
Национальна академия державного управління
при Президентові України

Одеський регіональний інститут державного 
управління

Кафедра економічної та фінансової політики

Спеціальність 281 «Публічне управління та 
адміністрування»

Спеціалізація «Економічна і  
фінансової політики та 

підприємництво»



Місія кафедри:

1
• формування сучасної управлінської культури 

та економічного мислення

2

• підготовка управлінців до вироблення та 
реалізації економічної політики на 
регіональному та місцевому рівнях;

3

• здійснення функцій управління 
підприємствами, установами, організаціями 
публічного сектору. 



Основні напрямки тематики 
лекцій та практичних занять

• Податково-бюджетна 
політика.1

• Управління місцевими 
фінансами та бюджетом.2

• Монетарні та міжнародні 
фінансові інститути.3



Основні напрямки тематики 
лекцій та практичних занять

• Монетарні та міжнародні 
фінансові інститути.4

• Моделювання та прогнозування 
соціально-економічних процесів.5

• Інноваційна (конкурентна) та 
інвестиційна політика в регіоні.6



Основні напрямки тематики 
лекцій та практичних занять

• Аналіз ефективності діяльності 
організацій та підприємств в 
економічному секторі.

7

• Маркетингові системи та підходи 
(інструменти) в розвитку 
територій.

8

• Управління структурними 
зрушеннями та економічне 
зростання.

9



Крім традиційних лекцій, практичних та 
семінарських занять при підготовці фахівців 

по спеціалізації активно застосовуються:

Ділові ігри

Виїзні заняття в 
органах влади

Виїзні заняття в банках

Тренінги



Знання та навички, які отримує слухач

• доходів населення;розуміння методик проведення 
економічного аналізу ефективності; 

володіння знаннями щодо 
розроблення та здійснення заходів з 
формування та реалізації державної 
політики стосовно доходів населення;



Знання та навички, які отримує слухач

• доходів населення;
володіння знаннями щодо здійснення 
нормативно-правового регулювання у 
фінансовій, бюджетній, податковій, 
митній сферах, державної політики у 
сфері боротьби з правопорушеннями; 

спроможність формувати засади 
ефективної бюджетної політики;



Знання та навички, які отримує слухач

• доходів населення;
супроводжувати фіскальний та 
бюджетний процеси, здійснювати їх 
процедурне забезпечення, 
компонувати та аналізувати показники 
результативності виконання.

вміння аналізувати вплив ринку 
банківських послуг, валютного, 
фондового, страхового та інших ринків 
фінансових послуг на економічний 
розвиток держави;



Знання та навички, які отримує слухач

• доходів населення;
вміння проводити моніторинг 
ефективності діяльності органів 
виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування у сфері державно-
приватного партнерства;

вміння проводити моніторинг та аналіз 
ефективності використання державної 
підтримки інвестиційної діяльності. 



Отримав диплом по спеціалізації 
магістр може працювати на посадах:

• Керівників та провідних фахівців 
економічних і фінансових підрозділив 
державних адміністрацій  та органів 
місцевого самоврядування;

• законодавців;

• вищих державних службовців органів 
державної влади;

• вищих посадових осіб професійних спілок;



Отримав диплом по спеціалізації 
магістр може працювати на посадах:

• керівників підприємств, установ та 
організацій та їх заступників;

• керівних працівників апарату центральних 
органів державної влади, та їх заступників;

• керівних працівників апарату місцевих 
органів державної влади.



Можливі місця стажування магістрантів, які 

навчаються по економічній спеціалізації :

• Кабінет Міністрів України

• Міністерство фінансів України.

• Центральний апарат комісії по цінних 
паперів.



Можливі місця стажування магістрантів, які 

навчаються по економічній спеціалізації :

• Управління та відділи фінансів обласних та 
районних адміністрацій. 

• Головне управління статистики.

• Управління та відділи економічного 
розвитку обласних та районних державних 
адміністрацій. 



Наукова робота магістрантів, які 
навчаються по економічній спеціалізації 

:З початку навчання по спеціалізації 
слухачі залучаються до наукової роботи. 
Слухачі :

• приймають участь у наукових 
дослідженнях кафедри.

• виступають з доповідями на конференціях;

• беруть участь у роботі круглих столів в 
органах влади;

• публікуються в наукових виданнях.



Кафедра економічної та фінансової політики
Запрошує вас на навчання по спеціалізації    

“ Економічна і  фінансової політики та підприємництво 
”

Поштова 
адреса

65000, м. Одеса, 
вул. Генуезька,  22, 
кафедра ЕіФП

Кафедра та 
спеціалізована 
аудиторія

412, 412а

209

Телефон (048)-705-97-53

E-mail E-kafedra@ukr.net

Дякуємо за увагу!


