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Опис дисципліни 
Дисципліна «Новітня парадигма фіскальної політики» спрямована на глибоке,  ґрунтовне 

пізнання і  засвоєння студентами специфіки прийняття рішень у сфері фіску, реалізацію стратегії 
економічного зростання та партнерства відносин суб’єктів економіки за допомогою фіскального 
впливу на економічну кон’юнктуру. Ця дисципліна обґрунтовує теоретичні та практичні основи 
управління державними фінансами у контексті соціально-економічного розвитку, основні фіскальні 
форми та інструменти покращення індивідуального та суспільного добробуту, специфіку фіскального 
управління в середині країни та при визначенні митної справи і реалізації митної політики для 
зміцнення глобальної позиції країни. Даний курс повинен сприяти формуванню висококваліфікованих 
фахівців-управлінців суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності  та  сфери державних фінансів.  
 

Структура курсу 
 

Години 
(лек. / сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4 / 1 1. Наукова парадигма 
фіскальної політики   

Знати теоретико-організаційні засади, 
емпіричні та наукові підходи до прийняття 
рішень щодо державних фінансів за різної 
економічної кон‘юнктури та соціальної ситуації. 
Застосовувати сучасні інструменти фіскальної 
політики у контексті усього комплексу сучасних 
знань щодо фінансів, банківської справи та 
страхування. 

Питання, 
обговорення 

4 / 1 2. Фіскальна політика як 
інститут держави 

Вивчити підходи до розуміння поведінки 
суб’єктів фіску у відповідності до протилежних 
пріоритетів інститутів держави та економічних 
агентів з громадянами. Знати особливості 
здійснення фіскальної політики залежно від 
регіональних особливостей та володіти 
аналітичними навиками щодо ефективності 
фіскальної політики. Застосовувати сучасні 
методи фіскальної політики у контексті усього 

Кейси, 
колективне 
обговорення 
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комплексу сучасних знань щодо фінансів, 
банківської справи та страхування. 

4 / 1 3. Напрямки і форми 
фіскальної політики 

Знати форми фіскального впливу на 
індивідуума та економічних агентів та напрями 
такого впливу залежно від цілей держави. 
Навчитись передбачати зміну економічної та 
соціальної ситуації, кон‘юнктури залежно від 
фіскальних рішень в держави та світових 
тенденцій. 

Дискусії, 
колективне 
обговорення 

4 / 3 4. Державні витрати та 
трансфертні платежі 

Розуміти сучасні підходи до використання 
інструменту державних видатків. Вміти 
приймати рішення ефективного розміщення 
державних видатків. Знати механізми 
проведення та виграшу тендерних торгів.  

Дискусії, 
колективне 
обговорення 
кейси  

4 / 4 5. Податковий інструментарій 
фіскальної політики та 
проблематика його 
ефективного застосування 

 Обґрунтовувати та розуміти природу, поняття, 
необхідність та напрямки використання 
інструменту податків при реалізації фіскальної 
політики. Розраховувати ступінь впливу 
податкового інструменту на соціально-
економічні процеси, його зміни на матеріальне 
становище платника. 

Колективне 
обговорення 
Задачі  

6 / 4 6. Податкове регулювання у 
нових економічних умовах 

 Розуміти необхідність та напрямки 
податкового регулювання, його критерії; 
розрізняти суть та інструменти податкового 
регулювання економіки. Застосовувати сучасні 
інструменти фіскальної політики у контексті 
усього комплексу сучасних знань щодо 
фінансів, банківської справи та страхування. 

Дискусії, 
тести, 
питання, 
задачі 

4 / 1 7. Проблематика фіскальної 
політики та взаємозв’язок з 
борговими фінансами 

Опанувати теоретичні і практичні аспекти 
впливу сторонніх факторів (політичних, 
часових, грошово-кредитних, глобальних) на 
ефективність фіскальної політики. 
Передбачати та аналізувати ступінь зміни 
ефективності фіскальних рішень під впливом 
зовнішніх факторів. 
Взаємозв’язок та взаємовплив фіскальної 
політики та боргу. Вплив різновидів дефіцитів 
бюджету на досягнення цілей фіскальної 
політики 

Кейси, 
питання, 
ситуації 
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-10 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).    

● Політика щодо академічної доброчесності: Індивідуальна письмова робота перевіряється на 
наявність плагіату і допускається до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 
20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 
мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 
тестування. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно 10 

Модуль 1 (теми 1 - 3) – обговорення кейсів   20 

Модуль 2 (теми 4 - 7) – письмове завдання, розв’язки задач   20 

Ессе (теми 1 - 7) – індивідуальна письмова робота, задачі 10 

Екзамен (теми 1 - 7) – тести, завдання, кейси    40 

 
Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 Відмінно 

B 85-89 Добре 

C 75-84 Добре 

D 65-74 Задовільно 

E 60-64 Достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

  


