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 СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

"ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА" 

 

1. Опис дисципліни "Податки і фіскальна політика" 

 

Дисципліна –  Податки і 

фіскальна політика 

Галузь знань, напрям 

підготовки, СВО  

Характеристика  навчальної 

дисципліни  

 

Кількість кредитів ЕСТS – 5  

Галузь знань 07 

„Управління та 

адміністрування"  

Дисципліна циклу професійної 

підготовки   

Кількість залікових модулів - 4 Спеціальність  

072   «Фінанси, банківська 

справа та страхування»  

Денна форма: 

Рік підготовки — 1 

Семестр  – 2   

Заочна форма: 

Рік підготовки — 1 

Семестр  – 2  

Кількість змістових модулів - 2  Рівень вищої освіти - 

третій (освітньо-

науковий) 

Лекції: 

Денна форма – 30 год; 

Заочна форма – 16 год; 

Практичні заняття: 

Денна форма – 15 год; 

Заочна форма – 6 год;  

Загальна кількість годин – 150   Самостійна робота: 

денна форма  – 105 год; 

заочна форма –  128 год. 

 

Тижневих годин: 12  год., 

з них аудиторних - 3 год.  

 Вид підсумкового контролю -

екзамен  

 

  

2. Мета й завдання вивчення дисципліни «Податки і фіскальна політика» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

Мета курсу «Податки і фіскальна політика» -  сприяти 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 як платників податків, так і 

працівників органів Державної податкової служби України. 

Дисципліна дозволяє: виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького 

характеру в сфері фіскальної політики та фіскальної консолідації, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних досліджень; використовувати фундаментальні 

закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування  у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності; застосовувати сучасні інструменти і методи фіскальної політики та фіскальної 

консолідації у контексті усього комплексу сучасних знань щодо фінансів, банківської справи 

та страхування; критично оцінювати явища та події, здійснювати рефлексію своєї 

професійної діяльності. 

 

2.2. Передумови для вивчення дисципліни   

Вивчення дисципліни «Податки і фіскальна політика» передбачає наявність 



систематичних та ґрунтовних знань із дисциплін  «Філософія науки», «Методологія та 

організація наукових досліджень», «Емпіричні методи у наукових дослідженнях» та 

цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та 

практичних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань. 

 

2.3. Найменування та опис 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. 

 

2.4. Результати навчання 

Вивчення дисципліни передбачає отримання таких результатів: 

1) вміти застосовувати сучасні інструменти і методи фіскальної політики у 

контексті усього комплексу сучасних знань щодо фінансів, банківської справи та 

страхування. 

 

 

3. Програма дисципліни «Податки і фіскальна політика» 

Змістовий модуль 1. Наукове обґрунтування та здійснення фіскальної політики  

ТТееммаа  11..  ННааууккоовваа  ппааррааддииггммаа  ффііссккааллььннооїї  ппооллііттииккии..  

Загальний зміст категорії  “фіскальна політика”.  Відмінності “фіскальної політики” 

від інших економічний категорій. Соціально-економічний зміст фіскальної політики. 

Інструменти фіскальної політики. Види фіскальної політики. 

Наукові теорії фіскальної політики. Класична доктрина. Наукові погляди А.Сміта, 

Д.Рікардо та інших представників класицизму. Маржиналістська (неокласична) фіскальна 

думка. Представники маржиналізму та їх наукові узагальнення. 

Кейнсіанська теорія фіскального адміністрування. Схильність до споживання та 

заощаджень. Концепція ефективного попиту, та “вбудовані механізми гнучкості”.  

Монетаристська економічна школа. Фрідман та його економічні погляди. 

Неоконсерватизм, його розвиток; сучасні погляди у фіскальній науці. 

Особливості проведення фіскальної політики України. 

Література: 1, 2, 13, 15, 17, 21 

 

ТТееммаа  22..  ФФііссккааллььннаа  ппооллііттииккаа  яякк  ііннссттииттуутт  ддеерржжааввии..  

Психологічні аспекти при проведенні фіскальної політики. Типи психологічної 

поведінки платників. Види поведінки платників у країн з низьким та високим рівнем 

споживання.  

Проблеми та можливості легалізації доходів громадян. Форми психологічної реакції 

на фіскальні дії громадян. 

Відмінності регіональної та загальнодержавної фіскальних політик. Ресурсна 

диференціація регіонів як фактор напрямку фіскальних дій. Інтеграційні процеси регіонів.  

Особливості прийняття фіскальних рішень у вільних економічних зонах. 

Ефективність фіскальної політики. Рівні ефективності. Вирішення конкретних 

загальнодержавних цілей у контексті фіскальної ефективності. 

Література: 1, 13, 15, 21, 24, 29 

  

ТТееммаа  33..  ННааппрряяммккии  іі  ффооррммии  ффііссккааллььннооїї  ппооллііттииккии..  

Форми фіскальної політики. Дискреційна фіскальна політики, зарубіжні та 

вітчизняні трактування. Види дискреційної фіскальної політики. Прагматика стимулюючої та 

стримувальної політик. Використання інструментів різних видів дискреційної фіскальної 

політики. 

Недискреційна (автоматична) політика. Вмонтовані стабілізатори, їх види.  Податки 

у ролі вмонтованих стабілізаторів. Види трансфертів, державних витрат – вмонтованих 



стабілізаторів.  

Дієвість вмонтованих стабілізаторів на різних фазах економічних циклів. 

Література: 21, 10, 4, 15, 18 

 

ТТееммаа  44..  ДДеерржжааввнніі  ввииттррааттии  ттаа  ттррааннссффееррттнніі  ппллааттеежжіі..  

Соціально – економічний зміст державних витрат. Порівняльна характеристика 

витрат держави та бюджетних витрат. Структура витрат бюджетів України. 

Класифікаційні ознаки державних витрат та їх характеристика. Поточні видатки і 

видатки розвитку. Функціональна класифікація. 

Функціонування інструменту “державних витрат” на різних стадіях економічного розвитку. 

Зміна попиту та пропозиції, ринкової кон’юнктури за допомогою державних витрат. 

Державні закупівлі у складі державних витрат. Механізм їх функціонування. 

Поняття державних контрактів та державних замовлень. Тендери, їх сутність та порядок 

проведення. Їх роль у виконанні фіскальних завдань держави та ринковому регулюванні. 

Ефективність державних закупівель. 

Економічний зміст трансферних платежів. Види трансфертів. Порівняльна 

характеристика функціонування трансфертних платежів в системі інструментів фіскальної 

політики. 

 Трансфертні платежі в бюджетній системі України. Трансфертне регулювання 

бюджетів. 

Література: 8, 1, 13, 15, 18,  20 

 

Змістовий модуль 2. Податковий інструментарій фіскальної політики. 

Проблематика здійснення фіскальної політики 

ТТееммаа  55..  ООппооддааттккуувваанннняя  яякк  оосснноовваа  ффііссккааллььннооїї  ппооллііттииккии. 

Поняття фіскального вибору. Види системних підходів стосовно обґрунтування 

фіскального вибору. Представники системних підходів. Фіскальний вибір в сучасній 

ринковій економіці. 

Система критеріїв фіскальної політики. Зміст критеріїв. Критерій фіскальної 

достатності, економічної ефективності, соціальної справедливості. Оптимізація державних 

рішень за допомогою системи критеріїв. Стабільність та гнучкість фіскальної політики.  

Наукові принципи побудови податкової системи. Принцип платоспроможності. 

Прогресивна та пропорційна шкала оподаткування. Ціни по Ліндалю. Адміністративна 

зручність. Горизонтальна та вертикальна рівність в оподаткуванні. Діаграма Лоренца та 

коефіцієнт Джінні. Визначення визначальної бази. Планування видатків та доходів бюджетів. 

Етапи здійснення  

Політика оптимального оподаткування. Крива Лаффера. Ухилення від 

оподаткування та проблема тіньової економіки. Проблеми та можливості оптимізації  

податкових надходжень та суспільних благ. 

Прагматика взаємозалежності оподаткування та фіскальної політики. Диспропорції 

взаємозалежності. Тенденції економічного зростання:  запланований та реальний стан. 

Взаємозалежність між доходами громадян та загальнодержавним економічним зростанням.

 Проблеми адміністрування податку на додану вартість в Україні.  Диспропорції у 

формуванні загального та спеціального фондів бюджетів. Номінальна та реальна 

дефіцитність бюджетів України.  Прагматика функціонального фінансування бюджетних 

призначень: проблеми та можливості оптимізації.  

Література: 1, 13, 15, 28, 22,    

 

ТТееммаа  66..  ППооддааттккии  іі  ппооддааттккооввее  ррееггууллюювваанннняя  ееккооннооммііккии..  

 Зміст категорії податків і їх соціально-економічна роль. Характеристика видів 

податкових платежів. Функції податків. Основні елементи податку. Класифікаційні ознаки 

податків і їх обґрунтування. Вплив податків на ринкову кон’юнктуру, попит та пропозицію. 

Податкова система України.  Ланки податкової системи. Платники податків, види, 

соціальний стан. Права та обов’язки платників податків. Органи державного управління  - 



учасники фіскального процесу.  

Контролюючі органи, їх види. Сфера дії контролюючих органів. Система 

оподаткування України. Принципи побудови системи оподаткування. Загальнодержавні та 

місцеві податки і податкові платежі. Правове забезпечення роботи по їх адмініструванню.   

Характеристика податків та зборів України. Прямі податки. Непрямі податки 

Прагматика вітчизняного податкового регулювання. 

Оптимізаційні моделі  трансформації податкового регулювання та збалансування 

фіскальної та розподільчо-регулюючої функцій податків.  

Література: 22, 30, 16, 19, 28, 15 

 

ТТееммаа  77..    ППррооббллееммнніі  аассппееккттии  ффууннккццііооннуувваанннняя  ффііссккааллььннооїї    

ппооллііттииккии..  

Лаги функціонування фіскальної політики. Лаг розпізнавання, адміністративний лаг 

та лаг функціонування.  

Політичні проблеми при проведенні фіскальної політики. Політичні позиції стосовно 

інструменту податків. Політичні тенденції у сфері формування та фінансування державних 

витрат та трансфертних платежів. Вплив політичного фактору на різних стадіях 

економічного розвитку. Ефект витіснення при використанні інструментів фіскальної 

політики. 

Література: 14, 19, 21,  26, 27 

 

4. Структура залікового кредиту дисципліни «Податки і фіскальна політика» 

денна (заочна) форма навчання 

 Кількість годин 

 

 

Аудиторні години Самостійна робота  

Змістовий модуль 1. Наукове обґрунтування та здійснення фіскальної політики 

 
Тема 1. ННааууккоовваа  ппааррааддииггммаа  

ффііссккааллььннооїї  ппооллііттииккии.. 

 

 

4/1 (2/0) 15(28) 

Тема 2. ФФііссккааллььннаа  ппооллііттииккаа  яякк  

ііннссттииттуутт  ддеерржжааввии.. 

4/1(2/1) 15(20) 

Тема 3. ННааппрряяммккии  іі  ффооррммии  

ффііссккааллььннооїї  ппооллііттииккии.. 

4/1(2/1) 15(15) 

Тема 4. ДДеерржжааввнніі  ввииттррааттии  ттаа  

ттррааннссффееррттнніі  ппллааттеежжіі..  

 

4/1(2/1) 15(15) 

Змістовий модуль 2. Податковий інструментарій фіскальної політики. Проблематика 

здійснення фіскальної політики 

 Тема 5. ООппооддааттккуувваанннняя  яякк  оосснноовваа  

ффііссккааллььннооїї  ппооллііттииккии 

4/1(2/1) 15(15) 

Тема 6.   ППооддааттккии  іі  ппооддааттккооввее  

ррееггууллюювваанннняя  ееккооннооммііккии.. 

 

 

6/2(4/1) 15(15) 

Тема 7. ППррооббллееммнніі  аассппееккттии  

ффууннккццііооннуувваанннняя  ффііссккааллььннооїї  

ппооллііттииккии..  

. 

 

6/1(2/1) 15(20) 

Разом  30/15(16/6) 

30/1 

105(128) 

 
  

5. Самостійна робота. 

№ 

п/п 
Тематика 

К-сть 

годин 

 

1.  Державні закупки як важлива складова державних витрат. 3(3) 



2.  Дефіцити бюджетів та наслідки їх існування. 3(3) 

3.  
Дефляційна та рефляційна політики: сутність, умови та напрямки 

застосування. 

3(3) 

4.  
Диференціація поглядів наукових шкіл стосовно методології та 

напрямків реалізації фіскальної політики держави. 

3(3) 

5.  Еволюція державних витрат у світовому господарстві. 3(3) 

6.  Еволюція поведінки індивіда при сплаті податків. 3(3) 

7.  Еволюція та аналіз трансфертного регулювання в Україні. 3(3) 

8.  Еволюція фіскальної політики: зарубіжний та вітчизняний аспект. 3(3) 

9.  Зарубіжний контекст політики трансфертного регулювання. 3(3) 

10.  
Інструменти фіскальної політики та їх роль у досягненні 

загальнодержавних завдань.  

3(8) 

11.  
Механізми оцінки ефективності та важливості реалізації 

фіскальної політики. 

3(3) 

12.  
Моделі керівництва фіскальним процесом на прикладі фіскальних 

органів зарубіжних країн. 

3(3) 

13.  
Можливості використання податкових стабілізаторів та 

трансфертних стабілізаторів  в українській економіці. 

3(3) 

14.  
Можливості використання стимулюючої дискреційної політики в 

вітчизняних умовах. 

3(3) 

15.  
Наукова парадигма соціально-економічного змісту фіскальної 

політики. 

3(8) 

16.  Наукове обґрунтування проблеми фіскального вибору. 3(3) 

17.  Оподаткування в Україні: тенденції та проблеми розвитку. 3(3) 

18.  Органи державної влади – учасники фіскального процесу. 3(3) 

19.  
Основні контролюючі органи у зарубіжних країнах: функції, 

обов’язки, повноваження та завдання. 

3(3) 

20.  
Основні позиції взаємодії державного боргу та фіскальної 

політики. 

3(3) 

21.  Особливості політичного впливу на фіскальні рішення в Україні. 3(3) 

22.  Особливості реалізації фіскальної політики у реаліях сьогодення. 3(6) 

23.  Оцінка вітчизняного використання критеріїв фіскальної політики. 3(3) 

24.  
Платники податків  та їх роль у виконанні загальнодержавних 

функцій. 

3(3) 

25.  
Платоспроможність в Україні як фактор соціально-економічного 

добробуту. 

3(3) 

26.  

Податки як важливий інструмент  фіскального регулювання: 

умови застосування та результати впливу  на економіку та 

суспільство. 

3(3) 

27.  Політика автоматичних стабілізаторів. 3(3) 

28.  
Порівняльний аналіз використання автоматичних стабілізаторів у 

вітчизняній та зарубіжній практиці. 

3(3) 

29.  
Проблематика реалізації фіскальної політики у наукових поглядах 

та працях. 

3(3) 

30.  
Проблеми використання інструментів фіскальної політики в 

Україні. 

3(3) 

31.  Психологія поведінки у суспільстві  в умовах існування фіску. 3(3) 

32.  
Регіональна фіскальна політика: необхідність та соціально-

економічна роль. 

3(8) 

33.  
Роль державних витрат як інструменту фіскальної політики 

України. 

3(3) 

34.  
Роль регіонів у виконанні загальнодержавних завдань фіскальної 

політики. 

3(3) 



35.  Тіньова економіка та її оцінка з позиції вітчизняних реалій. 3(8) 

Разом: 105(128) 

 

6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Податки і фіскальна політика» використовуються 

такі засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

- стандартизовані тести; 

- поточне опитування; 

- командні проекти; 

- аналітичні звіти, реферати, есе; 

- розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- виступи на наукових заходах; 

- екзамен. 

7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Податки і фіскальна 

політика» визначається за шкалою оцінювання: 

 
За шкалою 

ТНЕУ 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим   

повторним курсом) 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна 

 №  Найменування Номер теми 

1. Електронний варіант лекцій 1-7 

2. Електронний варіант презентацій 1-7 

3. Індивідуальні завдання для самостійного виконання 

(електронний варіант) 

1-7 
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