: залік у формі письмового тестування.
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II. Тематичний план

Шифр
и
модулі
в/ тем

Т. 1
Т. 2
Т. 3
Т. 4

Назви складових програми,
модулів, тем

Теоретичні
фінансів.

основи

Загальна
кількість
годин/кредитів
ЄКТС

Розподіл часу на аудиторні заняття
і самостійну роботу
Аудиторні
Самостійна
заняття
робота
(години/кредити (години/кредити
ЄКТС)
ЄКТС)

державних
2 / 0,065

-

2 / 0,065

2 / 0,065

2/ 0,065

-

4 / 0, 13

2 / 0,065

2/ 0,065

2 / 0,065

2 / 0,065

-

Підсумковий контроль (тестування)

2 / 0,065

2 / 0,065

-

Всього

12/ 0,4

8 / 0,27

4 / 0,13

Особливості управління бюджетною
системою
Засади
суспільного
управління
державними фінансами за умов
демократії
Управління
державними
інвестиціями та ефективне виконання
бюджету»
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ІІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Тема 1: Теоретичні основи державних фінансів.
Теоретична складова. Втручання уряду в економічну систему ринкового
типу.

Неефективність

конкуренції.

Наявність

товарів

суспільного

споживання. Екстерналії. Неповні ринки. Недостовірність інформації.
Безробіття, інфляція, дисбаланс. Необхідність перерозподільчих заходів.
Забезпечення необхідними товарами населення. Необхідність доходів і
видатків, їх склад і структура. Функції державних фінансів у ринковій
економіці. Сутність алокаційної функції суспільних фінансів. Поняття
дистрибуційної

функції

суспільних

фінансів.

Стабілізаційна

функція

суспільних фінансів.
Практична складова. Поняття управління державними доходами і
видатками. Предмет управління доходами і видатками держави. Завдання і
принципи управління державними доходами і видатками. Цілі управління
державними доходами і видатками. Особливість визначення цілей управління
доходами і видатками держави на сучасному етапі розвитку України.
САМОСТІЙНА РОБОТА СЛУХАЧІВ:
1. Передумови для втручання уряду в економічну систему ринкового
типу та трансформація державного регулювання економіки.
3. Алокаційна, суспільна, дистрибуційна та стабілізаційна на функції
суспільних фінансів.
4. Поняття, предмет, цілі та завдання управління державними доходами і
видатками.
Рекомендовані джерела: [1,2,5,6,11,12,14,17,20,24,26,33,34].
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Тема 2: Особливості управління бюджетною системою
Теоретична

складова.

Державні

фінанси

в

умовах

демократії.

Забезпечення суспільних благ та функції держави. Вплив демократії на
функціонування і стан державних фінансів. Демократія і диктатура як два
діаметрально протилежні методи управління фінансами держави. їх переваги
і недоліки.
Практична

складова.

Державні

фінанси

в

умовах

демократії.

Забезпечення суспільних благ та функції держави. Вплив демократії на
функціонування і стан державних фінансів. Демократія і диктатура як два
діаметрально протилежні методи управління фінансами держави. їх переваги
і недоліки. Практика суспільно вибору. Фіскально-бюджетні рішення як акти
публічної політики. Політичні процедури прийняття фінансових рішень.
Діяльність учасників процесу суспільного вибору: партій, громадських
організацій, груп з спеціальних інтересів, лобі, та їх вплив на специфіку
доходів та видатків держави. Роль особливостей процедур прийняття рішень
щодо державних фінансів: правило більшості, парадокс голосування,
маніпулювання голосами виборців, логроллінг.
Тема 3: Засади суспільного управління державними фінансами
за умов демократії
Теоретична

складова.

Інституційне

забезпечення

управління

бюджетною системою: загальнодержавний та місцевий рівні. Система і
структура органів

управління бюджетом. Законодавче забезпечення

управління бюджетною системою. Практика суспільно вибору. Фіскальнобюджетні рішення як акти публічної політики. Політичні процедури
прийняття фінансових рішень. Діяльність учасників процесу суспільного
вибору: партій, громадських організацій, груп з спеціальних інтересів,
лобі, та їх вплив на специфіку доходів та видатків держави.
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Практична складова. Роль особливостей процедур прийняття рішень
щодо державних фінансів: правило більшості, парадокс голосування,
маніпулювання голосами виборців, логроллінг. Формування бюджетної
політики на загальнодержавному рівні. Основи формування бюджетної
політики на місцевому рівні. Особливості управлінської діяльності в
бюджетному процесі. Стадії бюджетного процесу та його учасники.
Бюджетне прогнозування в Україні. Планування державного бюджету в
Україні та його стадії.
САМОСТІЙНА РОБОТА СЛУХАЧІВ:
1. Програмно-цільовий метод формування бюджетів.
2. Оперативне управління бюджетним процесом. Організація виконання
державного та місцевих бюджетів.
3. Облік та звітність у процесі виконання бюджетів. Державний бюджетний
контроль: сутність і особливості.
Рекомендовані джерела: [1,2,3,5,6,10.12,14,17,20,21,32,25,27,29,31,34].

Тема 4: Управління державними інвестиціями
та ефективне виконання бюджету
Теоретична складова. Інвестиції та їх види. Державні інвестиції та їх
роль у виконанні бюджету. Місце державних інвестицій та інвестиційної
діяльності у виконанні бюджету. Інвестиційний процес та інвестиційний
ринок. Види державних інвестиційних проектів та їх спрямованість.
Учасники інвестиційних проектів та їх цілі. Життєвий цикл проектів. Оцінка
ефективності державних інвестиційних проектів. Відбір проектів та
включення їх до бюджету. Здійснення державних капітальних інвестицій.
Використання інфраструктури. Видатки розвитку. Державні інвестиції та їх
роль у виконанні бюджету
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Практична складова. Інвестиційна стратегія та попередня оцінка
проектів. Управління проектами та їхня імплементація. Оцінка проектів та
аудит. Постаудит державних інвестицій. Зарубіжний досвід щодо якості
управління державними інвестиціями в контексті виконання бюджету. Кращі
практики для України. Пошук альтернативних рішень. Інвестиційне
бюджетування. Державно-приватне партнерство у реалізації державних
інвестицій. Адвокація та організація адвокаційної компанії щодо реалізації
державних інвестицій і виконання державного бюджету. Інструменти та
етапи адвокації. Планування та організація адвокаційної компанії як
інвестиційного проекту в рамках державних інвестицій. Аналіз цільових груп
та

інституційного

середовища.

SMART-аналіз.

Формування

команди

інвестиційного проекту. Роль комплаенсу в управлінні державними
інвестиціями та проектами. Стейкхолдери в управлінні державними
інвестиціями та ефективному виконанні бюджету.
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