
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни «Теорія і практика фіскальної консолідації» 

 

 

Загальний опис дисципліни. 

Дисципліна «Теорія і практика фіскальної консолідації» є важливою спеціальною 

дисципліною, яка є базовою для формування мислення при прийнятті управлінських рішень 

стосовно удосконалення механізму наповнення дохідної частини бюджету та використання 

видаткової частини у процесі збалансування бюджету. Вивчення даної дисципліни сприяє   

формуванню системи знань в галузі методики та організації фіскальної консолідації, набуття 

навичок підготовки та оформлення результатів моніторингу виконання бюджету, 

бюджетного дефіциту, державного боргу та прийняття відповідних рішень в бюджетному 

процесі. 

Оволодіння цією дисципліною дає можливість виробити навички застосування 

методики фіскальної консолідації при підготовці управлінських рішень, вміння організувати 

і проводити інформаційні дослідження, оформляти та формувати результати моніторингових 

процесів в галузі  управління фіскальною консолідацією.  

У процесі вивчення дисципліни досліджуються проблем з’ясування теоретико-

методологічних засад фіскальної консолідації, фіскальної дисципліни та фіскальних правил, 

факторів та інструментарію у механізмі фіскальної консолідації, аналізу податкових і 

неподаткових інструментів фіскальної консолідації, аналізу бюджетних інструментів 

фіскальної консолідації, формування напрямів розвитку фіскальної консолідації у контексті 

стабілізації системи державних фінансів.  

Метою дисципліни є підготовка  професійно-компетентного фахівця з високим рівнем 

фахових знань, вмінь та навиків стосовно функцій  податкових, фінансових органів, 

законодавчої та виконавчої влади щодо дефіциту бюджету й державного боргу та прийомів і 

методів, які використовують ці органи в процесі керування бюджетними ресурсами і 

відносинами, що виникають у процесі руху бюджетних потоків. 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних 

дисциплін, зокрема, податків і фіскальної політики, монетарного управління економікою, 

цілеспрямованої роботи над вивченням спеціалізованої літератури, активності на лекціях і 

практичних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань.  

Завдання вивчення дисципліни: 

знати – теоретичні та методологічні засади фіскальної консолідації;  зміст фіскальної 

дисципліни та фіскальних правил у механізмі фіскальної консолідації; фактори та 

інструментарій фіскальної консолідації; 

вміти – аналізувати податкові, неподаткові та бюджетні інструменти фіскальної 

консолідації; формувати напрями розвитку фіскальної консолідації у контексті стабілізації 

системи державних фінансів України; 

нормувати – отримані наукові знання, набуті вміння і навички для прийняття 

управлінських рішень.   

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити аспірантів із теоретичними 

засадами, напрямками та методологічними аспектами фіскальної консолідації, навчити їх 

аналізувати фактори та інструментарій у механізмі фіскальної консолідації, податкові і 

неподаткові інструменти фіскальної консолідації, бюджетні інструменти фіскальної 

консолідації, формувати напрями розвитку фіскальної консолідації у контексті стабілізації 

системи державних фінансів.  

      Завдання проведення лекцій: 

– ознайомити студентів відповідно до програми та робочого плану з основними 

питаннями, що стосуються організації та здійснення фіскальної консолідації, управління 

доходами, видатками, бюджетним дефіцитом, державним боргом та операціями, пов’язаними 

з ними; 

– формувати у студентів цілісну систему теоретичних знань з курсу «Теорія і 

практика фіскальної консолідації». 



     Мета проведення практичних занять полягає у формуванні компетентного 

фахівця, який спроможний використовувати набутті знання у професійній та повсякденній 

діяльності. 

Завдання проведення практичних занять: 

- засвоїти механізм проведення операцій з бюджетними ресурсами, здійснення 

управлінських функцій в процесі фіскальної консолідації, прийняття рішень щодо 

оперативного управління  доходами, видатками, бюджетним дефіцитом, державними 

боргом,  

- навчитися використовувати набуті теоретичні знання з фіскальної консолідації 

менеджменту, закріпити теоретичні знання, одержані на лекціях. 

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення 

дисципліни: здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру 

в сфері фіскальної консолідації, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень. 

Найменування програмних результатів навчання, досягнення котрих забезпечує 

вивчення дисципліни: застосовувати сучасні інструменти і методи фіскальної консолідації 

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

страхування. 


