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Співпраця України та ЄС щодо реалізації інноваційних проектів і програм, спрямованих на
модернізацію менеджменту державних фінансів
На сучасному етапі економічного розвитку державний сектор України стикається з великою кількістю нових та
складних викликів. Для запровадження стратегічних реформ у сфері менеджменту державних фінансів органам
державної влади надано можливість використання зовнішніх джерел фінансування для запровадження відповідних
інноваційних проектів та програм. Отже, Україна має певні міжнародні зобов’язання організаційного та
інституційного характеру, а також зобов’язання щодо прозорого та ефективного цільового використання
фінансових ресурсів. У статті розглянуто основні проблеми цих проектів та програм на кожному етапі їх реалізації.
Метою статті є визначення найкращих основних сфер для подальшої співпраці України та ЄС щодо управління
проектами в контексті забезпечення необхідності модернізації системи управління бюджетом.
Методологічними та теоретичними засадами запропонованої статті є роботи іноземних та українських науковців,
що дозволило досягти концептуальної цілісності дослідження. Застосування методів узагальнення та порівняння
дозволило оцінити існуючі проекти з модернізації менеджменту державних фінансів, що були профінансовані
міжнародними організаціями.
Автори визначили можливі форми фінансування урядових інноваційних проектів та програм в Україні. З цією
метою були використані методи аналізу та синтезу.
Як наслідок, автори рекомендують зосередитися на напрямах подальшої співпраці України та ЄС для розвитку
сфери проектного менеджменту разом із цільовим бюджетуванням.
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Класифікація JEL: F36, Н61, О22, О19.
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного посилання
на оригінальну версію статті.
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Сотрудничество Украины и ЕС относительно реализации инновационных проектов и программ,
направленных на модернизацию менеджмента государственных финансов
На современном этапе экономического развития государственный сектор Украины сталкивается со большим
количеством новых и сложных вызовов. Для внедрения стратегических реформ в сфере менеджмента
государственных финансов органам государственной власти была предоставлена возможность использования
внешних источников финансирования для внедрения соответствующих инновационных проектов и программ.
Следовательно, Украина имеет определенные международные обязательства организационного и
институционального характера, а также обязательства относительно прозрачного и эффективного целевого
использования финансовых ресурсов. В статье рассмотрены основные проблемы данных проектов и программ на
каждом этапе их реализации. Целью статьи является определение наилучших сфер для дальнейшего
сотрудничества Украины и ЕС относительно управления проектами в контексте обеспечения необходимости
модернизации системы управления бюджетом.
Методологическими и теоретическими основами предложенной статьи являются работы иностранных и
украинских учёных, что позволило достичь концептуальной целостности исследования. Применение методов
обобщения и сравнения позволило оценить существующие проекты по модернизации менеджмента
государственных финансов, которые были профинансированы международными организациями.
Авторы определили возможные формы финансирования правительственных инновационных проектов и программ
в Украине. С этой целью были использованы методы анализа и синтеза.
Как следствие, авторы рекомендуют сосредоточиться на направлениях дальнейшего сотрудничества Украины и ЕС
относительно развития сферы проектного менеджмента вместе с целевым бюджетированием.
Ключевые слова: сотрудничество Украины и ЕС, инновационные проекты и программы, менеджмент
государственных финансов, модернизация, механизмы финансирования, проектный менеджмент.
Классификация JEL: F36, Н61, О22, О19.
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование, распространение и
воспроизведение, запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует присутствия
соответствующей ссылки на оригинальную версию статьи.

