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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Короткострокова програма підвищення кваліфікації державних службовців
з питань управління фінансами розроблена відпоідно до: Стратегії сталого
розвитку «Україна – 2020», Стратегії реформування державного управління
України на 2016–2020 роки, Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду
до 2020 року, а також Стратегії реформування системи управління державними
фінансами на 2017–2020 роки (далі – Стратегія).
Відповідно до цієї Стратегії, реформування системи управління державними
фінансами на 2017–2020 роки за напрямом дотримання загальної бюджетноподаткової

дисципліни

у

середньостроковій

перспективі

забезпечується

пріоритетний розвиток таких складових частин системи управління державними
фінансами: податкова система та управління державним боргом. Це зумовлює
актуальність

проведення

навчальних

курсів,

присвячених

розгляду

фундаментальних та прикладних положень з організації реформування системи
управління державними фінансами за напрямками реформування податкової
системи та управлінням державним боргом.
Мета навчання – розвиток професійної компетентності слухачів курсів
підвищення

кваліфікації

державних

службовців,

що

складає

основу

управлінської компетентності та засвоєння знань про модернізацію системи
управління державними фінансами у рамках стратегії розвитку податкової
системи на середньострокову перспективу та управління державним боргом,
вироблення умінь та навичок щодо ефективного виконання завдань та посадових
обов’язків, необхідних для професійного розвитку та забезпечення реалізації
пріоритетів розвитку держави у середньо- та довгостроковій перспективі.
Цілі та завдання: набуття практичних основ реалізації реформи системи
управління
реалізації

державними
стратегії

фінансами;

розвитку

оволодіння

податкової

практичними

системи

на

аспектами

середньострокову

перспективу та особливостями управління державним боргом в рамках реалізації
стратегії реформування системи управління державних фінансів.
Реалізація зазначених цілей передбачає виконання наступних завдань:
–оволодіння

методиками

прийняття

ефективних

рішень

у

межах

формування та використання фінансових ресурсів державного та місцевих
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бюджетів;
–застосування сучасного інструментарію забезпечення реалізації Стратегії
реформування системи управління державними фінансами;
–вивчення

шляхів

формування

добросовісної

поведінки

платників

податків;
–поглиблення теоретичних основ та практичних навичок протидії
стратегіям та практикам розмивання бази оподаткування та виведення прибутків
з-під оподаткування (BEPS);
–вивчення основних засад управління державним боргом в контексті
забезпечення боргової стійкості;
–розкриття основних підходів управління ризиками державного боргу;
–оцінка кредитоспроможності громад, процедур надання та моніторингу
місцевих гарантій, методів управління ризиками та боргом
–розгляд

особливостей

трансформаційних

змін

діяльності

органів

управління державними фінансами у сфері адміністрування податків та митних
платежів.
За результатами навчання слухачі повинні:
знати:
− особливості системи управління державними фінансами та сучасного
інструментарію забезпечення реалізації Стратегії реформування системи
управління державними фінансами;
− види податків і зборів, що становлять податкову систему України та
теоретико-методичні

засади

формування

середньострокової

перспективи

розвитку податкової системи України;
− управління державним боргом як системою фінансово-кредитних
відносин між суб’єктами управління державним боргом;
− основні напрями трансформаційних змін діяльності органів управління
державними фінансами у сфері адміністрування податків та митних платежів;
уміти:
− формулювати та роз'яснювати основні напрямки Стратегія розвитку
податкової системи на середньострокову перспективу;
− проводити оцінку та моніторинг рівня дотримання вимог податкового
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законодавства;
− користуватись інструментами боргового механізму як складової системи
управління державними фінансами.
Нормативно-правове забезпечення організації, змісту і технології
навчання.
В основу нормативно-правового забезпечення організації навчання
покладені законодавчі і нормативно-правові акти, які регламентують питання
державного управління, організації і функціонування системи освіти в Україні,
зокрема, підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування. До них належать:
– Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII;
– Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від
07.06.2001 № 2493-ІІІ;
– Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999
№ 586-ХІV;
– Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997
№ 280/97-ВР;
– Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII;
– Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення
про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих
державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» від 06.02.2019 № 106;
– Наказ Нацдержслужби України «Про затвердження Вимог до структури
і змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» від
30.03.2015 № 65;
– Наказ Нацдержслужби "Про затвердження методичних рекомендацій
щодо розробки програм тематичних постійно діючих і короткострокових
семінарів, тренінгів, спеціалізованих короткострокових навчальних курсів" від
04 листопада 2011 року № 49;
– Наказ Національного агентства України з питань державної служби
«Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних

5
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах за
державним замовленням Національного агентства України з питань державної
служби» від 19 квітня 2017 року № 86.
Види навчальних занять і застосування методів навчання. Навчальна
стратегія проведення курсів підвищення кваліфікації базується на поєднанні
аудиторної та самостійної навчально-пізнавальної роботи слухачів. Викладання
матеріалу може здійснюватись у формі семінару, тренінгу, ділової гри, круглого
столу, дебатів, ситуаційних завдань.
Цільова група: державні службовці.
Очікувані

результати

навчання,

їх

вплив

на

професійну

компетентність слухачів і ефективність виконання ними посадових завдань.
Набуті слухачами у процесі навчання знання та навички сприятимуть більш
компетентному виконанню їхніх посадових обов’язків та підвищенню дієвості
заходів,

передбачених

урядовими

програмами

в

рамках

модернізації

національної економіки.
Обсяг часу на реалізацію програми складає 10 годин (0,33 кредиту).
Обсяг навчального навантаження слухача під час підвищення кваліфікації
складатиме 7 академічних годин аудиторних занять та 3 академічні години на
самостійну роботу. За одиницю планування навчального процесу в програмі
прийнято 1 кредит, який дорівнює 30 академічним годинам загального часу
навчання (аудиторна + самостійна робота).
Підсумковий контроль
Підсумковий контроль (залік у формі письмового тестування) здійснюється з
метою оцінки результатів досягнення навчальних завдань щодо засвоєння всієї
навчальної програми і включає матеріал з усіх модулів загальної та функціональної
складових. Тести для заліку формуються відповідно до пропозицій викладачів, які
проводили заняття.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН:
№
з/п

1
2
3

4

Назви складових програми,
модулів, тем

Загальна Розподіл часу на аудиторні
кількість заняття і самостійну роботу
годин/
аудиторні
самостійна
кредитів
заняття
робота години/
ЄКТС
години/
кредити ЄКТС
кредити ЄКТС
Система управління державними фінансами
3/0,1
2/0,07
1/0,03
Стратегія розвитку податкової системи на 3/0,1
середньострокову перспективу
Трансформаційні зміни діяльності органів 3/0,1
управління державними фінансами у сфері
адміністрування податків та митних платежів
Підсумкове тестування
1/0,03

2/0,07

1/0,03

2/0,07

1/0,03

1/0,03

-

ВСЬОГО

7/0,24

3/0,09

10/0,33

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Тема 1 Система управління державними фінансами
Мета вивчення теми – формування у слухачів сучасних практичних
знань, умінь та навичок, спрямованих на:
– доповнення і розширення знань про державні фінанси, їх склад,
структуру та роль у реалізації державної політики;
– розуміння сутності та основних складових системи управління
державними фінансами;
– ознайомлення з основними засадами реалізації стратегії реформування
системи управління державними фінансами.
У результаті опрацювання навчального матеріалу слухачі повинні
знати:
– сутність, види та структуру державних фінансів;
– зміст і практичну цінність концептуальних положень щодо побудови
системи управління державними фінансами, тенденцій і закономірностей її
формування в Україні;
– склад та функції органів управління державними фінансами в Україні;
– чинники, що впливають на ефективність реалізації реформи управління
державними фінансами, та засоби її забезпечення при здійсненні урядових
програм в Україні;
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уміти:
– розуміти сутність державних фінансів та їх роль у фінансовій системі
України;
– визначати критерії поділу державних фінансів на відповідні складові;
– пояснювати сутність системи управління державними фінансами та її
вплив на економічну та соціально-політичну ситуацію в суспільстві;
– аналізувати структуру органів управління державними фінансами в
Україні, повноваження і компетенцію гілок державної влади;
– давати пояснення щодо особливостей реалізації стратегії реформування
системи управління державними фінансами та чинників, які впливають на її
запровадження в Україні.
Список рекомендованих джерел:
1. Боярко І. М. Ефективність фінансів державного сектору економіки в системі
управління соціально-економічним розвитком України : моногр. / І. М. Боярко,
Н. А. Дехтяр, О. В. Дейнека. – Суми : Університетська кн, 2012. – 165 с.
2. Бюджетна політика та бюджетне планування в умовах прогнозної
невизначеності: регіональний рівень : наук.-метод. розробка / авт. кол. : А. Г.
Ахламов, О. В. Голинська. – К. : НАДУ, 2010. – 44 с.
3. Бюджетна система України та Євросоюзу : монографія / С. О. Булгакова, О. I.
Барановський, Г. В. Кучер та ін. ; за заг. ред. Л. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2010.
– 409 с.
4. Бюджетний кодекс України: Закон України від 10 черв. 2010 р. Верховна
Рада України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http//zakon.rada.gov.ua.
5. Бюджетний менеджмент : Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та
ін.; За заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.
6. Василик О. Д. Державні фінанси України : Підруч. для студ. екон. спец. вищ.
навч. закл. / О. Д. Василик, К. В. Павлюк ; Київський національний ун-т ім.
Тараса Шевченка. – К. : НІОС, 2002. – 608 с.
7. Лук’яненко І. Г. Системне моделювання показників бюджетної системи:
принципи та інструменти : монографія / І. Г. Лук’яненко. – К. : ВД «КМ
академія», 2004. – 542 с.
8. Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин :
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документів з питань соціально-економічного розвитку України : Розпорядження
Кабінету міністрів України, 4 жовт. 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006.
– № 40. – С. 119.
17. Програма діяльності Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247809587.
18. Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року :
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275–р.
19. Стігліц Дж. Глобалізація та її тягар / Джозеф Стігліц ; пер. з англ. – К. : ВД
«КМ академія», 2003. – 252 с.
20. Стіпліц Дж. Е. Економіка державного сектора / Джозеф Е. Стігліц ; пер. з
англ. А. Олійник, Р. Скільський. – К. : Основи, 1998. – 854 с.
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21. Стратегія національної модернізації «Україна – 2020». [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://www.old.radakmu.org.ua/file/Strategy%202020.doc.
22. Стратегія реформування системи управління державними фінансами України
рр.

2017-2021

[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу

:

http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/PFM%20Strategy%20presentation.
Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» від
12 січня 2015 року № 5/2015
23. Управління державним бюджетом України : підручник (колектив авторів. –
К. : Зовнішня торгівля, 2010. – 816 с.
24. Федосов В. М., Кондратюк С. Я., Сафонова Л. Д. та ін. Бюджетний
менеджмент. Практикум: Навч. посіб. / За заг. ред. проф. В. Федосова. – К.:
КНЕУ, 2005. – 420 с.
Тема 2 Стратегія розвитку податкової системи на середньострокову
перспективу
Мета вивчення теми – забезпечити поглиблення, оновлення практичних
умінь і навичок, необхідних державним службовцям для ефективного вирішення
завдань професійної діяльності у податковій сфері з метою досягнення
стратегічних цілей економічного розвитку, а також сприяти розвиткові
професійних компетентностей державних службовців щодо заходів реалізації
державної

стратегії

розвитку

податкової

системи

у

середньостроковій

перспективі.
У результаті опрацювання навчального матеріалу слухачі повинні
знати:
 основи податкової політики та її роль у системі державного регулювання
соціально-економічних процесів;
 основні види податків і зборів, що становлять податкову систему
України;
 результати реформування та трансформації податкової системи України
протягом 2014–2017 років;
 проблеми і середньострокові перспективи розвитку податкової системи
України;
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 норми поведінки платників податків та детермінанти виконання
податкових зобов'язань;
 види

відповідальності

платників

податків

за

порушення

вимог

податкового законодавства та посадових осіб контролюючих органів за
порушення прав платників податків;
 заходи BEPS та статус їх виконання;
уміти:
– враховувати особливості реалізації податкової політики на відповідному
етапі економічного розвитку країни;
– демонструвати обізнаність з податковою системою України;
– аналізувати і давати оцінку результатам реформ, проведених у
податковій сфері в Україні протягом 2014–2017 років;
– формулювати та роз'яснювати основні напрямки Стратегія розвитку
податкової системи на середньострокову перспективу;
– здійснювати аналіз практики застосування податкового законодавства,
вносити пропозиції щодо його вдосконалення;
– аналізовувати та використовувати фактори, що визначають рівень
відповідальності платника податків та державного службовця;
– проводити оцінку та моніторинг рівня дотримання вимог податкового
законодавства;
– володіти методами та інструментами протидії розмиванню податкової
бази та виведенню прибутків за кордон.
Тема 3 Трансформаційні зміни діяльності органів управління
державними фінансами у сфері адміністрування податків та митних
платежів
Мета вивчення теми – розглянути основні засади трансформаційних змін
органів управління державними фінансами у сфері адміністрування податків та
митних платежів, а також сприяти виявленню вмінь використання системних
знань для вирішення конкретних завдань професійної діяльності державних
службовців.
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Перелік знань і умінь, які повинні засвоїти слухачі в результаті
вивчення теми
знати:
– основні

напрями

оптимізації

організаційної

та

функціональної

структури ДФС з метою відновлення довіри до ДФС та підвищення
ефективності її роботи;
– шляхи реінжинірингу основних бізнес процесів та забезпечення
ефективного

використання

ІТ-сервісів

з

метою

підвищення

якості

та

ефективності податкового адміністрування;
– основи автоматизації камеральних перевірок, системи визначення
податкових ризиків, пріоритизації та сегментації боржників з метою зниження
адміністративного тиску на платників податків;
– механізм попереднього інформування територіальних органів ДФС
України перевізниками про переміщення вантажів;
– основи організації митного пост-аудиту в рамках проведення ДФС
перевірок;
– систему управління ризиками у сфері митного контролю.
уміти:
– обґрунтовувати цілі та пріоритети реформування ДФС у податковій
сфері;
– демонструвати спроможність самостійно аналізувати сучасний перебіг
подій та різні концепції й практичні програми подальшого реформування
діяльності ДФС;
– здійснювати аналіз поточного стану системи митного контролю в
Україні;
– визначати ознаки і склад корупційних правопорушень у митній сфері,
враховувати в професійній діяльності превентивні механізми системи митного
контролю.
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