1995 рік
Iнститут розпочинав свою роботу згідно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 7 червня 1993 р. за № 424 “Про створення Науково-дослiдного
фiнансово iнституту при Мiнiстерствi фiнансiв України” за адресою: бульвар
Дружби народiв, 28. Інституту було видiлено 8 кiмнат, якi потребували ремонту,
необхідно було придбати меблi та iнше обладнання. В Iнституті працювало 40
наукових спiвробiтникiв: 12 докторiв наук, 18 кандидатiв наук, 10 наукових
спiвробiтникiв, бiльшiсть з яких працювала за контрактом. У 1995 р. за
дорученням Мiнiстра фiнансiв (вiд 07 червня 1995 р. № 16) науковцi Інституту
виконали 11 наукових тем, якi вмiщували дослiдження з питань бюджетної
полiтики та мiжнародних фiнансiв. Цi теми були виконанi вченими:
Василиком О.Д., Єрьоменком О.К., Климком Г.Н., Шокуном В.В. На базi
Iнституту проведено два наукових семiнари, на яких було обговорено важливi
теми, що стосувалися взаємодiї органiв мiсцевого самоврядування, банкiв та
пiдприємств. Крiм того, працівники Інституту взяли участь у роботi майже 40
мiжнародних республiканських науково-практичних конференцiй і семiнарів,
робочих комiсiй i груп по пiдготовцi проектiв Указiв Президента України, законiв
України, пiдготували доповiднi записки Мiнiстерству фiнансiв України з питань
покращання фiнансової полiтики в країнi.
1996 рік
У 1996 році наукова робота в Інституті активізувалася. У вересні 1996 р. за
наказом Міністра фінансів України було збільшено склад Вченої ради з 15 до 21
членів. Серед них було 16 докторів наук, три кандидата економічних наук,
перший заступник Міністра фінансів України. У 1996 р. науковими
співробітниками Інституту було виконано 40 науково-дослідних робіт, серед яких
слід відзначити Концепцію розвитку Міністерства фінансів України, для
підготовки якої використані не тільки вітчизняні напрацювання і бачення ролі
Міністерства фінансів, а й вивчено та узагальнено зарубіжний досвід ролі
Міністерства фінансів України у системі органів державної влади. Розроблено
методичні положення по складанню балансу фінансових ресурсів і витрат регіону
(Автономної Республіки Крим, міста, області), шляхи підвищення ефективності
використання іноземних кредитів в економіці України, теоретичні основи
функціонування фінансової системи України.
Інститут виступив ініціатором і розробив програму та організаційні заходи
щодо проведення Міжнародної науково-практичної конференції “Грошові
реформи в зарубіжних країнах: досвід та уроки для України”, яка відбулася 23-24
травня 1996 р. Організаторами конференції згідно з програмою були: Кабінет
Міністрів України, Адміністрація Президента України, комісії Верховної Ради
України, Національний банк України, Міністерство фінансів України,
Міністерство економіки України, Науково-дослідний фінансовий інститут при
Міністерстві фінансів України. Для участі в конференції були запрошені
представники урядових кіл, виконавчої та законодавчої влади, керівники
комерційних банків України, провідні фахівці економічної та фінансової науки,
викладачі вищої школи України, керівники центральних банків Аргентини,
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Молдови, Литви, Естонії, а також вчені із США, Канади, Франції, Німеччини,
Польщі – всього 101 чоловік. На пленарних засіданнях конференції виступили із
актуальними і дискусійними доповідями 35 науковців і практиків. Інститут було
представлено доповідями 8 науковців. Висновки і пропозиції конференції, було
направлено Президенту України, Голові Верховної Ради України, Прем'єрміністру України. На основі доповідей і повідомлень, зроблених на конференції
видано збірник “Грошові реформи в зарубіжних країнах: досвід та уроки для
України”.
Також було проведено Міжнародний семінар “Господарська діяльність
місцевого самоврядування і досвід комунальних підприємств і компаній” та
Міжнародну конференцію “Фінансові засади самоврядування в Україні”.
Двадцять сім провідних спеціалістів Інституту взяли участь у 53 міжнародних та
республіканських науково-практичних конференціях та семінарах. Як і в
попередні роки, науковці Інституту брали участь у роботі комітетів і робочих
груп Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, підготовці щорічної
доповіді Президента України. Співробітники Інституту опублікували більше 110
наукових праць, в яких висвітлювалися проблеми фінансової науки. Наукові праці
“Фінанси місцевих органів влади України. Основні поняття і терміни” та
“Класифікатор фінансово-правових актів України” були направлені Адміністрації
Президента України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, до
Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям України,
Київській міській державній адміністрації. Наукові статті публікувалися у
журналах “Фінанси України” (почав виходити з 1995 р.), “Вісник Київського
національного університету” ім. Т.Г. Шевченка, “Банківська справа” та ін.
Важливою подією у науковому житті Інституту став вихід у 1996 р.
збірника “Наукові праці НДФІ”.
1997 рік
Дослiджуючи наукову роботу Інституту, важливо зазначити її щорiчне
вдосконалення. Так, Вчена рада Інституту 17 квiтня 1997 р. затвердила тематику
наукових дослiджень на 1997 р., обсяг якої порiвняно з попереднiми роками
помiтно збiльшився, зросли актуальнiсть виконуваних робiт та їх практична
спрямованість. Зокрема, дослiджено проблеми моделювання взаємозв’язку
бюджетного дефiциту, державного боргу та темпiв економiчного зростання,
органiзацiї виконання Державного бюджету України, утворення та
обслуговування внутрiшнього державного боргу, теоретичних та конкурентних
основ митної полiтики в Українi.
Вперше в Українi проведено комплексне дослiдження фiнансiв органiв
мiсцевого самоврядування, яке було висвітлено в окремiй монографiї. Крім того,
вперше грунтовно дослiджено проблему оборонних витрат країни та їх вплив на
розвиток економiки, фiнансовi проблеми iнтеграцiї України до Європейського
Союзу. Було продовжено дослiдницьку роботу з фiнансових проблем окремих
галузей економiки, питань iнвестицiйної полiтики країни, в цілому затверджено
48 наукових тем.
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В умовах нестабiльностi економiки країни та необхiдностi створення
пiдгрунтя для законодавчих актiв, спрямованих на перехiд до ринкової економiки,
протягом року виникало багато додаткових питань фiнансової полiтики. Тому у
1997 році провiднi фахiвцi Інституту залучалися до виконання позапланових робiт
за дорученням Президента України, Адмiнiстрацiї Президента України, комiтетiв
та робочих груп Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України,
Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв та Мiнiстерства економiки
України, Конституцiйного суду України. Всього в 1997 р. за дорученням
Президента i Уряду країни виконано додатково до затверджених тем 27 робiт.
Чiльне мiсце у сукупностi додаткових робiт належить пiдготовцi експертних
фахових висновкiв та зауважень до проектiв законiв України та постанов
Верховної
Ради
України
щодо
нормативно-правового
забезпечення
функцiонування фiнансової та кредитної систем. Так, у 1997 р спецiалiстами
Інституту виконано: три науковi дослiдження з питань фiнансового забезпечення
мiсцевого самоврядування та грошово-кредитної полiтики в Українi;
чотирнадцять експертних фахових висновків по проектах законiв України; двi
аналiтичнi записки про ситуацiю на фiнансовому ринку та бартеризацiю
економiки; експертизу трьох державних програм, серед яких програми пенсiйної
реформи в Українi, основнi напрями виходу економiки України з кризи, державна
програма економiчного i соцiального розвитку України на 1997 р.
Інститут виступив iнiцiатором проведення i розробником програми
Науково-практичної конференцiї “Проблеми i перспективи розвитку фiнансової
системи України”, яка вiдбулася 26-27 червня 1997 р. у Нацiональному банку
України. Конференцiя пройшла за участі представникiв законодавчої та
виконавчої влади, керiвникiв та спецiалiстiв 15 мiнiстерств i вiдомств,
9 комерцiйних банкiв, фахiвцiв фiнансової та економiчної науки України. З
доповідями виступили 42 фахівці, десять з яких представляли Інститут. Учасники
конференцiї пiдготували i затвердили Висновки та пропозицiї щодо подолання
кризи державних фiнансiв, змiцнення фiнансiв пiдприємницьких структур,
становлення фiнансiв мiсцевого самоврядування банкiвської системи, розбудови
фiнансового ринку, а також органiзацiйних заходiв з подальшої розбудови
фiнансової системи України. Матерiали конференцiї були направленi
Адмiнiстрацiї Президента України, Нацiональному банку України i Мiнiстерству
фiнансiв України для прийняття вiдповiдних рiшень. Протягом 1997 р.
31 спiвробiтник Iнституту брав участь у 8 науково-практичних конференцiях,
21 мiжнароднiй конференцiї, 8 Всеукраїнських конференціях, 27 мiжнародних,
мiжвiдомчих, загальнодержавних i методичних семiнарах, симпозiумах, круглих
столах та форумах.
1998 рік
Інститут продовжував покращувати формування основного складу наукових
працівників. Значна увага приділялася підвищенню фахового та наукового рівнів
працівників Інституту. Це здійснювалося завдяки розробці наукових тем, участі у
міжнародних, міжвузівських, регіональних наукових конференціях, семінарах.
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У цьому році проводилася розробка двох важливих наукових тем:
“Моніторинг грошово-кредитної політики в Україні, її параметри і перспективи”
та “Фінансове забезпечення місцевого самоврядування”. Вийшло друком перше в
історії фінансів України дослідження діяльності по становленню та розвитку
фінансів України “Міністри фінансів України (1917-1998). Короткі біографії”.
Інститут вніс пропозиції Міністерству фінансів України до:
 проекту Закону України “Про основні засади надання дотацій, субсидій,
субвенцій та інших трансфертів місцевим бюджетам з Державного
бюджету України”;
 проекту Закону України “Про Державний бюджет і бюджетні
процедури”;
 проекту Концепції амортизаційної політики України;
 проекту Закону України “Про амортизацію та амортизаційну політику”;
 проекту Закону України “Про біржу та біржову діяльність в Україні”;
 методичних вказівок “Про порядок ведення ревізій фінансовогосподарської діяльності установ і організацій, що фінансуються з
Державного бюджету”;
 проекту Концепції розвитку Міністерства фінансів України.
Наукові роботи затверджуються Вченою радою Інституту, до складу якої
входять 17 докторів та 7 кандидатів економічних наук. Майже третина науковців
Інституту беруть активну участь у роботі державних комісій, робочих груп, а
також експертних, науково-консультативних нарадах, створених Указами
Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, діяльність яких
спрямована на розв’язання фінансово-економічних проблем розвитку незалежної
України.
Порівняно з попередніми роками кількість виконаних наукових досліджень
у 1998 р. не збільшилася, але зросли їх актуальність та практична спрямованість.
Так, зокрема, досліджено проблеми: розробки та реалізації державних
антикризових програм; розвитку податкової системи України; валютного
регулювання; бухгалтерського обліку в різних господарських структурах;
соціального захисту населення тощо. Крім того, розроблено Концепцію
фінансового контролю в Україні, розглянуто питання розвитку страхового ринку
в Україні. Підготовлено матеріали на розгляд колегії Міністерства фінансів
України щодо запровадження в Україні системи фінансового вирівнювання.
Проаналізовано основні тенденції формування та виконання Зведеного бюджету
України в 1992-1997 рр., також проведено дослідницьку роботу з фінансових
проблем окремих галузей економіки, питань інвестиційної політики країни тощо.
Вперше було проведено дослідження проблем створення вільних,
спеціальних, економічних та офшорних зон в Україні, а також розроблено:
класифікацію, перелік та структуру державних послуг, що надаються громадянам
і фінансуються за рахунок бюджетних коштів; основи фінансової політики
держави в сфері золотодобувної та золотопереробної промисловості.
Збільшилася кількість додаткових замовлень Інституту від органів
державної влади: виконано 36 позапланових робіт що на чверть більше ніж у
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1997 році. Чільне місце у загальній сукупності додаткових робіт належить
розробці законопроектів та проектів нормативних актів, підготовці експертних
фахових висновків та зауважень до проектів Законів України щодо нормативноправового забезпечення функціонування бюджетної та фінансової систем в
Україні.
У 1998 р. Інститут виступив ініціатором проведення і розробником
програми Науково-практичної конференції “Адміністративна реформа в Україні.
Проблеми підвищення ролі Міністерства фінансів і Національного банку України
як інститутів регулювання економіки”, співорганізатором та розробником
програм Науково-практичної конференції “Проблеми та шляхи розвитку
податкової системи України”; Міжнародних науково-практичних конференцій
“Валютно-фінансові проблеми ринкової трансформації (приклад України)”,
“Проблеми реалізації українсько-шведського проекту місцевого самоврядування в
м. Ірпінь”, “Міжбюджетні відносини центру і регіонів: стан і перспективи
розвитку”, “Економічні проблеми управління містом та становлення комунальної
власності”.
Близько 350 науковців, управлінців, експертів, керівників-господарників,
банкірів, політиків, підприємців та аспірантів взяли участь у зазначених
конференціях. З доповідями виступили 98 учасників, 25 з яких представляли
Інститут. За результатами конференцій до відповідних державних органів були
направлені висновки та пропозиції, а також вийшли друком два збірники
матеріалів конференцій загальним обсягом близько 17 друк. арк. У цілому
протягом 1998 р. 53 наукові співробітники Інституту брали участь у 15
міжнародних, 12 всеукраїнських, 3 регіональних, 3 міжвузівських, 2 вузівських
науково-теоретичних та науково-практичних конференціях, 7 міжнародних і
національних семінарах, 2 всеукраїнських семінарах-нарадах, 10 круглих столах,
2 бізнес-форумах.
Порівняно з 1997 у 1998 р. значно зросла кількість офіційних звернень до
Інституту з проханням виступити провідною установою по дисертаційних
роботах, виконаних у провідних академічних інститутах та вищих навчальних
закладах України.
1999 рік
Особливістю організації наукової роботи у 1999 р. була орієнтація на
підготовку аналітичних записок з відповідної тематики у стислі строки, адже
необхідно було оперативно реагувати на актуальні проблеми фінансової політики
держави.
Кількість виконаних наукових досліджень у 1999 році збільшилася, зросли
їх актуальність та практична спрямованість. В Інституті досліджувалися такі
наукові напрями:
– становлення фінансової системи незалежної держави і підвищення ролі
Міністерства фінансів України;
– проблеми реалізації фінансової політики держави в умовах соціальноекономічної нестабільності;
– проблеми державних та місцевих фінансів;
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–
–
–

проблеми бюджетної системи, фіскальної та податкової політики;
взаємовідносини з міжнародними фінансовими організаціями;
проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку України
(боргового, інвестиційного, страхового сегментів).
Фахівцями Інституту розроблено проект Концепції реформування
міжбюджетних взаємовідносин в Україні, в якій розглядаються завдання,
напрямки та етапи реформування взаємовідносин між Державним бюджетом
України та місцевими бюджетами, а також між окремими ланками в системі
місцевих бюджетів. Реформування міжбюджетних взаємовідносин тісно пов'язано
з адміністративною реформою, реформою виконавчої влади і місцевого
самоврядування, адміністративно-територіального устрою, податкової системи
України. Для підготовки цієї Концепції було досліджено питання формування
оптимальної структури органів державного управління і місцевого
самоврядування. Разом з тим, досліджувалися питання реформування податкової
системи країни, підвищення ролі місцевих податків і зборів, а також
децентралізації фінансових повноважень. Вперше в Україні фахівцями Інституту
розроблено проект Закону України “Про фінансовий контроль в Україні”, в якому
передбачається правове забезпечення взаємодії органів державного, комунального
фінансового контролю та суб'єктів незалежного фінансового контролю, а також
взаємодії органів фінансового контролю з правоохоронними органами України.
Заслуговують на увагу такі розроблені в Інституті роботи, як:
– Концепція державних мінімальних соціальних стандартів та соціальних
нормативів витрат бюджетних коштів;
– Концепція співробітництва України з міжнародними фінансовими
організаціями з урахуванням потреб захисту національних інтересів;
– Концепція розвитку платіжної системи в Україні.
Підготовлено на замовлення Адміністрації Президента України
інформаційно-аналітичні матеріали до книги “Україна за роки незалежності”.
Співробітники Інституту брали також участь у державних комісіях, робочих
групах, експертних, науково-консультативних радах, створених відповідно до
Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, діяльність яких
спрямована на розв’язання фінансово-економічних проблем розвитку України.
Крім цих наукових робіт, у 1999 р. виконано також 24 позапланові роботи
(висновки та зауваження до проектів Законів України щодо нормативноправового забезпечення функціонування бюджетної та фінансової систем в
Україні). Серед них:
 пропозиції до проекту Указу Президента України “Про основні засади
складання проекту Державного бюджету на 2000 р.”;
 зауваження і пропозиції до проекту Бюджетного кодексу України;
 пропозиції до проекту положення про Міністерство фінансів України.
У 1999 р. Інститут був співорганізатором та учасником ряду конференцій та
семінарів. Значну зацікавленість викликала Науково-практична конференція
“Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи
України”, де було обговорено шляхи здійснення заходів з реформування
міжбюджетних взаємовідносин в Україні, спрямованих на створення нової моделі
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бюджетної системи та міжбюджетних відносин. Фахівці Інституту брали участь в
організації
Міжнародних
науково-практичних
конференцій
“Розвиток
територіальних громад і регіонів України”, “Проблеми і перспективи розвитку
фінансової політики в Україні”, “Становлення фінансової системи України та
проблеми її стабілізації”, “Вдосконалення міського управління та підвищення
ефективності діяльності органів місцевого самоврядування”.
Для молодих науковців, аспірантів і здобувачів Інституту проведена
Науково-практична конференція “Актуальні проблеми сучасної фінансової
науки”.
У 1999 р. з метою здійснення перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців фінансової системи розпочав роботу відділ (центр) науково-методичного
забезпечення підготовки кадрів для фінансової системи України. Цього ж року
центром було підготовлено два семінари: “Актуальнi питання управлiння
фiнансами та акцiонерним капiталом акцiонерних товариств” та “Актуальнi
питання формування вiтчизняного бухгалтерського облiку та звiтностi з
урахуванням мiжнародних стандартів”. У семінарах взяли участь викладачі з
вищих навчальних закладів системи Міністерства фінансів України.
У 1999 р. Інститут виступив провідною установою при захисті трьох
дисертацій, представлених: на здобуття доктора економічних наук “Управління
державними видатками в перехідних економіках”, на здобуття кандидата
економічних наук “Ресурси комерційних банків і вдосконалення напрямків їх
формування” та “Проблеми створення промислово-фінансових груп в АПК
України”.
2000 рік
Вiдповiдно з наказом Вищої атестацiйної комiсiї вiд 28 вересня 2000 р. в
Інституті створена спецiалiзована Вчена рада з правом проведення захистiв
дисертацiй на здобуття наукового ступеня кандидата економiчних наук за
спецiальнiстю фiнанси, грошовий обiг i кредит. Склад ради затверджено в
кiлькостi 11 чоловiк. Інституту надано право виступати провiдною установою при
захистi кандидатських i докторських дисертацiй. Протягом 2000 року фахiвцями
Інституту було виконано 39 наукових дослiджень. Найбiльш актуальнi науковi
дослiдження стосувалися питань фiнансової системи i фiнансової полiтики
держави:
 проблеми та шляхи посилення державного регулювання i контролю
використання фiнансових ресурсiв України;
 порiвняльний аналiз вiтчизняного та зарубiжного законодавства щодо
створення вiльних, спецiальних та офшорних економiчних зон;
 перспективи та шляхи розвитку системи державного страхування в
Українi та його основнi форми.
Крiм основних планових наукових розробок, спiвробiтники Iнституту
виконали 19 позапланових доручень Мiнiстерства фiнансiв України. Так,
наприклад, було розроблено проект Закону України “Про органiзацiю фiнансової
системи в особливий перiод”, який визначав засади органiзацiї фінансової
системи для забезпечення своєчасного i в повному обсязi фiнансування потреб
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нацiональної безпеки i оборони України. Визначено особливостi фiнансового
планування, джерела i порядок фiнансування в особливий перiод, а також
функцiонування державних фiнансiв, фiнансiв мiсцевих органiв влади,
мiжбюджетних взаємовiдносин, фiнансiв пiдприємств, банкiвської системи i
фiнансiв домогосподарств з позицiй виконання ними завдання акумуляцiї
фiнансових ресурсiв держави для задоволення потреб особливого перiоду.
Запроваджено спецiальну систему централiзованого державного фiнансового
контролю. Крім того, було розроблено Концепцiю проекту Закону України “Про
фiнансовий контроль в Українi”. Фахiвцi Інституту брали участь у розробцi
Бюджетного кодексу України та свої зауваження i пропозицiї направили
Верховнiй Радi України.
Протягом року були підготовлені експертнi висновки, пропозицiї,
аналiтичнi записки з проблем фiнансової полiтики держави, такi, як:
 пропозицiї щодо удосконалення порядку формування мiсцевих
бюджетiв, розмежування повноважень мiж державним бюджетом та
мiсцевими бюджетами, а також рекомендацiї щодо порядку визначення
мiнiмально необхiдних видаткiв бюджетiв рiзних рiвнiв на 2001 р.;
 матерiали до проекту щорiчної доповiдi Президента України про
економiчний i соцiальний розвиток України;
 узагальнюючi пiдсумки економiчного розвитку України у 2000 р. та
завдання на 2001 р.;
 матерiали до проекту основних напрямiв бюджетної та податкової
полiтики на 2001 р.
У жовтні 2000 р. спільно з Мiнiстерством фiнансiв України, Буковинським
державним фiнансово-економічним iнститутом та Чернiвецькою обласною
державною адмiнiстрацiєю Інститут виступив спiворганiзатором Мiжнародної
науково-практичної конференцiї “Фiнансовi важелi економiчного зростання
України на сучасному етапi”. Конференцiя проходила в Буковинському
державному фiнансово-економiчному iнститутi (м.Чернiвцi). В процесi її роботи
були обговоренi:
– основнi проблеми пiдвищення надiйностi грошової та фiнансової
стабiлiзацiї в Українi;
– проблеми i перспективи реформування бюджету та бюджетної полiтики;
– процеси iнтеграцiї України у свiтову валютно-фiнансову систему.
У листопадi 2000 р. за участі Інституту було проведено Мiжнародну
науково-практичну конференцiю “Iнвестицiї XXI столiття: регiональнi аспекти”
(м. Умань). Актуальне питання, яке постало на конференцiї, – розвиток малого та
середнього бiзнесу i пiдприємництва в Українi та програмування
свiтогосподарських iнтеграцiйних процесiв.
Науково-практична конференцiя “Мiсцеве самоврядування мiського району:
органiзацiйно-правовi та фiнансово-економiчнi основи” проводилась також за
участі Інституту спільно з Фондом сприяння мiсцевому самоврядуванню та
Асоцiацiєю районних в мiстi Рад. На цій конференції обговорювалися фiнансовоекономiчнi проблеми здiйснення мiсцевого самоврядування у мiському районi.
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Також Інститут виступив одним iз органiзаторiв та учасникiв VI
Всеукраїнських мунiципальних слухань “Об'єднання зусиль заради мiсцевого та
регiонального розвитку i процвiтання України”, якi проводились з метою
вироблення об'єднуючої iдеї мунiципального руху, ухвалення проектiв щодо
формування мiжрегiонального економiчного простору України. В слуханнях
брали участь представники Адмiнiстрацiї Президента України, Верховної Ради
України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Українського союзу промисловцiв i
пiдприємцiв, Асоцiацiї сiльських та селищних Рад України, Української Асоцiацiї
мiсцевих i регiональних влад, Асоцiацiї демократичного розвитку i
самоврядування України, Асоцiацiї районних у мiстах Рад, Української Академiї
державного управлiння при Президентовi України, Української мунiципальної
Академiї, Iнституту мунiципального управлiння. На слуханнях робота
проводилась по секцiях, на пленарних засiданнях, проводились “круглi столи”,
були розробленi проекти: “Модель регiональної та мiсцевої економiчної
полiтики”, “Майстерня мунiципального управлiння”, “Тендерний розвиток в
Українi”, “Взаємодiя громадськостi та мiсцевої влади”. За пiдсумками
обговорення внесенi пропозицiї про розробку та впровадження Концепцiї
державної регiональної полiтики України.
Введення iнституту мiсцевого самоврядування викликало необхiднiсть
розмежування повноважень мiж мiсцевими органами виконавчої влади та
органами мiсцевого самоврядування. В зв'язку з цим були запропонованi змiни та
доповнення до Законiв України “Про мiсцевi державнi адміністрації” та “Про
мiсцеве самоврядування в Українi”.
В груднi 2000 р. Інститут був одним iз органiзаторiв V Науково-практичної
конференцiї “Проблеми i перспективи розвитку фiнансової системи України на
рiвнi регiонiв та шляхи кадрового i професiйного забезпечення”. Конференцiя
проводилася в м. Днiпропетровськ. Спiворганiзаторами конференцiї виступили
Мiнiстерство фiнансiв України, Головне контрольно-ревiзiйне управлiння
України, Державне казначейство України, Днiпропетровський нацiональний
унiверситет,
Днiпропетровський
фiнансово-економiчний
iнститут,
Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя. Були обговоренi питання
проблем розвитку фiнансової системи та її ролi у стабiлiзацiї економiки України,
шляхи змiцнення державних фiнансiв України та реформування мiжбюджетних
вiдносин в Українi, напрямiв змiцнення фiнансової самостiйностi регiонiв.
Наприкiнцi року за участі Інституту було проведено семiнар “Проблеми
формування комунальної власностi мiста, району в мiстi”, на якому обговорено
основнi принципи управлiння та розмежування об'єктiв права комунальної
власностi мiж мiською територiальною громадою та територiальними громадами
районiв у мiстi, особливостi приватизацiї об'єктiв права комунальної власностi та
iншi питання.
2001 рік
У 2001 році в Інституті продовжували готувати фахівців високої
кваліфікації в сфері державних фінансів, фінансів підприємницьких структур,
органів місцевого самоврядування, банківської справи, міжнародних фінансових
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відносин, грошового обігу і кредиту. Діяв відділ (центр) забезпечення підготовки
кадрів для фінансової системи України, проводилися програмно-цільові курси
підвищення кваліфікації та семінари з питань ринкової економіки, державних
фінансів, фінансів підприємств та фінансів місцевих органів влади,
бухгалтерського
обліку
та
аудиту,
кредитування,
банківської
та
зовнішньоекономічної діяльності, податкової та митної політики.
У цьому році було розгорнуто видавничу діяльність − почав видаватися
щоквартальний збірник наукових праць НДФІ, який відповідно до постанови
Президії ВАК України став науковим фаховим виданням України.
Спеціалізована вчена рада мала право проводити захист дисертацій на
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю
фінанси, грошовий обіг і кредит та виступати провідною установою при захисті
кандидатських і докторських дисертацій. Протягом року було виконано 42
наукових дослідження. Найбільшу увагу заслуговують дослідження:
1. Концепція основних напрямів бюджетної політики.
2. Податкова система України: проблеми та напрямки удосконалення.
3. Проблеми підвищення ролі Міністерства фінансів України та
розширення його функцій як центрального органу виконавчої влади в
ході адміністративної реформи.
4. Проблеми та основні шляхи зміцнення фінансів суб'єктів
господарювання (на прикладі малих та середніх підприємств).
5. Методика прогнозування ресурсів бюджету в процесі касового
виконання державного бюджету органами Державного казначейства
України.
6. Проблеми та шляхи удосконалення державного управління системою
фінансових органів України.
7. Оцінка фактичного рівня податкового навантаження за останні п’ять
років та аналіз впливу пільгових режимів оподаткування на доходи
бюджету і фінансові результати суб'єктів підприємницької діяльності.
Протягом 2001 р. співробітники Інституту залучалися до виконання
позапланових наукових розробок. Було виконано 14 додаткових наукових
розробок, зокрема, це участь в підготовці проектів законів України, експертних
висновків та зауважень до проектів законів України щодо нормативно-правового
забезпечення функціонування бюджетної та фінансової систем в Україні тощо. У
цих розробках чільне місце посідає розроблена концепція підвищення ролі
Міністерства фінансів України і його органів на місцях щодо реалізації фінансової
політики держави на 2001-2004 роки.
Були підготовлені пропозиції щодо виконання окремих пунктів Програми
державної підтримки розвитку місцевого самоврядування та розробки методології
інтегральної оцінки соціально-економічного розвитку регіонів. Співробітники
Інституту взяли участь у підготовці матеріалів книги “Літопис незалежної
України”.
Протягом 2001 р. за участі Інституту було організовано і проведено п’ять
наукових конференцій. Зокрема, у травні 2001 р. Інститут виступив одним із
організаторів Міжнародної науково-практичної конференції “Бюджетна реформа
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в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання”. Конференція проводилася з метою
розробки концептуальних засад здійснення бюджетної реформи, визначення
шляхів подальшого розвитку бюджетної системи України. Проводилися пленарні
засідання у п'яти секціях: “Бюджетна політика і економічне зростання”,
“Бюджетна реформа і податкова реформа”, “Проблеми реформування
міжбюджетних відносин”, “Проблеми вдосконалення бюджетного процесу” та
“Проблеми вдосконалення фінансового контролю”. На пленарних та секційних
засіданнях обговорювалися проблеми: бюджетної реформи і основних напрямів
вдосконалення бюджетної політики та політики держави у сфері публічних
фінансів; реформування системи оподаткування; підвищення ефективності
управління бюджетними коштами; вдосконалення системи фінансового контролю
за бюджетним процесом; реформи міжбюджетних відносин. У роботі конференції
брали участь працівники Адміністрації Президента України, Верховної Ради
України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України,
Київського національного економічного університету, Асоціації міст України,
Асоціації сільських, селищних та міських Рад України, Асоціації обласних Рад
України. За результатами роботи конференції ухвалено рекомендації щодо
вдосконалення бюджетної політики держави. Підготовлено збірник матеріалів
“Бюджетна реформа в Україні”.
Також Інститут був відповідальною установою за проведення Міжнародної
науково-практичної конференції “Проблеми іпотечного ринку та шляхи їх
розв'язання”. Конференція була проведена за участі Адміністрації Президента
України, Кабінету Міністрів України, Київської міської Ради, Акціонерного
товариства “Київміськбуд”, Акціонерного комерційного банку “Аркада”. На
конференції розглянуто проблеми, пов'язані зі становленням іпотечного ринку в
Україні, зокрема: іпотечний ринок як інструмент макроекономічної стабілізації та
прискорення соціально-економічного розвитку, роль іпотеки в становленні
житлового ринку, ринку землі та ринку нерухомості, особливості житлової
іпотеки, земельної іпотеки, роль органів місцевого самоврядування в розвитку
іпотеки, досвід іпотечного кредитування провідних українських банків та
компаній. За підсумками конференції видано збірник матеріалів “Іпотечний ринок
в Україні”.
Уваги заслуговує проведення Міжнародної науково-практичної конференції
“Фінансові механізми активізації підприємництва в Україні”, що пройшла у м.
Львів, та “Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи
розвитку)”, яка проходила у м. Ірпінь. У проведенні цієї конференції взяли участь
провідні фахівці Інституту, Міністерства фінансів України, обласних фінансових
управлінь, Державної податкової адміністрації, комітетів Верховної Ради України,
Інституту економічного прогнозування НАН України.
Наукові працівники Інституту брали участь в 7 Всеукраїнських
муніципальних слуханнях, які були організовані Фондом сприяння місцевому
самоврядуванню України, Запорізькою обласною та Бердянською міською
радами. За підсумками слухань ухвалено висновки та пропозиції, які направлені
до відповідних державних органів.
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2002 рік
Протягом 2002 р. в Інституті виконано 32 наукові дослідження. Основні
напрямки цих досліджень були наступні:
 фінансова система і фінансова політика держави;
 державні фінанси і бюджетна політика. При дослідженні цієї теми
особлива увага приділялась шляхам посилення впливу бюджетної
політики на економічний розвиток регіонів та держави;
 адміністративна реформа і підвищення ролі Міністерства фінансів
України;
 місцеві фінанси і фінансове забезпечення місцевого самоврядування.
При дослідженні цієї теми було підготовлено наукові обґрунтування
запровадження програмно-цільового методу фінансування на місцевому
рівні та запровадження казначейського обслуговування місцевих
бюджетів;
 податкова система і податкова політика, де особливо актуальним було
дослідження проблем та перспектив використання спрощених систем
оподаткування в Україні та шляхи взаємоузгодженості стратегії
податкової політики і формування дохідної частини бюджету;
 фінансові ринки, корпоративні фінанси і фінансові проблеми
підприємницької діяльності. При проведенні цього дослідження
приділено увагу проблемам та шляхам залучення додаткових інвестицій
для підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та
безпеки держави за рахунок вторинної емісії акцій ВАТ, а також
розвитку середнього і малого бізнесу в Україні на рівні регіонів;
 фінансування соціальної сфери: досліджено шляхи приведення у
відповідність з Бюджетним кодексом України чинних нормативних
актів, що стосуються соціального захисту населення;
 фінансовий контроль, аудит та облік, проблеми страхування;
 міжнародні фінансові організації та фінанси зарубіжних країн.
Основним у цьому дослідженні було визначення шляхів залучення
іноземних капіталів в економіку України.
Інститутом були подані зауваження і пропозиції до проектів Законів
України “Про фінансовий контроль в Україні”, “Про державну контрольноревізійну службу в Україні”, проекту розробки стратегії економічного і
соціального розвитку України на 2002-2011 рр., а також пропозиції про внесення
змін до Бюджетного кодексу України. Вказані зауваження і пропозиції були
враховані при доопрацюванні зазначених нормативно-законодавчих актів.
Працівники Інституту брали участь у засіданнях державних комітетів,
комісій, робочих груп, експертних рад Міністерства фінансів України,
Міністерства економіки України, Адміністрації Президента України та інших
державних установ.
Протягом 2002 р. було підготовлено 7 відгуків від Інституту як провідної
організації на дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних
наук. Науковці Інституту виступали офіційними опонентами на захисті трьох
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дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та чотирьох
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Протягом 2002 р. за участі Інституту було організовано і проведено дві
наукові конференціі: “Проблеми та перспективи розвитку фінансів місцевого
самоврядування”, організаторами якої виступали також Міністерство фінансів
України, Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України при Президентові
України, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Асоціація міст
України, Дніпропетровська міська рада, Дніпропетровський державний
фінансово-економічний інститут та “Іпотечний ринок в Україні: проблеми та
перспективи”, організаторами якої виступали також: Адміністрація Президента
України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Міністерство
фінансів України, Акціонерне товариство холдингова компанія “Київміськбуд”,
Акціонерний комерційний банк “Аркада”.
За результатами своїх наукових досліджень наукові співробітники Інституту
виступили на 15 міжнародних та українських науково-практичних конференціях і
семінарах. У 2002 р. відділом (центром) забезпечення підготовки кадрів для
фінансової системи України проведено 12 навчальних заходів: семінарипрактикуми та курси підвищення кваліфікації для бухгалтерів обліку та
викладачів фінансових дисциплін вищих навчальних закладів України.
Протягом 2002 р. в Інституті навчалося та було прикріплено 125 аспірантів і
здобувачів наукового ступеня кандидата наук, захищено 3 дисертаційні роботи на
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Завідувач відділом
Інституту Соколовська А.М. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук в Київському національному університеті
ім. Т.Г. Шевченка.
Науково-видавничим відділом Інституту підготовлено та видано 6 наукових
видань.
2003 рік
Одним з пріоритетів, який було впроваджено в життя Інституту, є
посилення ролі економічної науки в системі Міністерства фінансів України і
особливо підвищення теоретичного рівня науково-дослідних робіт. З квітня
2003 р. Інститут очолила заслужений економіст України, кандидат економічних
наук Єфименко Тетяна Іванівна.
З метою підвищення наукового рівня, уникнення дублювання тематики та
удосконалення організації виконання науково-дослідних робіт з питань розробки
та реалізації взаємоузгодженої фінансової, бюджетної, податкової та митної
політики, модернізації системи управління державними фінансами та
впровадження їх результатів у практику діяльності фінансових органів Науководослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України визначено
головною установою з питань формування пріоритетних напрямків та координації
науково-дослідних робіт у системі Міністерства фінансів України та на нього
покладено функції розробки та контролю виконання Комплексного тематичного
плану науково-дослідних робіт Міністерства фінансів України.
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Наказом Міністерства фінансів України від 21 листопада 2003 р. № 638
утворено Наукову фінансово-економічну раду Міністерства фінансів України у
складі 30 осіб.
Наукова фінансово-економічна рада Міністерства фінансів України
утворена як постійно діючий дорадчий орган для розгляду пріоритетних напрямів,
тематики науково-дослідних робіт, наукових рекомендацій та пропозицій щодо
розробки та реалізації узгодженої фінансової, бюджетної, податкової та митної
політики, ефективного використання коштів для забезпечення науково-дослідних
робіт відповідно до Пріоритетних напрямків та Комплексного тематичного плану
науково-дослідних робіт Міністерства фінансів України, обговорення та
затвердження найважливіших програм, а також рекомендації щодо використання
та впровадження новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки.
Було розроблено деталізовані плани роботи робочих груп на 2004 р. за
напрямами наукових досліджень з питань, пов’язаних із забезпеченням
проведення державної фінансової політики та удосконалення бюджетного
процесу. Плани роботи робочих груп погоджені з відповідними департаментами
Міністерства фінансів України.
Для наукового обґрунтування стратегії державної фінансової політики та
супроводження бюджетного процесу в 2005-2007 роках. відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2003 р. № 729-р
утворено 6 робочих груп за напрямами наукових досліджень з питань, пов’язаних
із забезпеченням проведення державної фінансової політики та удосконалення
бюджетного процесу, в роботі яких беруть участь наукові працівники Інституту,
який здійснює координацію роботи цих груп.
Відповідно до нових завдань, поставлених перед Інститутом, проводились
наукові дослідження. Протягом 2003 р. в Інституті було виконано 40 наукових
досліджень, які враховували основні напрями фінансової політики держави.
Основні з яких були:
– запровадження програмно-цільового бюджетного фінансування та
середньо- і довгострокового бюджетного планування в Україні;
особливо важливим тут було дослідження зарубіжного досвіду
складання бюджетних програм та розробка пропозицій щодо можливого
його використання в Україні;
– розробка пропозицій щодо вдосконалення окремих положень
Бюджетного кодексу України в контексті адміністративної реформи в
Україні;
– науковий супровід пропозицій щодо вдосконалення податкового
законодавства;
– адаптація податкового законодавства та законодавства з питань
фінансових послуг до вимог Європейського Союзу;
– концепція та програма запровадження адресних цільових грошових
субсидій громадянам України замість соціальних та інших пільг;
– програма державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в
Україні;
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–

розробка заходів щодо реалізації Концепції державної боргової політики
України на 2001-2004 рр.;
– розвиток іпотечного ринку в Україні та активізація інвестиційної
діяльності;
– удосконалення бюджетного та бухгалтерського обліку;
– модернізація системи управління державними фінансами тощо.
У 2003 р. науковці Інституту брали участь у 23 конференціях та 31 семінарі,
де обговорювались питання підвищення фінансового контролю, проблеми
розвитку державних і місцевих фінансів, перспективи розвитку фінансової науки
тощо. Відділом (центром) забезпечення підготовки кадрів для фінансової системи
України були проведені курси підвищення кваліфікації для викладачів фінансових
дисциплін вищих навчальних закладів України та семінар-практикум на тему
“Особливості бухгалтерського обліку, звітності та виконання кошторису 2003 р. у
бюджетних організаціях”.
У 2003 р. в аспірантурі Інституту навчалося 66 аспірантів та прикріплено 56
здобувачів наукового ступеня кандидата наук.
Наукове керівництво майбутніми вченими здійснюють висококваліфіковані
працівники Інституту, серед яких: академік НАН України, 5 академіків галузевих
академій наук, 17 докторів і 15 кандидатів економічних наук.
Протягом 2003 р. відбулися захисти двох дисертацій та 5 були
рекомендованими до захисту.
В Інституті розпочала функціонувати локальна комп’ютерна мережа, яка
дала змогу співробітникам Інституту зі своїх автоматизованих робочих місць мати
оперативний доступ до комп’ютеризованих бібліотек та тематичних файлів,
обмінюватися текстовою та графічною інформацією в процесі підготовки
наукових звітів. Локальна мережа із 27 комп’ютерів включає видавничу та
графічну станції, за допомогою яких на основі сучасних програмних систем
забезпечується верстка текстової та обробка графічної інформації. Комп’ютери
працюють в оперативному середовищі “Windows 2000” з використанням
потужного і універсального програмного пакета верстки “Page Maker”, програми
розпізнавання тексту “Fine Reader” та інших сервісних пакетів програм.
Локальна комп’ютерна мережа Інституту підключена до глобальної мережі
Інтернет, що забезпечує оновлення автоматизованої інформаційної системи
“Законодавство”, можливість користування електронною поштою, а також
оперативний обмін інформацією з науковими закладами та владними структурами
і пошук у системі Інтернет потрібної наукової інформації з тематики досліджень
Інституту.
За останні шість років в Інституті створено фонд наукової літератури з
фінансово-економічної проблематики у кількості 750 одиниць та журнальний
фонд до 5600 примірників.
Встановлені і підтримуються взаємозв’язки з науково-дослідними
установами СНД.
14 жовтня 2003 р. підписана угода про співробітництво з Науководослідним фінансовим інститутом Міністерства фінансів Російської Федерації.
Угода передбачає розширення співробітництва в сфері державних фінансів,
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податків, методології бюджетного планування, формування та виконання
державного бюджету, регулювання міжбюджетних відносин, державного
фінансового контролю та інформатизації фінансової системи. Постійно
підтримується і розширюється співробітництво з Національною академією
державної податкової служби, Київським національним університетом
ім. Т.Г. Шевченка, Київським національним економічним університетом.
Налагоджуються взаємозв’язки з провідними дослідницькими організаціями та
центрами з питань розробки та реалізації фінансової політики.
2004 рік
Тематика наукових досліджень Інституту на 2004 р. погоджена з
Міністерством фінансів України і затверджена на засіданні Вченої ради. У цілому
протягом 2004 р. в Інституті виконано 32 наукових дослідження, які
використовувалися Міністерством фінансів України та іншими органами
центральної влади, що здійснюють державну фінансову та соціально-економічну
політику.
У 2004 р. науковими співробітниками Інституту досліджувалися проблеми
за такими напрямами наукової тематики:
 теоретичні засади макроекономічного регулювання і фінансової
політики, в якому особливо актуальними були дослідження
концептуальних засад формування державної фінансової політики та
взаємозв’язок монетарної та бюджетної політики в частині забезпечення
економічного зростання;
 фінансове забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності;
 модернізація системи управління державними фінансами, розробка і
впровадження інформаційно-аналітичної системи моніторингу та
управління науково-дослідними роботами в системі Міністерства
фінансів України, створення і впровадження системи дистанційного
навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
фінансової системи України;
 запровадження програмно-цільового бюджетного фінансування та
середньо- і довгострокового бюджетного планування в Україні;
 адаптація податкового законодавства та законодавства з питань
фінансових послуг до вимог Європейського Союзу;
 забезпечення соціальної орієнтації бюджетної політики. Проаналізовано
взаємовідносини між бюджетами вищої ланки та місцевими бюджетами;
 формування стратегії забезпечення економічної та фінансової безпеки
України;
 програма державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в
Україні;
 розробка заходів щодо реалізації Концепції державної боргової політики
України на 2001-2004 рр.;
 розвиток фондового ринку в Україні;
16

 розвиток іпотечного ринку в Україні та активізація інвестиційної
діяльності;
 програма проведення пенсійної реформи в Україні та запровадження
недержавного пенсійного страхування;
 удосконалення бюджетного та бухгалтерського обліку;
 концепція та програма створення системи фінансового контролю в
Україні.
Дослідження Інституту виконувалися з урахуванням основних напрямів
фінансової політики держави.
У травні 2004 р. на спільному засіданні Наукової фінансово-економічної
ради Міністерства фінансів України та Вченої ради Інституту було визнано
плідною співпрацю провідних науковців у галузі економіки і фінансів з
Міністерством у бюджетному процесі і доцільним використовувати відповідні
результати досліджень робочих груп. Крім того, було прийнято рішення
організовувати публічне обговорення пропозицій щодо вдосконалення
бюджетного процесу з метою залучення громадськості, а також наукового
обґрунтування законопроектів, їх широкого роз’яснення. Пропозиції науковців
були враховані у проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2005 р.,
поданому Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України.
Протягом 2004 р. співробітники Інституту продовжували брати участь у
роботі робочих груп, утворених Кабінетом Міністрів України для організації
наукових досліджень з питань, пов’язаних із забезпеченням проведення державної
фінансової політики та удосконалення бюджетного процесу. Утворені робочі
групи досліджували такі основні питання:
– узгодження
пріоритетів
державної
бюджетної
політики
з
концептуальними засадами стратегії соціально-економічного розвитку
України;
– забезпечення соціальної орієнтації бюджетної політики;
– розвиток системи податків як основи зміцнення державних фінансів та
піднесення національної економіки;
– удосконалення використання програмно-цільового методу в процесі
управління видатковою частиною бюджету;
– реформування міжбюджетних відносин та зміцнення фінансових
ресурсів місцевих бюджетів;
– формування та реалізація державної політики щодо внутрішніх та
зовнішніх запозичень, підвищення ефективності управління державним
боргом.
Науковці Інституту в 2004 р. брали участь в діяльності 15 консультативнодорадчих органів, а також як працівники провідної установи взяли участь в
рецензуванні 22 дисертаційних досліджень та авторефератів.
За результатами своїх наукових досліджень наукові співробітники Інституту
виступили на 77 міжнародних та українських науково-практичних конференціях і
семінарах. Заслуговують на увагу:
1. Науково-практична конференція “Стратегія сталого розвитку та
структурно-інноваційної перебудови української економіки (2004-2015 рр.)”.
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2. Всеукраїнська науково-практична конференція “Стратегія економічного і
соціального євроінтеграційного розвитку України: фінансова політика та основні
напрями бюджетної реформи з питань державної фінансової політики та
удосконалення бюджетного процесу”.
3. Міжнародна науково-практична конференція “Європейська інтеграція та
Україна”.
4. ХІ українсько-польський науковий семінар “Трансформаційні процеси в
економіці України і Польщі”.
5. Міжнародна науково-практична конференція “Європейські інтеграційні
процеси та транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка,
політика, історія, право”.
6. Міжнародна науково-практична конференція “Стан і проблеми
трансформації фінансів та економіка регіонів у перехідний період”.
7. Міжнародна науково-практична конференція “Україна в процесах
інституційних перетворень”.
У червні 2004 р. в Інституті відкриті додаткові наукові спеціальності в
аспірантурі: “Економічна теорія”, “Організація управління, планування і
регулювання економікою”, також відкрита докторантура зі спеціальностей:
“Економічна теорія”, “Організація управління, планування і регулювання
економікою”, “Фінанси, грошовий обіг і кредит”.
У 2004 р. до докторантури було зараховано 3 осіб, до аспірантури – 52
особи, з них: 34 аспіранти та 18 здобувачів наукового ступеня кандидата наук.
Майбутні вчені готуються для роботи в усіх галузях науки та господарства.
В фінансових органах працюють 39 осіб, у навчальних закладах Міністерства
фінансів України, інших навчальних закладах та Інституті 54 особи, в інших
галузях 61.
Наукове
керівництво
майбутніми
вченими
здійснює
колектив
висококваліфікованих працівників Інституту, серед яких: академік НАН України,
4 академіки галузевих академій наук, 22 доктори та 16 кандидатів економічних
наук.
У 2004 р. захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук 4 чоловік та 5 дисертацій прийнято Спеціалізованою вченою
радою до розгляду.
У 2004 р. в Інституті продовжувало здійснюватися підвищення кваліфікації
викладачів економічних і фінансових дисциплін навчальних закладів. Підвищення
кваліфікації викладачів орієнтовано на оволодіння системою сучасних знань в
галузі фінансів, забезпечення доведення елементів наукової новизни до студентів
навчальних закладів, використання їх в наукових дослідженнях та при підготовці
спеціалістів фінансової системи України. Було проведено 3 етапи курсів з
підвищення кваліфікації для викладачів фінансових дисциплін вищих навчальних
закладів України та 5 семінарів-практикумів у сфері оподаткування та
бухгалтерського обліку.
У 2004 р. науково-видавничим відділом Інституту випущено 17 наукових
видань, з яких 4 збірник “Наукові праці НДФІ”. В статтях, надрукованих у
збірнику, досліджувалися проблеми макроекономічної політики та державних
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фінансів. Протягом року випущено 11 монографій, 2 навчальні посібники,
науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України. Видання
призначені для використання у процесі складання та виконання бюджету,
удосконалення міжбюджетних відносин, державного фінансового контролю,
управління державними фінансами.
Протягом 2004 р. в Інституті працювало 130 чоловік, з них – 21 доктор наук,
34 кандидати наук.
В Інституті функціонує локальна комп’ютерна мережа, яка об’єднує 74
робочі станції та 5 серверів. Співробітники Інституту мають оперативний доступ
до комп’ютеризованих бібліотек та тематичних файлів, можуть обмінюватися
інформацією під час підготовки наукових звітів та виконання тематичного плану.
Локальна комп’ютерна мережа Інституту підключена до глобальної мережі
Інтернет, що дає змогу користуватись електронною поштою, пошуком необхідної
інформації з тематики досліджень Інституту в світовій мережі.
Інститут має WEB-сайт, де представлена інформація про структуру
Інституту, його історію, основні напрями наукової діяльності. У 2004 р. введено в
дослідну експлуатацію “Систему моніторингу науково-дослідних робіт в системі
Міністерства фінансів України” з використанням MicroStrategy.
Постійно поповнюється фонд наукової літератури з фінансово-економічної
проблематики Інституту, який становить 1160 одиниць, 6440 примірників
журналів та 20 дисертацій.
2005 рік
У 2005 році було здійснено низку заходів щодо підвищення як теоретикометодологічного, так і практичного рівнів науково-дослідних робіт Інституту. У
квітні 2005 р. Інститут очолив один із керівників структурних підрозділів
Міністерства фінансів України доктор економічних наук, професор Чугунов Ігор
Якович.
Протягом 2005 року в Інституті було виконано 42 наукових дослідження.
Аналітичні дослідження Інституту використовуються Міністерством фінансів
України та іншими органами центральної влади, які здійснюють державну
фінансову та соціально-економічну політику.
У 2005 році науковими співробітниками Інституту досліджувались
проблеми за наступними напрямами наукової тематики:
– теоретичні засади макроекономічного регулювання і фінансової
політики;
– фінансове забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності;
– фінансове регулювання структурних зрушень в економіці України;
– модернізація системи управління державними фінансами;
– запровадження програмно-цільового бюджетного фінансування та
середньо- і довгострокового бюджетного планування в Україні;
– науковий супровід пропозицій щодо вдосконалення податкового
законодавства;
– адаптація податкового законодавства та законодавства з питань
фінансових послуг до вимог Європейського Союзу;
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–

формування стратегії забезпечення економічної та фінансової безпеки
України;
– програма державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в
Україні;
– розробка заходів щодо реалізації "Концепції державної боргової
політики України";
– розвиток фондового ринку в Україні;
– розвиток іпотечного ринку в Україні та активізація інвестиційної
діяльності;
– програма проведення пенсійної реформи в Україні та запровадження
недержавного пенсійного страхування;
– удосконалення бюджетного та бухгалтерського обліку.
Крім виконання планової тематики на замовлення Міністерства фінансів
України, співробітники Інституту залучаються також до виконання позапланових
доручень Міністерства та інших органів державної влади України за наступними
темами:
– Теоретико-методологічні засади прогнозування доходів бюджету на
2008-2010 рр. та довгострокову перспективу.
– Теоретико-методологічні засади прогнозування видатків бюджету на
2008-2010 рр. та довгострокову перспективу.
– Оцінка рівня податкового навантаження в Україні та обґрунтування
напрямів його удосконалення.
– Розроблення концепції координації облікової політики, методології
бухгалтерського обліку та фінансового контролю в Україні;
– Шляхи розширення повноважень та підвищення відповідальності
місцевих органів влади в процесі фінансової децентралізації та
адміністративно-територіальної реформи.
– Дослідження міжнародного досвіду розроблення та впровадження
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності в державному секторі.
– Розроблення
методичних рекомендації
по
впровадженню
і
використанню положення (стандарту) бухгалтерського обліку
"Біологічні активи".
– Аналіз змін, внесених до діючих міжнародних стандартів фінансової
звітності.
Протягом 2005 р. працівники Інституту підготували експертні висновки та
зауваження до проектів законів України та інших нормативно-законодавчих
документів щодо розвитку правових засад функціонування бюджетної та
фінансової систем в Україні, зокрема:
– пропозиції та наукове обґрунтування до проекту Постанови Кабінету
Міністрів України “Основні напрями бюджетної політики на 2006 р.”,
розробленого згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від
27.11.03 № 729-р;
– пропозиції до проекту Матриці системного проекту Світового банку
“Позика на підтримку політики розвитку”;
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–

проведення експертизи результатів науково-дослідних робіт на
відповідність їх затвердженим технічним завданням за темами НДР
Комплексного тематичного плану науково-дослідних робіт Міністерства
фінансів на 2004 р.;
– проект постанови про внесення змін до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 27.11.03 № 729-р “Про основні напрями та
організацію наукових досліджень з питань, пов’язаних із забезпеченням
проведення державної фінансової політики та удосконалення
бюджетного процесу в 2005-2007 рр.”;
– пропозиції до проекту програми заходів щодо нейтралізації можливих
негативних наслідків вступу України до СОТ;
– пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про
прогноз показників зведеного бюджету України за основними видами
доходів, видатків та фінансування на 2007-2009 роки та довгострокову
перспективу”;
– підготовка проекту Комплексного тематичного плану науково-дослідних
робіт Міністерства фінансів України на 2006 рік;
– пропозиції до щорічного Послання Президента України до Верховної
Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у
2005 році”.
Протягом 2005 р. співробітники Інституту брали участь у роботі робочих
груп, утворених Кабінетом Міністрів України для організації наукових
досліджень з питань, пов’язаних із забезпеченням проведення державної
фінансової політики та удосконалення бюджетного процесу.
Крім того, впродовж 2005 р. працівниками Інституту було підготовлено 68
відзивів на дисертації, з них зі спеціальностей: “08.01.01 – економічна теорія” – 4
відзиви, “08.02.03 – організація управління, планування і регулювання
економікою” – 6, “08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит” – 18, “08.09.01 –
демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика” – 1, “08.06.04 –
бухгалтерських облік, аналіз та аудит” – 37, “21.04.01 – економічна безпека
держави” – 1, “25.00.02 – механізми державного управління” – 1 відзив.
14 липня 2005 р. відбулося засідання Наукової фінансово-економічної ради
Міністерства фінансів України, на якому було затверджено Пріоритетні напрями
наукових досліджень на 2006-2008 рр. (наказ Міністерства фінансів України від
19 серпня 2005 р. № 572), а саме:
1. Теоретико-методологічні проблеми фінансово-бюджетного регулювання
соціально-економічного розвитку;
2. Податкова політика та формування доходів бюджету;
3. Методологія бухгалтерського обліку та фінансового контролю;
4. Державна політика у сфері видатків бюджету;
5. Місцеві фінанси та регулювання міжбюджетних відносин;
6. Міжнародні відносини та управління державним боргом;
7. Бюджетна стратегія та перспективне бюджетне прогнозування і
планування;
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8. Інформаційно-аналітичне забезпечення та економіко-математичне
моделювання системи управління державними фінансами;
9. Державна політика розвитку фінансових ринків.
14 грудня 2005 р. відбулося чергове засідання Наукової фінансовоекономічної ради Міністерства фінансів України, на якому було затверджено
Комплексний тематичний план науково-дослідних робіт на 2006 р. (наказ
Мінфіну від 3 березня 2006 р. № 248).
Протягом 2005 року за участю Інституту було організовано та проведено 4
науково-практичні конференції:
– XVI Міжнародна науково-практична конференція “Фінансовоекономічні та інституційні чинники розвитку регіону”, Україна,
м. Чернівці, 25-26 березня 2005 р.
– Науково-практична конференція “Податкова політика України та
механізми її реалізації в Податковому кодексі”, Україна, м. Ірпінь, 2324 травня 2005 р.
– VIII Міжнародна науково-практична конференція “Інвестиції XXI
століття в контексті ЦРТ: інтеграція України у світовий економічний
простір”, Україна, м. Умань, 3-4 червня 2005 р.
– ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Фінансові механізми
активізації підприємництва в Україні”, Україна, м. Львів, 1112 листопада 2005 р.
За результатами наукових досліджень наукові співробітники Інституту
виступили на 139 міжнародних та українських науково-практичних конференціях
і семінарах. Зокрема:
– Міжнародна науково-практична конференція “Проблемы развития
внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций:
региональный аспект”;
– VIII Міжнародна науково-практична конференція “Наука і освіта 2005”;
– Круглий стіл “Вирішення проблеми “Бюджет-2005”: технічні зміни чи
радикальний перегляд?”;
– Міжнародна конференція “До вищого рівня життя: Економічна програма
для України”;
– Науково-практична конференція “Аудит фінансової та господарської
діяльності бюджетних установ: проблеми та шляхи запровадження”;
– ХІ Міжнародна науково-практична конференція “Фінансово-кредитне
стимулювання економічного зростання”;
– Науково-теоретична конференція “Напрями підвищення ефективності
фінансової політики в Україні”;
– Круглий стіл “Фінанси в умовах ринкової трансформації економіки
України”;
– Міжнародна науково-практична конференція аспірантів і студентів
“Проблемы развития финансовой системы Украины”;
– Наукова конференція “До стабільного економічного розвитку України в
умовах глобалізації”;
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–

ХІ Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція
“Сучасні проблеми освіти та науки”;
– Міжнародна конференція “Регіональний та місцевий розвиток в Україні:
виклики та можливості”;
– Міжнародна наукова конференція “Інтеграція країн з перехідною
економікою у світовий економічний простір: стан і перспективи”;
– Парламентські
слухання
“Законодавче
забезпечення
сучасної
економічної політики в умовах конституційної реформи”;
– Круглий стіл “Шляхи зміцнення місцевих бюджетів в 2006 році”;
– Науково-практична конференція ”Современные аспекты финансового
управления экономическими процесами”;
– Міжнародна науково-практична конференція “Ринкова трансформація
економіки України: проблеми регулювання”;
– Науковий семінар “Реформа місцевих бюджетів в Україні” – проект
USAID, Програмно-цільове бюджетування;
– Досвід підготовки фахівців вищої кваліфікації в аспірантурі та
докторантурі НДФІ для мережі ВНЗ Міністерства фінансів України;
– Науковий симпозіум “Інституційна архітектоніка та механізми
економічного розвитку”;
– Всеукраїнська
науково-практична
конференція
“Особливості
формування місцевих бюджетів в умовах реформування бюджетної
системи України”.
У 2005 р. до докторантури Інституту було зараховано 9 чоловік, до
аспірантури – 34 чоловік. Загалом в аспірантурі навчалося 159 докторантів,
аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата наук.
Майбутні вчені готуються для роботи в усіх галузях науки та господарства.
В фінансових органах працюють 38 чоловік, у навчальних закладах Міністерства
фінансів України, інших навчальних закладах та Інституті – 30 чоловік, в інших
галузях – 85.
Наукове
керівництво
майбутніми
вченими
здійснює
колектив
висококваліфікованих працівників Інституту, серед яких академік НАН України,
2 академіки галузевих академій наук, 34 доктори та 18 кандидатів економічних
наук.
Протягом 2005 р. було захищено 10 дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук.
У 2005 р. науково-видавничим відділом Інституту випущено 7 наукових
видань, з яких 4 збірника “Наукові праці НДФІ”. В статтях, надрукованих у
збірнику, досліджувалися проблеми бюджетної політики та бюджетного
регулювання, податкової політики, державного кредиту та державного боргу,
фінансових ринків та банківської справи, регіональних та корпоративних
фінансів, обліку і контролю. Протягом року випущено 3 монографії. Видання
призначені для використання у процесі складання та виконання бюджету,
удосконалення міжбюджетних відносин і державного фінансового контролю,
управління державними фінансами.
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Протягом 2005 р. в Інституті працювало 177 працівників у тому числі 2
академіки НАН України, 21 доктор наук, 36 кандидатів наук, 4 заслужених
економісти України та 1 заслужений діяч науки і техніки України.
У цьому році розширилося співробітництво з Національною академією
державної податкової служби, Київським національним університетом
ім. Т.Г. Шевченка, Національним університетом “Києво-Могилянська академія”,
Київським національним економічним університетом, Державною установою
“Інститут економіки та прогнозування” Національної академії наук України,
Інститутом демографії та соціальних досліджень Національної академії наук
України. Налагоджуються взаємозв’язки з провідними дослідницькими
організаціями та центрами з питань розробки та реалізації фінансової політики.
У травні цього року вдалося суттєво розширити службові приміщення
Інституту. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України “Про закріплення
частини будинку” від 24.01.2005 р. № 47 Інституту було передано приміщення за
адресою бульвар Дружби народів,38, загальна площа яких становить 1543,9 кв.м.,
а площа виробничих приміщень – 823,3 кв.м. Протягом року була проведена
комп’ютерна мережа та відремонтовано приміщення у цьому будинку.
В Інституті функціонувала локальна комп’ютерна мережа, яка об’єднувала
106 робочих станцій та 6 серверів. Співробітники Інституту мали оперативний
доступ до комп’ютеризованих бібліотек та тематичних файлів, могли
обмінюватися інформацією під час підготовки звітів та виконання тематичного
плану. Локальна комп’ютерна мережа Інституту підключена до глобальної мережі
Інтернет, що дає можливість користуватися електронною поштою, пошуком
необхідної наукової інформації з тематики досліджень Інституту в світовій
мережі.
Сучасна економіка тісно пов’язана з інформаційно-комунікаційними
технологіями, одним з найбільш динамічних і перспективних секторів світової
економіки, а самі інформаційно-комунікаційні технології – це потужній важіль
оновлення і підвищення конкурентоспроможності національної економіки,
розвитку інноваційної діяльності. В Інституті впроваджено ряд інформаційноаналітичних систем на основі бізнес-інтелекту BI MicroStrategy, а саме система
дистанційного навчання на основі WEB-технологій, інформаційно-аналітична
системи моніторингу дисертаційних та науково-дослідних робіт за пріоритетними
напрямами науково-дослідних робіт Міністерства, інформаційно-аналітична
система моніторингу та прогнозування макроекономічних показників соціальноекономічних процесів.
У інституті постійно оновлюється фонд наукової літератури з фінансовоекономічної проблематики, який становить 1288 одиниць, довідковий фонд – 144
одиниць, журнальний фонд – 7279 примірників та дисертацій – 22 одиниці.
31 березня 2005 р. було укладено додаткову угоду про співробітництво з
Науково-дослідним фінансовим інститутом при Міністерстві фінансів Російської
Федерації, в якій з метою сприяння процесу формування ЄЕП було розглянуто
можливості організації спільних фундаментальних та прикладних досліджень у
галузі управління державними фінансами, податкової системи, методології
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бюджетного планування, державного фінансового контролю, інформатизації
фінансової системи в умовах перспективи створення та функціонування ЄЕП.
Крім того, наприкінці 2005 р. розпочалася співпраця Інституту з Науководослідним інститутом “Фінанси” при Міністерстві фінансів Республіки
Таджикистан.
2006 рік
У 2006 році в аспірантурі та докторантурі Інституту навчаються 142 особи, з
яких 100 аспірантів, 4 докторанти і 38 здобувачів наукового ступеня кандидата
економічних наук.
Із загальної кількості здобувачів наукового ступеня, які проходять
підготовку в аспірантурі Інституту, 27 осіб − працівники Міністерства фінансів
України, 5 − Державної податкової адміністрації України, Головного контрольноревізійного управління України, органів державної виконавчої влади, 2 −
працівники обласних фінансових управлінь, 19 – вищих навчальних закладів
системи Міністерства фінансів України, 8 − працівники Міністерства освіти і
науки України, 15 осіб є науковими співробітниками Інституту.
Протягом 2006 р. були підготовлені відгуки від Інституту як провідної
організації на дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних
наук. Науковці Інституту виступали офіційними опонентами на захистах
дисертацій
Одним із основних критеріїв ефективності підготовки науково-педагогічних
кадрів вищої кваліфікації є захист дисертацій. Так, в 2006 році на Спеціалізованій
вченій раді захистилось 15 здобувачів наукового ступеня кандидата економічних
наук, з них 3 особи захист своїх дисертацій здійснили достроково. Прийнято до
захисту в поточному році шість дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора і кандидата економічних наук.
Протягом року працівники Інституту брали участь у засіданнях державних
комітетів, комісій, робочих груп, експертних рад Міністерства фінансів України,
Міністерства економіки України, Адміністрації Президента України та інших
державних установ.
В Інституті було підготовлено та видано наступні наукові видання:
– Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в сучасних
умовах господарювання в Україні (Ловінська Л. Г. , Стефанюк І. Б. ).
– Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду
(Соколовська А. М., Єфименко Т. І., Луніна І. О. та ін.)
– Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України.
(Азаров М. Я., Копилов В. А., Воронова Л. К. та ін. За заг.
редакцією Азарова М. Я.).
– Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України
(Павлюк К.В.)
– Життєвий шлях Міністрів фінансів України та їх внесок у розвиток
державної
фінансової
системи,
1917-2006.
(Чугунов
І. Я.,
Пятаченко Г. О., Кухарець Л. В.)
– Твори: У 3 т. (Чухно А. А.)
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Т. 1: Становлення і розвиток ринкової економіки.
Т. 2: Інформаційна постіндустріальна економіка: теорія і практика.
23–24 березня 2006 року за участю Інституту було організовано та
проведено конференцію “Розвиток фінансової системи України в умовах
трансформаційних перетворень”
2007 рік
У 2007 році відбулася реорганізація Науково-дослідного фінансового
інституту при Міністерстві фінансів України шляхом його приєднання до
державної навчально-наукової установи “Академія фінансового управління” та
утворення Академії на базі Науково-дослідного фінансового інституту згідно з
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України від 14 березня 2007 р. № 98-р “Про
реорганізацію вищих навчальних закладів і наукових установ, що перебувають у
сфері управління Міністерства фінансів та Міністерства економіки” (зі змінами).
Академія була віднесена до сфери управління Міністерства фінансів України.
Академія фінансового управління має права державного вищого
навчального закладу IV рівня акредитації та державної наукової установи, права
на провадження освітньої діяльності з метою підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів для фінансової системи країни, підготовки та
підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних кадрів, інтеграції
фінансової науки та освіти, права на провадження наукової діяльності у формах
фундаментальних та прикладних досліджень з метою одержання і використання
нових знань у галузі економіки і фінансів, управління державними, місцевими та
корпоративними фінансами,є провідним науково-методичним центром, що
забезпечує впровадження результатів наукових фінансово-економічних
досліджень у сфері своєї діяльності.
В Академії у зв’язку зі зміною переліку спеціальностей в галузі
економічних наук, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових
ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і
присвоєння вчених звань, в 2007 році було здійснено перереєстрацію аспірантури
і докторантури НДФІ та згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від
27.02.2007 року № 157 “Про відкриття та перереєстрацію аспірантури,
ад’юнктури і докторантури” в Інституті було затверджено аспірантуру і
докторантуру зі спеціальностей: 08.00.01 − економічна теорія та історія
економічної думки; 08.00.03 − економіка та управління національним
господарством; 08.00.08 − гроші, фінанси і кредит.
У 2007 р. в аспірантурі та докторантурі Інституту всього проходять
підготовку 146 осіб, з яких 113 аспірантів, 4 докторанти і 29 здобувачів
наукового ступеня кандидата економічних наук.
У 2007 році на Спеціалізованій вченій раді захистилось 3 здобувачі
наукового ступеня доктора економічних наук і 1 здобувач наукового ступеня
кандидата економічних наук. Прийнято до захисту 2 дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата економічних наук.
Протягом 2007 року за участю Інституту було видано:
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–

Твори: У 3 т. Т. 3: Становлення еволюційної парадигми економічної
теорії (Чухно А. А.)
– Місцеві фінанси України та європейських країн (Зайчикова В. В.)
– Регулювання економічного розвитку регіону (Крайник О. П.)
– Бухгалтерський облік та фінансовий контроль – складові
інформаційного підґрунтя євроінтеграційних процесів в Україні у 4 т.
(Редкол.: М. Я. Азаров голова)
1. Т. 1: Реформування бухгалтерського обліку в Україні. (Копилов В.А.,
Єфименко Т. І., Ловінська Л. Г. та ін.)
2. Т. 2: Удосконалення бухгалтерського обліку та фінансового
контролю у державному секторі. (Ловінська Л. Г., Стефанюк І. Б. ,
Чечуліна О. О. та ін.)
3. Т. 3: Бухгалтерський облік і звітність установ та організацій
державного сектору в Україні: напрями та перспективи розвитку.
(Єфименко Т. І., Левицька С. О., Ловінська Л. Г., Свірко С. В.)
4. Т. 4: Проблеми впровадження управлінського обліку та
стратегічного аналізу на підприємствах України. (Чумаченко М. Г.,
Белоусова І. А., Головко Т. В. та ін.
− Фінансово-економічне прогнозування і планування. (Чугунов І. Я.,
Затонацька Т. Г., Ставицький А. В.)
23–24 березня 2007 р Академією було організовано та проведено науковопрактичну конференцію на тему “Напрями розвитку фінансової системи України
в сучасних умовах” та видано збірник тез за загальною редакцією Чугунова І. Я.
2008 рік
У 2008 р. в аспірантурі та докторантурі Інституту всього проходять
підготовку 139 осіб, з яких 110 аспірантів, 2 докторанти і 27 здобувачів наукового
ступеня кандидата економічних наук.
Із 139 осіб, які проходять підготовку в докторантурі і аспірантурі НДФІ, 95 це працівники Міністерства фінансів України, органів державної виконавчої
влади, Державної податкової адміністрації, Контрольно-ревізійного управління
України, Державних комітетів, працівники вищих навчальних закладів
Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України, а саме:
30 осіб − працівники Міністерства фінансів України; 7 − органів Державної
податкової адміністрації, Контрольно-ревізійного управління України, Державних
комітетів; 8 − органів законодавчої та виконавчої влади, Кабінету Міністрів
України, Державних Комітетів України; 3 − обласних фінансових управлінь; 33 –
працівники вищих навчальних закладів, з них 16 осіб – викладачі вищих
навчальних закладів системи Міністерства фінансів України; 14 − наукові
співробітники НДФІ.
У колективі Інституту є 3 академіки галузевих академій наук, 33 доктори
економічних наук, професори, 15 кандидатів економічних наук.
Теми дисертаційних робіт докторантів, аспірантів і здобувачів, відповідають
обраним науковим спеціальностям: економічна теорія та історія економічної
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думки; економіка та управління національним господарством; гроші, фінанси і
кредит.
У 2008 році на Спеціалізованій вченій раді Академії відбувся захист
1 здобувача наукового ступеня доктора економічних наук і 5 здобувачів
наукового ступеня кандидата економічних наук. До захисту рекомендовано шість
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Академією було організовано та проведено науково-практичну
конференцію на тему “Розвиток фінансової системи України в умовах
економічної глобалізації”.
Протягом 2008 року було підготовлено та надруковано наступні наукові
видання:
– Бюджетне інвестування: теорія і практика. (Затонацька Т. Г.)
– Україна і Європейський банк реконструкції та розвитку.
(Пинзеник В. М., Чугунов І. Я., Колосова В. П. та ін. За ред.
В. М. Пинзеника.)
– Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства (Тропіна В. Б.)
– Фінансова політика в умовах трансформаційної економіки України
(1992–2008). (Полозенко Д. В.)
– Розвиток відносин України з міжнародними фінансовими організаціями
(Колосова В. П.)
2009 рік
В Академії в аспірантурі та докторантурі проходили підготовку 124 особи, з
яких 109 аспірантів, 6 докторантів і 9 здобувачів наукового ступеня кандидата
економічних наук. За рахунок державного бюджету навчалося 123 особи, за
власні кошти − 1 особа.
Так, за спеціальністю 08.00.08 − “Гроші, фінанси і кредит” навчалося 6
докторантів, 100 аспірантів і 8 здобувачів наукового ступеня кандидата
економічних наук, а за спеціальністю 08.00.03 − “Економіка та управління
національним господарством ” − 9 аспірантів та 1 здобувач.
Із 124 осіб, які проходили підготовку в докторантурі і аспірантурі НДФІ, 95
− це працівники Міністерства фінансів України, органів державної виконавчої
влади, Державної податкової адміністрації, Контрольно-ревізійного управління
України, працівники вищих навчальних закладів Міністерства фінансів України
та Міністерства освіти і науки України, а саме:
У 2009 році на Спеціалізованій вченій раді Академії відбулися захисти
2 здобувачів наукового ступеня доктора економічних наук і 13 аспірантів і
здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук.
Протягом року було підготовлено та опубліковано монографії.
Було видано монографію “Євроінтеграційний розвиток фінансової системи
України” за редакцією І. Я. Чугунова, присвячену науково-практичним питанням
євро інтеграційного розвитку фінансової системи України як складової процесу
глобалізації світової економіки. Розкрито сутність фінансової політики
забезпечення
економічного
зростання
та
економічної
парадигми
конкурентоспроможності країни, теоретичні засади розвитку фінансового ринку у
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системі інтеграційних процесів. Визначено основні етапи становлення
європейської інтеграції фінансової системи, особливості бюджетної та податкової
політики Європейського Союзу, пріоритети розвитку фінансово-бюджетної
системи України. Розглянуто проблеми наближення податкової системи України
до європейських стандартів, узагальнено та систематизовано досвід і напрями
удосконалення співробітництва України з міжнародними фінансовими
організаціями, гармонізації вітчизняного законодавства зі стандартами ЄС.
Видано монографію Лисяк Л. В. за темою “Бюджетна політика у системі
державного регулювання соціально-економічного розвитку України”, в якій
досліджено теоретико-методологічні засади бюджетної політики у системі
державного регулювання соціально-економічних процесів в умовах трансформації
суспільних відносин в Україні. Розкрито сутність та роль бюджетної політики у
забезпеченні виконання державою економічної та соціальної функцій. Розглянуто
еволюцію сучасної бюджетної політики, стратегічні напрями регулювання та
суперечності функціонування її механізму. Систематизовано фактори, які
впливають на реалізацію бюджетної політики у системі державного регулювання.
Виокремлено характерні особливості бюджетної політики як інституту та
інституційні чинники, що позначаються на її регуляторній функції. Окреслено
перспективи удосконалення бюджетної політики у системі державного
регулювання.
Видано монографію за темою “Фінанси України: інституційні перетворення
та напрями розвитку”, яку присвячено науково-практичним питанням розвитку
фінансової системи України. Розкрито теоретико-методологічні засади фінансовобюджетної політики регулювання економіки та механізм координації фінансовобюджетної та грошово-кредитної політики у системі економічного розвитку.
Обґрунтовано основні напрями розвитку податкової системи з урахуванням
проведення відповідної збалансованої бюджетної та соціальної політики.
Розкрито сутність інституційних засад розвитку системи фінансово-бюджетного
регулювання, програмно-цільового методу планування бюджету, внутрішнього
аудиту як складової системи управління державними видатками. Визначено
шляхи підвищення ефективності управління коштами місцевих бюджетів,
забезпечення прозорості процесу формування та виконання місцевих бюджетів,
напрями розвитку системи управління фінансами державного сектора економіки.
26 лютого 2009 року було організовано та проведено науково-практичну
конференцію на тему: “Фінансово-бюджетна стратегія в сучасних соціальноекономічних умовах”, 23-24 квітня 2009 року науково-практичну конференцію на
тему “Пріоритети фінансової політики України на сучасному етапі соціальноекономічного розвитку” та за матеріалами конференцій видано збірники тез.
2010 рік
26–27 квітня 2010 р. в Науково-дослідному фінансовому інституті Академії
відбулася науково-практична конференція за назвою “Фінансово-бюджетна
складова в умовах трансформації економіки”.
2011 рік
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Основним напрямом роботи ДННУ «Академія фінансового управління»
залишається дослідження актуальних проблем соціально-економічного розвитку
держави та надання за їх результатами пропозицій для ухвалення рішень на
державному рівні.
В 2011 році завершено виконання НДР, передбачених Тематичним планом на
2009–2011 роки. Наукові дослідження виконано як самостійно Академією, так і з
залученням навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства
фінансів України, та інших наукових установ.
Серед найвагоміших результатів наукових досліджень – розробки проектів
Законів України та змін до чинного законодавства, постанов Кабінету Міністрів
України, наказів Міністерства фінансів України, стандартів, положень,
методологій, концепцій, інформаційно-аналітичних систем.
Провідні науковці Академії у 2011 р. взяли участь у:
VI Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансово-податкові
механізми активізації підприємництва», яка відбулася 10-11 листопада
у Львові;
науково-практичній конференції «Застосування національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі в контексті
імплементації Бюджетного кодексу України» в Одесі;
науково-практичній конференції «Проблемні питання вдосконалення
митного законодавства у контексті імплементації Податкового кодексу
України» 25 жовтня у Донецьку;
науково-практичній конференції «Удосконалення методологічного та
нормативного забезпечення бухгалтерського обліку, розширення
інформаційних можливостей для складання податкової звітності» 30
серпня в Одесі;
науково-практичному семінарі «Вплив норм Бюджетного кодексу на
перерозподіл доходів між державним та місцевими бюджетами в
контексті реалізації основних принципів побудови бюджетної системи
України 28 жовтня в Ужгороді;
науково-практичному семінарі «Особливості визначення витрат та
калькулювання собівартості продукції в контексті оподаткування
прибутку підприємств» 29 вересня у Львові;
науково-практичному семінарі «Застосування норм Податкового
кодексу щодо податку на доходи фізичних осіб» 21 липня у Харкові;
семінарі «Інноваційні складові Бюджетного та Податкового кодексів
України та практика їх імплементації» 12–14 жовтня у Гурзуфі (АРК).
Академією в 2011 році проводилися науково-практичні конференції,
тренінги, семінари, «круглі столи», курси з актуальних проблем фінансової
діяльності держави, з тематики фінансової політики та фінансової системи,
бюджетного процесу, кредитування, банківської та зовнішньоекономічної
діяльності, податкової та митної політики, бухгалтерського обліку тощо.
Особливу увагу в роботі Академії зосереджено на питаннях реалізації
Програми економічних реформ та удосконаленні чинного податкового
законодавства. Разом з підприємницькою спільнотою Академія фінансового
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управління активно працює над імплементацією Податкового кодексу й
послідовно опрацьовує позиції щодо внесення змін у податкове законодавство з
метою його поліпшення. У 2011 р. підготовлено аналітичні матеріали з
роз’яснення проблемних питань застосування норм податкового законодавства
У контексті імплементації Податкового кодексу України за дорученням
Міністерства фінансів України та ДННУ «Академія фінансового управління» 24
листопада 2011 р. у Києві. було проведено конференцію «Міжнародний досвід та
запровадження кращої практики оподаткування»
За ініціативи Академії підписано Меморандум з Німецькою консультативною
групою з питань економічних реформ (НКГЕР), в рамках якого експертиконсультанти НКГ разом із спеціалістами Академії братимуть участь у заходах з
питань імплементації Бюджетного та Податкового кодексів.
Президент Академії, д.е.н., професор Єфименко Т.І. взяла участь у роботі
круглого столу «Практика і проблемні аспекти застосування норм Податкового
кодексу України», а також у розширеному засіданні Українського союзу
промисловців і підприємців, де обговорювалися аспекти впливу Податкового
кодексу на бізнес-клімат в Україні та на соціально-економічну ситуацію в
загалом.
Центром наукових фінансово-економічних експертиз Академії було
проведено моніторинг впливу Податкового кодексу на формування бюджетів усіх
рівнів, опрацьовано матеріали для проведення експертизи впливу окремих норм
Податкового кодексу на бізнес середовище, підготовлено остаточну редакцію
проекту Закону України «Про легалізацію фізичними та юридичними особами
доходів та майна».
ДННУ «Академія фінансового управління» спільно з Міністерством фінансів
України та Державною податковою службою України провела серію регіональних
семінарів для платників податків з проблемних питань оподаткування прибутку
підприємств.
Одним із основних завдань НДФІ Академії є задоволення потреб
національної економіки в кваліфікованих науково-педагогічних кадрах.
15 червня 2011 р. в Академії створено Центр розвитку компетентності
фахівців фінансової сфери. Протягом 2011 року в аспірантурі та докторантурі
проходили підготовку 124 особи, з яких 112 аспірантів, 7 докторантів і 5
здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук.
Протягом року за матеріалами наукових досліджень Академії вийшло
друком 7 монографій, триває видання журналу «Фінанси України» та збірника
«Наукові праці НДФІ».
2012 рік
Місія ДННУ «Академія фінансового управління» полягає у забезпеченні
наукового супроводження «перезавантаження» системи державних фінансів,
розробці пропозицій щодо створення умов для підтримки стабільного розвитку
економіки на основі управління інноваційними проектами та програмами
розвитку.
Фундаментом наукових здобутків Академії слугують її стратегічні цінності:
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 наукове обґрунтування пропозицій щодо забезпечення сталого
економічного зростання з метою входження України протягом
наступних дев’яти років до числа найбільш економічно розвинених
держав світу; розроблення концептуальних підходів до реформування
державних фінансів та підтримки реформ в інших сферах, ініційованих
Урядом України;
 підготовка пропозицій стосовно покращання структури видатків, а
також щодо встановлення оптимального співвідношення між
суспільною
користю
бюджетних
видатків
та
податковим
навантаженням;
 наукове супроводження ефективної та стабільної податкової системи,
необхідної для забезпечення соціально-економічного розвитку держави,
здатної реагувати на виклики соціальних та економічних структурних
змін (зниження рівня народжуваності, старіння населення, наслідки
глобалізації тощо) та бюджетних потреб;
 розроблення пропозицій щодо переходу до інноваційної моделі розвитку
економіки через визначення пріоритетних сфер діяльності.
Протягом 2012 року з метою участі у заходах, визначених Програмою
економічних
реформ
на
2010–2014 роки
«Заможне
суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Указом Президента
України від 12.03.2012 № 187/2012 «Про національний план дій на 2012 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ», Академія виконувала окреме
доручення Першого заступника Міністра фінансів України від 20.03.2012 №
09020-09/5 та власний План заходів з науково-організаційного забезпечення
пріоритетних напрямів фінансової, бюджетної, податкової, митної політики на
виконання Національного плану дій на 2012 рік за напрямами: реформа
державних фінансів; реформа фінансового сектору; реформа соціальної сфери;
дерегуляція,
розвиток
підприємництва
та
реформування
надання
адміністративних послуг; приватизація та управління державною власністю;
реформа системи державного управління.
З метою забезпечення наукового супроводження
питань управління
державним боргом, визначених Національним планом дій на 2012 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ, відповідно до наказу Міністерства
фінансів України від 11.04.2012 № 452 «Про утворення тематичної робочої групи
з упровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки за напрямом
«Реформа державних фінансів» та затвердження її складу», згідно з наказом
Академії від 26.04.2012 № 25-од було утворено відповідну робочу групу із
науковців Академії.
Академією у межах зазначених планів, зокрема, підготовлено:
 аналіз Проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України» (щодо трансфертного ціноутворення, щодо
удосконалення деяких податкових норм) (реєстр. № 9661-д),
підготовлено коментарі та пропозиції щодо норм і положень проекту;
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 пропозиції щодо доопрацювання другого читання Проекту Закону
України «Про державне стратегічне планування» (реєстр. № 9407);
 пропозиції до проекту Закону України про державну допомогу
суб’єктам господарювання з урахуванням вимог Європейського Союзу;
 пропозиції щодо шляхів реформування та розвитку національної
системи кредитної кооперації.
У рамках забезпечення Академією координації виконання Плану заходів з
науково-організаційного супроводження пріоритетних напрямів фінансовобюджетної політики на 2012 рік, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України
від 12.06.2012 № 703 «Про наукове та науково-організаційне
забезпечення виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження
Програми економічних реформ на 2012–2014 роки» було організовано:
 виконання 7 тем науково-дослідних робіт додатково до Тематичного
плану НДР:
 проведення 17 науково-практичних конференцій та семінарів;
 створення авторського оригіналу видання «Науково-практичний
коментар до Митного кодексу України»;
 підготовку статей до науково-енциклопедичного видання «Фінанси.
Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія»;
 здійснення соціологічного дослідження «Формування інституційних
чинників податкової поведінки населення та економічних агентів»;
 проведення навчання та підвищення кваліфікації викладачів
економічних дисциплін вищих навчальних закладів, представників
суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державних службовців у
сфері державних фінансів.
Відповідно до Пріоритетних напрямів та нагальних завдань, що визначалися
Президентом України, Кабінетом Міністрів України та Міністерством фінансів
України, формувався Тематичний план НДР Академії. У 2012 році завершено
виконання першого етапу всіх НДР, передбачених Тематичним планом на 2012–
2014 роки.
Упровадження результатів НДР Академія здійснювала спільно з
замовником НДР – Міністерством фінансів України.
Академією в 2012 році проводилися науково-практичні конференції,
тренінги, семінари, «круглі столи», курси з актуальних проблем фінансової
діяльності держави, фінансової політики та фінансової системи, бюджетного
процесу, кредитування, банківської та зовнішньоекономічної діяльності,
податкової та митної політики, бухгалтерського обліку, зокрема, за темами:
«Програма економічних реформ на 2010–2014 роки в контексті забезпечення
соціально-економічного розвитку України», «Актуальні питання фінансової та
бюджетно-податкової політики в контексті реалізації Програми економічних
реформ на 2010–2014 роки», «Світовий досвід боротьби з відмиванням „брудних”
коштів та його застосування під час проведення ризикоорієнтованого аудиту
в бюджетній сфері», «Актуальні проблеми протидії корупції в органах Державної
податкової служби України», «Глобальний світ: антикризові імперативи,
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модернізація, інститути», «Інформаційні ресурси ДПС України в механізмі
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
ухиленням від сплати податків» та ін.
Центром наукових фінансово-економічних експертиз Академії проведено
експертизу законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу України:
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких
податкових норм» № 9661-д та № 9090, надано відповідні коментарі, включаючи
доцільність включення Національної академії наук України до неприбуткових
організацій;
проведено аналіз на відповідність прийнятого Закону України від 24.05.2012
№ 4834-VI із законопроектом № 9661-д з метою коригування попередніх
коментарів;
«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо державної
податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в
Україні)» № 10224 від 16.03.2012;
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих
актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і
зборів» в частині акцизного податку;
«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо трансфертного
ціноутворення)» та підготовлено відповідні коментарі.
Підготовлено аналітичну інформацію щодо змін у законодавстві тощо.
Протягом 2012 року Центром розвитку компетентності фахівців фінансової
сфери Академії здійснювалася інформаційна підтримка організації дистанційного
навчання та проведення тестування в усіх регіонах України. Регулярно
проводилося тестування претендентів на керівні посади самостійних структурних
підрозділів апаратів Державної казначейської служби України (ДКСУ), Державної
митної служби України (ДМСУ), Державної податкової служби України (ДПСУ),
Державної служби фінансового моніторингу України (ДСФМУ), Державної
пробірної служби України (ДПрСУ), Державної фінансової інспекції (ДФІ),
керівників та педагогічних працівників вищих навчальних закладів, що належать
до сфери управління Міністерства фінансів.
До нагальних завдань Державної навчально-наукової установи «Академія
фінансового
управління»,
вирішення
яких
здійснюється
Інститутом
післядипломної освіти спільно з Центром науково-методичного забезпечення
підготовки кадрів для фінансової системи, належать навчання та підвищення
професійного рівня працівників органів державної фінансової системи,
виконавчої влади, викладачів вищих навчальних, інших установ та організацій
різної форми власності.
Підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів,
підпорядкованих Міністерству фінансів України, державних службовців і
керівників державних підприємств, установ і організацій здійснювалося
відповідно до ліцензії АВ за № 506636 від 11.03.2010 року, яка передбачає
підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами у ліцензованому обсязі
700 слухачів на рік.
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В аспірантурі та докторантурі Академії протягом 2012 року проходили
підготовку 134 особи, з них 120 аспірантів, 9 докторантів і 5 здобувачів наукового
ступеня кандидата економічних наук.
11 аспірантів та здобувачів захистили дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук.
Невід’ємною складовою діяльності установи є підготовка наукових
публікацій. Так, у 2012 році за результатами роботи вчених Академії вийшло
друком 23 книжкові видання (монографії, навчальні посібники, матеріали
науково-практичних конференцій), 12 номерів науково-теоретичного та
інформаційно-практичного журналу «Фінанси України, 4 випуски збірника
“Наукові праці НДФІ”.
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