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АНОТАЦІЯ
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Сучасні фінансові інструменти розвитку територій» є
фундаментальні і прикладні засади публічного управління процесом формування спроможних
територіальних громад та механізми реалізації фінансово-економічної політики держави в умовах
реалізації реформ.
Дисципліна «Сучасні фінансові інструменти розвитку територій» дозволяє оволодіти теоретичними
знаннями з питань економічного розвитку держави його інституційного та фінансового
забезпечення; узагальнення закономірностей формування бюджетно-податкової політики,
закономірностей міжнародного економічного розвитку та ролі сучасних фінансових інструментів
для формування бюджетів територіальних громад; набуття практичних вмінь і навичок щодо
застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур застосування фінансових
інструментів у публічному управлінні; формування компетентностей слухачів, необхідних для
виконання функцій з реалізації повноважень суб’єкта врядування, застосування норм і стандартів
європейського урядування.
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Дисципліна

вибіркова

Кількість кредитів / Кількість змістових модулів

4/3

Рік підготовки / Семестр

1=й/2-й

Загальна кількість годин

120

Лекції / Практичні / Семінарські / Самостійної робота, годин

16 / 18 / 4 / 82

Індивідуальне завдання, годин

12

Вид контролю

Диференційований залік
1. Мета навчальної дисципліни

Метою є формування концептуальних знань з питань економічного розвитку держав його
інституційного та фінансового забезпечення; узагальнення закономірностей формування
бюджетно-податкової політики, закономірностей міжнародного економічного розвитку та ролі
сучасних фінансових інструментів для формування бюджетів територіальних громад; набуття
практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та
процедур застосування фінансових інструментів у публічному управлінні; формування
компетентностей слухачів, необхідних для виконання функцій з реалізації повноважень суб’єкта
врядування, застосування норм і стандартів європейського урядування: ЗК 01,02,07,10,11; СК
04,07,08,09,12.
2. Очікувані результати навчання та оцінювання їх досягнення

Результат навчання за дисципліною

Оцінювання результату

1. Продемонструвати знання: термінології та
концептуальних основ фінансової системи
України, державних і місцевих фінансів;
вимог міжнародних стандартів Міжнародних
стандартів фінансових звітності (МСФЗ),
Міжнародних стандартів бухгалтерського
Тестування під час підсумкового контролю
обліку
(МСБО),
щодо
фінансових
інструментів. А також знання методів
публічного
управління
бюджетним
і
податковим процесами,
особливостями
використання
бюджетних
коштів
у
територіальних громадах.
2. Продемонструвати розуміння сутності,
мети
та
фінансового
менеджменту;
предмету, об’єктів управління фінансами та
структури фінансової системи України.
Уміння визначити особливості місцевих
бюджетів України,
складові системи
місцевих фінансових інститутів України і їх
особливості, відмінності системи місцевих
фінансових України та розвинених країн світу.
3. Продемонструвати здатність практично
застосовувати
настанови
Стандарти
фінансових інструментів, визначати суб’єкти,
об’єкти та особливості фінансової діяльності

Теоретичні запитання.
Презентація результатів обговорення порядку і
особливостей
застосування
фінансових
інструментів в територіальних громадах

Презентація результатів обговорення порядку і
особливостей
складові
системи
місцевих
фінансових інститутів України і їх особливості,
відмінності системи місцевих фінансових України
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в публічному управлінні, наводити основні
принципи управління фінансами в умовах
децентралізації; продемонструвати вміння
вирішувати конкретні практичні завдання,
зокрема призначення, порядок розрахунку та
виділення субвенцій і дотацій:
4. Продемонструвати вміння перевіряти
інформацію щодо порядку надання коштів
фондів розвитку: залучення і використання
для розвитку територій аналізувати й
співставляти
інформаційні
масиви,
розробляти та оформляти проєктну заявку і
бюджетний запит для отримання коштів з
бюджетів різних рівнів, узагальнювати
інформацію про бюджетні доходи і видатки

та розвинених країн світу.
Аудиторне опитування по тематичному модулю №
1-2 («Теоретична сутність і склад місцевих фінансів
та роль сучасних фінансових інструментів у
розвитку територій»)
Бліц-опитування здатності розрахунку субвенцій і
дотацій.
Презентація результатів розв’язання типових задач
щодо фінансової діяльності в публічному
управлінні, наводити основні принципи управління
фінансами в умовах децентралізації.

Презентація результатів проведення формування
інвестиційного портфеля територіальної громади
територіальної
громади
в
умовах (командна
робота
під
час
аудиторного
економічної кризи, визначити переваги і практичного заняття).
недоліки окремих фінансових інструментів,
Презентація
наприклад, облігацій внутрішньої позики
щодо залучення фінансових інструментів в умовах
(порівнюючи їх роль у реалізації проектів,
виходу з економічної кризи.
порядок емісії і погашення), лізинг, гранти
Оцінювання під час обговорення.
тощо
-

6. Продемонструвати практичні навички
щодо оцінювання за допомогою сучасного
методичного фінансового інструментарію,
зокрема здійснити аналіз фінансових
ризиків, провести класифікацію ризиків, дати
аналіз ризик-менеджменту як складової
фінансового інжинірингу, виявити типові
помилки в фінансовому інжинірингу, довести
інвестиційну привабливість/непривабливість
обраної території
7. Продемонструвати здатність оцінювання
інвестиційної
привабливості/
непривабливості обраної території (регіону,
міста, селища, села), визначити ключові
конкурентні
переваги,
та
здатність
розроблення
очікуваної
структури
фінансових інструментів
8. Продемонструвати навички підготовки і
публічної презентації результатів щодо
очікуваної структури фінансових інструментів
територіальної громади в умовах виходу з
економічної кризи з урахуванням світового
досвіду

Бліц-опитування здатності визначити особливості
складання конкурсної заявки для отримання
коштів прямого бюджетного фінансування.
Аудиторна контрольна робота (в онлайн-режимі)
до тематичного модуля № 2 «Практика
застосування сучасних фінансових інструментів і
механізмів в ОМС регіонів і територіальних
громад»
Презентація результатів оцінювання інвестиційну
привабливість/ непривабливість обраної території
(робота в малих групах та презентація результатів
під час аудиторного практичного заняття).
Оцінювання під час обговорення
Презентація результатів до тематичного модуля №
3 «Світовий досвід і національні традиції
використання альтернативних фінансових
інструментів розвитку територій» як складової
індивідуальної роботи (аналітичної записки) згідно
до обраного слухачем об’єкту аналізу.
Оцінювання під час обговорення.
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3. Зміст дисципліни
Змістовий модуль 1. Теоретична сутність і склад місцевих фінансів та роль сучасних фінансових
інструментів у розвитку територій.
Тема 1. Вступ до дисципліни «Сучасні фінансові інструменти розвитку територій».
Мета, предмет, об’єкт і методологічна основа дисципліни. Завдання курсу. Понятійнокатегоріальний апарат. Аналіз чинників впливу на фінансову систему та напрямів взаємодії її
елементів. Аналіз методів публічного управління бюджетного і податкового процесів. Вивчення
особливостей використання бюджетних коштів. Формування вмінь щодо розробки бюджетних
програм та пошуку альтернативних джерел фінансування. Сучасні концепції побудови бюджетноподаткової політики, основні тенденції її розвитку та кращі практики місцевого самоврядування
України.Склад фінансових інструментів у публічному управлінні. Характерні властивості фінансових
інструментів.
Тема 2. Нормативно-правовий апарат щодо місцевих фінансів.
Основні НПА України (Конституція України, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Бюджетний кодекс України тощо). Світові НПА. Варіанти міжнародної співпраці органів місцевого
самоврядування України щодо бюджетної діяльності. Європейська хартія про місцеве
самоврядування. Фінансові ресурси ОМС.
Тема 3. Місцеві фінанси України.
Місцеві фінанси в Україні як соціально-економічна категорія, яка відображає економічні
відносини. Структура фінансової системи України. Загальні особливості місцевих бюджетів
України. Місцеві фінанси як частина фінансової системи країни. Система місцевих фінансових
інститутів України і їх особливості. Відмінності системи місцевих фінансових України та розвинених
країн світу.
Тема 4. Система стандартів надання соціальних послуг населенню та їх грошовий вимір.
Стандарти фінансових інструментів. Зміст стандартів надання соціальних послуг населенню.
Порядок визнання та методи визначення ефективності фінансових інструментів. Визнання,
припинення визнання та передача фінансових активів Оцінка ефективності інвестування в окремі
фінансові інструменти. Модель оцінки вартості фінансового інструмента інвестування. Грошовий
вимір соціальних послуг. Середньострокове планування і його основні етапи. Програмно-цільовий
метод формування та виконання бюджету: значення і законодавчі підстави для застосування в
Україні. Бюджетна програма, її компоненти і показники виконання. Моніторинг, оцінка, контроль
виконання бюджетних програм.
Змістовий модуль 2. Практика застосування сучасних фінансових інструментів і механізмів в
ОМС регіонів і територіальних громад.
Тема 1. Сутність управління місцевими фінансами в умовах децентралізації.
Сутність управління фінансами, моделі економічного розвитку і види фінансових інструментів
розвитку територій. Зміст управління фінансами у публічному управлінні. Суб’єкти, об’єкти та
особливості фінансової діяльності в ПУ. Основні принципи управління фінансами в умовах
децентралізації.
Тема 2. Моделі економічного розвитку і Стандарти фінансових інструментів.
Сутність і склад фінансових інструментів у публічному управлінні і їх функції. Склад фінансових
інструментів у публічному управлінні. Характерні властивості фінансових інструментів. Порядок
визнання та методи визначення ефективності фінансових інструментів. Визнання, припинення
визнання та передача фінансових активів. Стандарти фінансових інструментів. Оцінка ефективності
інвестування в окремі фінансові інструменти. Модель оцінки вартості фінансового інструмента
інвестування.

5
Тема 3. Бюджетно-податкова політика: централізація і децентралізація фінансових відносин.
Бюджетно-податкова політика: сутність, роль, завдання. Роль податків у формуванні доходів
місцевого бюджету: зарубіжний досвід, національна практика. Централізація і децентралізація
фінансових відносин та фінансові інструменти їх реалізації. Поняття та мета регулювання
міжбюджетних трансфертних відносин. Субвенції і дотації: призначення, порядок розрахунку та
виділення.
Тема 4. Кошти фондів розвитку: залучення і використання для розвитку територій
Державний фонд регіонального розвитку як фінансовий інструмент впровадження Державної
стратегії регіонального розвитку. Підготовка, оцінка та відбір інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку. Форма інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку, що може
реалізовуватися за рахунок коштів. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Державний
дорожній фонд: призначення і джерела створення. Напрями використання і механізми надання
коштів з Державного дорожнього фонду. Порядок визначення переліку об’єктів будівництва,
реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг.
Тема4. Міжбюджетні трансферти і їх роль у розвитку територій
Зміст і роль міжбюджетних трансфертів. Нормативне забезпечення їх надання. Поняття та мета
регулювання міжбюджетних трансфертних відносин. Субвенції і дотації: призначення, порядок
розрахунку та виділення. Субвенції з державного бюджету: порядок визначення, розподілу і
надання. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій. Державний фонд регіонального розвитку як
фінансовий інструмент впровадження Державної стратегії регіонального розвитку. Підготовка,
оцінка та відбір інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку. Форма інвестиційної
програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів.
Змістовий модуль 3. Світовий досвід і національні традиції використання альтернативних
фінансових інструментів розвитку територій
Тема 1. Додаткові і альтернативні фінансові інструменти розвитку територій.
Кошти фондів розвитку: залучення і використання для розвитку територій Інвестиції з чистого
операційного прибутку ОМС. Капіталізація профіциту інвестування коштів профіциту місцевих
бюджетів, який сформувався на кінець року, у проекти розвитку територій. Облігації внутрішньої
позики: роль у реалізації проектів, порядок емісії і погашення. Фінансові інструменти забезпечення
сталого розвитку. Державна підтримка розвитку сільських територій. Інформаційні платформи для
пошуку альтернативних фінансових інструментів.
Тема 2. Фінансові інструменти іноземних держав і міжнародних організацій для фінансування
програм публічного управління в Україні.
Глобальні фінансові потоки за типами інструментів. Джерела зовнішнього фінансування
економічного розвитку країн Форми міжнародного руху капіталу, міжнародні фінансові інститути –
кредитори України. Форми кредитування зовнішньоекономічної діяльності. Портфельні інвестиції.
Прямі іноземні інвестиції. Особливості застосування міжнародних фінансових інструментів в ОМС.
Тема 3. Особливості застосування міжнародних фінансових інструментів в ОМС.
Організація залучення фінансових інструментів на територію громад. Міжнародні програми
підтримки розвитку національних територій. Міжнародна технічна допомога. Форфейтинг як
інструмент розвитку територій. Лізинг і особливості його використання. Експорт підприємницького
капіталу та його види. Гранти як соціальні інвестиції. Інші джерела фінансування економік:
реінвестиції та прямі позики дочірнім підприємствам транснаціональних компаній (ТНК);
низьковідсоткові позики, безвідсоткові займи, дари, перекази емігрантів в національну економіку;
трансферти, пов’язані з виплатою заробітної плати робітників, які знаходяться за кордоном;
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фінансування заборгованості країн та приватних кредиторів з боку недержавних інституцій
(наприклад, Паризького та Лондонського клубів кредиторів).
Тема 4. Фінансовий інжиніринг і управління фінансовими ризиками.
Сутність фінансового інжинірингу як механізму цілеспрямованого розроблення та реалізація нових
фінансових інструментів та його складові. Поняття про стратегічну карту. Інвестиційна
привабливість території і її показники. Сутність ризику. Класифікація ризиків. Ризик-менеджмент
як складова фінансового інжинірингу. Стандарти управління ризиками. Основні правила і методи
управління ризиками (зниження ризиків).
4. Передумови вивчення дисципліни
Передумовами для вивчення дисципліни є такі обов’язкові дисципліни: «Економіка та
врядування»; «Місцеве самоврядування в системі публічного управління»; «Механізми
забезпечення сталого розвитку територій».
Дисципліна вивчається паралельно із дисципліною «Стратегічне управління».
5. Політики курсу
Під час вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти мають дотримуватися Кодексу
академічної доброчесності НТУ «Дніпровська політехніка», графіку відвідування занять та термінів
виконання робіт поточного та підсумкового контролю.
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6. Теми практичних занять
Назва теми
Місцеві фінанси України. Аналіз структури дохідної частини місцевих
бюджетів (на прикладі)
Моделі економічного розвитку і Стандарти фінансових інструментів. Аналіз
особливостей визнання фінансових інструментів згідно МСФЗ
Бюджетно-податкова політика: централізація і децентралізація фінансових
відносин. Розрахунок субвенції вирівнювання (на прикладі)
Фінансові інструменти іноземних держав і міжнародних організацій для
фінансування. Робота з онлайн-платформами донорів
Фінансовий інжиніринг і управління фінансовими ризиками. Побудова
структури фінансових інструментів для територіальної громади

Кількість годин /
макс. балів / 25%
від підсумкової
оцінки
6 (5%)
2 (5%)
4 (5%)
2 (5%)
4 (5%)

7. Теми семінарських занять
Кількість годин/
макс. балів / 40%
Назва теми / вимоги щодо оцінювання
від підсумкової
оцінки
Презентація результатів індивідуальної роботи «Компаративний аналіз
4 / 100 (40 %)
інвестиційної привабливості регіону/територіальної громади і визначення
очікуваної структури фінансових інструментів»
Здійснюється оцінювання як безпосередньо викладачем, так і колегіально
(командами): викладач – макс. 80 балів; peer-assessment – макс. 20 балів.
8. Самостійна робота
Назва теми
Значення сучасних фінансових інструментів у публічному управлінні
Нормативно-правовий апарат щодо місцевих фінансів. Стратегія
реформування фінансової сфери до 2025
Місцеві фінанси України. Актуальні зміни
Система стандартів надання соціальних послуг населенню та їх грошовий
вимір
Сутність управління місцевими фінансами в умовах децентралізації.
Моделі економічного розвитку і Стандарти фінансових інструментів.
Бюджетно-податкова політика: централізація і децентралізація фінансових
відносин
Кошти фондів розвитку: залучення і використання для розвитку територій
Додаткові і альтернативні фінансові інструменти розвитку територій
Фінансові інструменти іноземних держав і міжнародних організацій для
фінансування програм публічного управління в Україні
Особливості застосування міжнародних фінансових інструментів в ОМС
Фінансовий інжиніринг і управління фінансовими ризиками.
Усього годин

Кількість годин
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
3
3
50
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9. Індивідуальне завдання
Тема
Завдання
Виконання аналітичної На прикладі окремої території (ОТГ, району,
записки на тему:
області), пов’язаного з вашим життям та / або
Компаративний аналіз професійною діяльністю,
інвестиційної
Здійснити загальну фінансово-економічну
привабливості
оцінку оцінку території;
регіону/територіальної Провести порівняльну оцінку інвестиційної
громади і визначення привабливості/непривабливості базового
очікуваної структури
регіону у порівнянні з найближчим співставним
фінансових
за масштабом сусіднім регіоном (зазначити
інструментів
яким) та віддаленим регіоном (наприклад, з
Львівською. Хмельницькою чи іншою областю)
для визначення можливостей розміщення
гіпотетичного інвестиційного проекту;
заповнити Матрицю інвестиційної
привабливості регіону для залучення очікуваних
фінансових інструментів; сформувати структуру
очікуваних фінансових інструментів, які
найбільш ймовірно можна буде залучити;
регіону/територіальної громади з точки зору
можливостей залучення фінансових
інструментів

Критерії оцінювання
– викладач – макс. 80
балів (коректність
розроблення
складових стратегії
(50), оригінальність (5),
якість презентації (5) та
відповідей на
запитання (20);
– peer-assessment –
макс 20 (якість
презентації (10) та
відповідей на
запитання (10)).
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10. Методи контролю та розподіл балів, які отримують здобувачі вищої світи
Підсумкова оцінка з дисципліни «Управління проєктами» складається з отриманого
відсотку балів за результатами поточного контролю та підсумкового контролю.
Поточний контроль здійснюється за результатами участі в дискусіях та обговореннях
проблемного навчального матеріалу та за результатами презентації командної роботи, включаючи
індивідуальне завдання кожного члена команди, з розробки концепції проекту місцевого /
регіонального розвитку, а саме:
30 % балів – за активність у опануванні навчального матеріалу та присутність не менш
ніж 80 % навчальних занять;
40 % балів – за результати презентації та захисту командної роботи з розробки
концепції проекту місцевого / регіонального розвитку.
Підсумковий контроль 30 % балів – диференційований залік (комп’ютерне тестування).
Шкала оцінювання
Рейтингова шкала

Інституційна шкала

90 – 100

відмінно

75-89

добре

60-74

задовільно

0-59

незадовільно

11. Методичне забезпечення
(бібліотека, е-банк навчально-методичних видань)
1. Управління фінансовими ресурсами та бюджетом територіальних громад : практичний
посібник / О. Ю. Бобровська, Т. А. Крушельницька, О. Ю. Матвеєва, М. М. Трещов, Л. Г. Шевченко;
за заг. ред. Серьогіна С. М. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – 122 с.
2. Практичний посібник з питань формування спроможних територіальних громад / за заг.
ред. : С. М. Серьогіна.
– Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. –
С. 14-25. URL:
http://www.dridu.dp.ua/biblioteka/doc/posibnyk_formuvannya_spromozhnykh_terytorialnykh_gromad
.pdf.
3. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Сучасні фінансові інструменти
розвитку територій» / Т. А. Крушельницька – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. – 40 с.
4. Крушельницька Т. А. Розробка методики оцінювання впливу децентралізації влади на
формування інвестиційного профілю територій / О Ю. Бобровська, Т.А. Крушельницька, А.Ю.
Мунько // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 5(19). С. 104–112.
5.
12. Базова література
(бібліотека та е-банк навчально-методичних видань)
6. Бюджетно-податкова політика України в умовах децентралізації : монографія / О. Ю.
Бобровська, Т. А. Крушельницька, С. М. Серьогін [та ін.]; за заг.ред. д.держ.упр., проф. О. Ю.
Бобровської і д. держ. упр., доц. Т. А. Крушельницької. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – 186
с.Wikipedia.org [Електронний ресурс]: [універсальна інтернет-енциклопедія]. - Електроні дані. –
[Некомерційна організація Wikimedia Foundation, Inc.]. – Режим доступа: http://uk.wikipedia.org –
ВВП на душу населення
7. Крушельницька Т.А. Формування фінансової основи територіальних громад України :
теоретичне визначення і аналіз актуального стану: монографія / Т.А. Крушельницька. Piga. Latvia:
LAMBERT Academic Rublishing RU. − 2019. − 71 с.
8. Малиш Н.А. Бюджетно-податкова політика України: навч.-метод.матер./ Н.А. Малиш,
Л.В.Ільченко-Сюйва. – К.: НАДУ, 2015. – 52 с.
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9. Політична економія : навч. посіб. / за ред. В. Г. Бодрова, В. О. Рибалкіна. – К. : Видав.
центр “Академія”, 2004. - 243 с.
10.
Публічне врядування : навч. посіб. / Л. Ю. Гордієнко, С. В. Лукашев. – Х. : ХНЕУ ім.
С.Кузнеця, 2015. – 388 с.
11.
Ткачук І. Г. Державні фінанси : підручник / І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ :
Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. – 510 с.
13. Інформаційні ресурси
12.
Відкритий бюджет для громадян: Оpenbudget. URL:https://openbudget.gov.ua/
13.
Project Management Association (IPMA). URL: https://www.ipma.world/Державний
фонд регіонального розвитку. URL: http://dfrr.minregion.gov.ua/
14.
DESPRO: Спільнота практик : Сталий розвиток. – Режим доступу :
http://udl.despro.org.ua.International
15.
Веб-сайт «Он-лайн платформа ДФРР» URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamkidiyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/derzhavniy-fond-regionalnogo-rozvitku/veb-sayt-on-laynplatforma-dfrr/
16.
Український національний ресурсний центр CAF / Центр адаптації державної служби
до стандартів Європейського Союзу. – URL : http://www.center.gov.ua/component/k2/item/3541український-національний-ресурсний-центр-caf.
17.
Офіційний сайт напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для
населення Програми «U-LEAD з Європою». – Режим доступу : https://tsnap.ulead.org.ua.
18. РегіоНет / RegioNet: Національна мережі фахівців та практиків з регіонального та
місцевого розвитку. – Режим доступу : https://regionet.org.ua/.
19. CAF - Common Assessment Framework. – Access mode : https://www.eupan.eu/caf/
20. International Organization for Standardization. – Access mode : https://www.iso.org
21.
Global
Investment
Competitiveness
Report
2017/2018
(http://www3.weforum.org/docs/GCR20172018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf).

