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навчальної дисципліни «Податки і фіскальна політика» 

 

 

 

Загальний опис дисципліни. 

Вивчення дисципліни передбачає формування на основі науково – 

обґрунтованих знань та припущень знань і навиків ефективного управління 

державними фінансами і орієнтований на сучасне економічне мислення. 

Отримані знання сприятимуть кращому розумінні мотивів поведінки суб’єктів 

держави на різних стадіях економічного розвитку, аналізу правильності 

прийняття рішень стосовно формування та розподілу фінансових ресурсів 

держави. Курс передбачає отримання знань стосовно теорії та практики 

оподаткування, податкового та видаткового  регулювання, формування та 

використання доходів бюджетів, організації проведення державних закупівель та 

тендерів, ефективного  здійснення фіскальної політики. 

Метою дисципліни є сприяння підготовці кваліфікованих фахівців, що 

володіють системою знань з теорії та практики оподаткування і фіскальної 

політики. Програма та тематичний план дисципліни орієнтовані на глибоке та 

ґрунтовне засвоєння студентами знань з теорії та практики оподаткування і 

фіскальної політики;  засвоєння навиків практичної роботи у сфері 

оподаткування щодо контролю за формування доходів бюджетів України та за 

ефективності витрачання бюджетних коштів. 

Завдання вивчення дисципліни: 

- вивчення теоретико-організаційних основ фіскальної політики; 

- ознайомлення з науковими дискусіями стосовно змісту та напрямків 

проведення фіскальної політики. 

- формування системи знань про процес акумулювання та витрачання 

фінансових ресурсів держави; 

- дослідження ефективності застосування інструментів фіскальної 

політики. 

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити студентів із 

головними організаційними та методичними основами фіскальної політики, 

науковими дискусіями стосовно змісту та напрямків проведення фіскальної 

політики.  

Завдання проведення лекцій: 

- викладенні студентам у відповідності з програмою та робочим планом 

- основних питань ефективності використання категорій фіскальної 

політитки, звертаючи головну увагу на основи її проведення в практичній 

фаховій діяльності; 

- сформувати у студентів цілісну систему теоретичних знань з курсу 

«Податки і фіскальна політика». 

Мета проведення практичних занять полягає у формуванні компетентного 

фахівця, щодо реалізації фіскальної політики, акумулювання та витрачання 

фінансових ресурсів держави з метою їх використання в управлінській 

діяльності.  

 Завдання проведення практичних занять: 



- навчитися використовувати отримані результати фахівцями в практичній 

управлінській діяльності; 

- глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на лекціях. 

 

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни: 

1) здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького 

характеру в сфері фіскальної політики, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних досліджень. 

 

Найменування програмних результатів навчання, досягнення котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

1) застосовувати сучасні інструменти і методи фіскальної політики у 

контексті усього комплексу сучасних знань щодо фінансів, банківської 

справи та страхування. 


