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Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Державна інвестиційна політика 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою навчальної дисципліни «Державна інвестиційна політика» 

є отримання студентами базових знань для формування здатності 

опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і 

тенденцій розвитку державних фінансів, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, використовувати базові знання і практичні 

навички у сфері фіскального регулювання, виконувати контрольні 

функції у сфері державних фінансів.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знання основних складових законодавства, яке регулює фінансові 

процеси на макрорівні в Україні; правових аспектів фінансових 

відносин. Знання та здатність до аналізу і оцінювання 

макроекономічних показників, показників ефективності грошово- 

кредитної, бюджетної, податкової політики. Показати належний 

рівень знань у сфері державних фінансів, розуміння принципів 

фінансової науки, особливостей функціонування державних 

фінансів, фінансової термінології. Виконувати контрольні функції 

у сфері державних фінансів. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Набуті знання та навички можуть бути використані в практичній 

діяльності державних службовців, а також при здійснені 

управлінських функцій на керівних посадах. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:.Економічна природа і сутність державних 

фінансів. Фінансова політика держави і фінансова безпека. 

Управління державними фінансами. Система оподаткування. 

Державний бюджет. Державні цільові фонди. Державний кредит. 

Фінанси державного сектора. Розрахунок міжбюджетних 

трансфертів. Касове виконання державного бюджету. Спеціальні 

цільові фонди. Аналіз державного боргу України. Аналіз 

державного сектору України.  

Види занять: лекції і практичні  

Методи навчання: запровадження різних навчальних технології: 

розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; вирішення 

ситуаційних вправ; вирішення проблемних питань; мозковий 

штурм; кейсметоди; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота 

в малих групах; рольові та ділові ігри; письмовий контроль знань; 

індивідуальне та групове опитування; тестування; перехресна 

перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки 

тощо. 

Пререквізити Вивчення дисципліни «Державна інвестиційна політика» 



ґрунтується на знаннях з дисциплін: «Публічна політика», 

«Політологія», «Регіональна економіка», «Місцеві фінанси». 

Пореквізити Знання можуть бути використані при написанні дипломної роботи, 

проведення іншого виду наукової діяльності. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1 Аудит (основи державного, незалежного професійного та 

внутрішнього аудиту): підручник / за ред. проф. Немченко В. В., 

Редько О. Ю. – К.: ЦУЛ, 2012. – 540 с.  

2. Виноградова М. О. Аудит [текст]: навч. посіб. / М. О. 

Виноградова, Л. І. Жидєєва. – К.: «Центр учбової літератури», 

2014. – 654 с.  

3. Державний фінансовий контроль [Електронний ресурс]: навч. 

посібник / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. - 

Електрон. дан. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 24,5 МБ. - 

(Електронні видання).  

4. Международные стандарты для высших органов финансового 

контроля (ISSAI) - Режим доступу: 

http://www.eurosai.org/ru/topMenu/ISSAI.html  

5. Офіційний сайт Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів 

України (ФПБАУ) - Режим доступу: http://www.ufpaa.org/  

6. Якимова А. М. Дистанційний курс. Фінансовий контроль і аудит  

http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=1118  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія 8.902, оснащена проектором 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

залік 

Кафедра Публічного управління та адміністрування 

Факультет ННІНО 

Викладач(і) Чібісова І.В. 

Посада: доцент 

Вчений ступінь:  

Профайл викладача: 

Тел.: 0444067992 

E-mail: chibisova@gmail.com 

Робоче місце: 8.904 
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