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 СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФІСКАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ» 

 
Дисципліна  
«Теорія і практика 
фіскальної консолідації»  

Галузь знань,  
спеціальність, СВО 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 5 галузь знань – 07 Управління та 
адміністрування 

Статус дисципліни 
дисципліна циклу 
професійної підготовки 
Мова навчання 
українська 

Кількість залікових 
модулів – 3 

спеціальність – 072 Фінанси, 
банківська справа та 
страхування 
 

Рік підготовки: 
Денна – I 
Заочна - І 
Семестр:  
Денна – ІІ 
Заочна - ІІ 

Кількість змістових 
модулів – 2 

рівень вищої освіти – третій 
(освітньо-науковий) 

Аудиторні години - 
Лекції: 
Денна – 30 
Заочна - 16 
Практичні заняття: 
Денна – 15 
Заочна - 6 

Загальна кількість годин – 
150 

 Самостійна робота: 
Денна – 105 
Заочна - 128 

Тижневих годин – 8 год., 
з них аудиторних – 4 год. 

 Вид підсумкового 
контролю – екзамен 

 
2. Мета і завдання дисципліни «Теорія і практика фіскальної 

консолідації» 
2.1. Мета вивчення дисципліни.  
Дисципліна «Теорія і практика фіскальної консолідації» спрямована на 

ґрунтовне засвоєння аспірантами знань в галузі методики та організації 
фіскальної консолідації, підготовки та оформлення результатів моніторингу 
виконання бюджету, бюджетного дефіциту, державного боргу та прийняття 
відповідних рішень в бюджетному процесі, дослідження 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. 

Головним завданням курсу є вивчення теоретичних основ та значення 
фіскальної консолідації, інструментів її здійснення, вироблення навичок 
застосування методики фіскальної консолідації при підготовці управлінських 
рішень, організації і проведення інформаційних досліджень, оформлення та 
формування результатів моніторингових процесів в галузі управління 
фіскальною консолідацією. 

2.2. Передумови для вивчення дисципліни. 
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Вивчення дисципліни базується на знаннях, здобутих під час освоєння 
теоретичного і практичного матеріалу з дисциплін: «Емпіричні методи у 
наукових дослідженнях», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Філософія 
науки».  

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 
забезпечує вивчення дисципліни. 

Вивчення дисципліни «Теорія і практика фіскальної консолідації» 
забезпечує формування наступних компетентностей:  

1) Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького 
характеру в сфері фіскальної політики та фіскальної консолідації. 

2) Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень. 
2.4. Результати навчання: 
Застосовувати сучасні інструменти і методи фіскальної політики та 

фіскальної консолідації у контексті усього комплексу сучасних знань щодо 
фінансів, банківської справи та страхування. 

3. Програма навчальної дисципліни «Теорія і практика фіскальної 
консолідації»: 

Змістовий модуль 1. Необхідність, сутність та зміст фіскальної 
консолідації  

Тема 1. Теоретико-методологічні засади фіскальної консолідації 
Необхідність і сутність фіскальної консолідації. Фіскальна консолідація 

як один з принципових і складних варіантів відновлення відносної 
збалансованості та коінтегрованості у сфері доходів, видатків, дефіцитів і 
боргів держави. Теоретична експлікація фіскальної консолідації: 
інструментарій, цілі, фіскальні таргети, формалізація фіскальних таргетів, 
взаємозв’язок з іншими напрямами макроекономічної політики, тривалість, 
комплексність, однозначність, політичні мотиви, роль політичного процесу. 

Політична економія фіскальної консолідації, політико-інституційні 
фактори дефіцитного зміщення та макроекономічні ліміти суверенної 
платоспроможності. Два джерела консолідаційних заходів: система публічних 
фінансів не позбавлена ряду проблем, які призводять до фіскального 
опортунізму; боргова стійкість задає рамкові умови мотивів фіскальної 
консолідації, орієнтовані на зменшення боргового тягаря. Проблема динамічної 
іконсистентності у випадку монетарної та фіскальної політики. 

Фіскальна консолідація – політичний процес. Підходи, у межах яких 
рівень держаного боргу може бути визнаний як неприйнятний: диференціал 
процентних ставок та темпів зростання ВВП; фіскальна стійкість та фіскальна 
дисципліна; фіскальний простір та нові запозичення як позитивний сигнал; 
поточний рівень боргового тягаря (низький, високий) – шоки та сигнали. 

Типологія фіскальних консолідацій та макроаналіз інструментального 
забезпечення консолідаційних програм. Класифікація консолідаційних заходів: 
екзогенна та ендогенна; швидка у поєднанні із значним показником «фронт-
лоуд», тривала із низьким показником «фронт-лоуд»; консолідація на основі 
зниження видатків, консолідація на основі підвищення податків, консолідація 
на основі мікс-політики; проста, складна; експансіоніська (некейнсіанська), 
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контракційна (кейнсіанська). 
Зв'язок політичних бізнес-циклів та фіскальної консолідації. Фіскальна 

ілюзія та ілюзія дефіциту. Обмеження наступних урядів. Проблема сильного 
пулу та перерозподільчі конфлікти.  

Література: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 29.  
Тема 2. Фіскальна дисципліна та фіскальні правила у механізмі 

фіскальної консолідації 
Складові таксономії макрорегуляторів відповідно до кейнсіанської 

фіскальної парадигми та їх характеристика: мікс-політика Самуельсона-Тобіна; 
«фінансова репресія»; публічні інвестиції як важіль радикального впливу на 
суспільний попит; антициклічна модель поєднання дискреційних та 
автоматичних стабілізуючих механізмів Хансена.  

Фіскальні правила як процес встановлення перманентних обмежувачів 
фіскальної політики у вигляді простих кількісних лімітів коливань бюджетних 
агрегатів. Критерії оцінки фіскальних правил: чіткість визначення; 
транспарентність; простота; гнучкість; адекватність щодо досягнення кінцевої 
мети політики; примусовість до виконання; консистентність; підтримка 
здоровою економічною політикою. 

Структура фіскального правила: кількісний таргет (скеля) щодо одного чи 
декількох фіскальних індикаторів; експліцитні втрати (штрафні санкції, 
позбавлення повноважень) провідників політики в разі відхилення від правил; 
процедури моніторингу та примусу до виконання.  

Загальна класифікаційна схемі фіскальних правил та взаємозв’язок між 
кількісними обмеженнями щодо: бюджетного дефіциту; державного боргу; 
видатків бюджету; доходів бюджету. 

Підходи МВФ стосовно зв’язку між типом правила та метою економічної 
політики. Фіскальні агрегати (загальний баланс, первинний баланс, циклічно 
пристосований баланс, співвідношення державного боргу до ВВП, видатки, 
доходи, стелі надходжень, нижня мета надходжень, ліміти на несподівані 
надходження) і цілі фіскальної політики (стійкість державного боргу, 
економічна стабілізація, контроль за розмірами уряду). 

Правило збалансованого бюджету – найбільш радикальне фіскальне 
правило.  

Правило обмеження щорічного загального дефіциту та його 
характеристика. 

Золоте правило (примус щодо додержання еквівалентності між дефіцитом 
та державними інвестиціями. 

Правило співвідношення державного боргу до ВВП та його значення.  
Правило первинного профіциту та його характеристика. 
Правило структурного балансу та його роль у фіскальній консолідації. 
Правило збалансованого бюджету – найбільш радикальне фіскальне 

правило. 
Правило циклічно збалансованого бюджету, його характеристика.  
Аргументи запровадження (теоретичні, емпіричні), переваги та 

обмеження щодо фіскальних правил і норм.  
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Література: 2, 3, 11, 14, 15, 22, 23, 29.  
Тема 3. Фактори та інструментарій фіскальної консолідації 
Початкові дії уряду з консолідації державних фінансів (оцінка 

бюджетного дефіциту, оцінка циклічно скоригованого сальдо бюджету). Групи 
факторів фіскальної консолідації (структура та терміни реалізації, політичні та 
інституціональні фактори, монетарні фактори, раціональні очікування). 

Макроекономічні засади фіскальної консолідації у світлі сучасних 
викликів борговій політиці.  

Епізод фіскальної консолідації та характеристика його складових 
(початок, тривалість, завершення).  

Макроекономічні ефекти успішної фінансової консолідації (скорочення 
дефіциту і боргу, збільшення державних видатків, ріст доходів бюджетів, 
покращення сальдо рахунку поточних операцій і зовнішньої позиції, 
оптимізація довгострокових процентних ставок і спредів, зміна влади). 

Література: 3, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29.  
Змістовий модуль 2. Аналіз та оцінка перспектив фіскальної 

консолідації 
Тема 4. Аналіз податкових і неподаткових інструментів фіскальної 

консолідації 
Напрями здійснення заходів фіскальної консолідації з використанням 

доходів бюджетів (пряме оподаткування, непряме оподаткування, неподаткові 
методи, опосередкована підтримка суб’єктів господарювання). 

Переваги і недоліки податкової підтримки національної економіки, їхня 
характеристика.  

Податкові інструменти консолідації, їхня характеристика та взаємозв’язок 
(системні, комплексні, елементарні). 

 Література: 1, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 29.  
Тема 5. Аналіз бюджетних інструментів фіскальної консолідації 
Напрями здійснення заходів фіскальної консолідації з використанням 

бюджетних методів та інструментів (прямі бюджетні методи, методи 
опосередкованого бюджетного впливу).  

Переваги і недоліки бюджетної підтримки національної економіки, їхня 
характеристика.  

Бюджетні інструменти консолідації, їхня характеристика та взаємозв’язок 
(системні, комплексні, елементарні (локальні); операційні, програмні, інші 
ініціативи). 

Література: 1, 12, 14, 15, 23, 25, 29.  
Тема 6. Напрями розвитку фіскальної консолідації у контексті 

стабілізації системи державних фінансів 
Удосконалення перерозподілу ВВП через систему державних фінансів в 

умовах фіскальної консолідації. Індекс економічної свободи та його складові: 
індекс витрат уряду, індекс фіскальної свободи.  

Фіскальна девальвація як механізм стабілізації системи державних 
фінансів. Основоположні механізми фіскальної девальвації (стимулювання 
підвищення зайнятості, перехід податків на споживання від місця виробництва 
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до місця споживання). Труднощі застосування фіскальної девальвації.  
Консолідація та нові рамкові умови фіскальної політики. 
Фіскальні правила та реформи інституціонального каркаса бюджету в 

системі фіскальної консолідації. Удосконалення структури фіскального 
пристосування з правилами фіскальної політики і без них (зменшення боргу в 
процентах до ВВП, скорочення тривалості фінансової корекції, комулятивна 
зміна циклічно пристосованого первинного балансу бюджету в перші три роки 
відносно зниження боргу до ВВП за весь період консолідації). 

Основні напрями системних реформ видаткової складової публічних 
фінансів у контексті фіскальної консолідації. 

Ключові переваги та небезпеки впровадження бюджетної децентралізації 
в умовах реалізації політики фіскальної консолідації.  

Вигоди і втрати політики фіскальної консолідації в контексті розвитку 
держави добробуту.  

Література: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 
29, 30.  

4. Структура залікового кредиту з дисципліни «Теорія і практика 
фіскальної консолідації» 

(денна форма навчання) 
 Кількість годин 

Назви теми Аудиторні години 

 лекції практ. 
заняття 

Самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1. Необхідність, сутність та зміст 
фіскальної консолідації    

Тема 1. Теоретико-методологічні засади фіскальної 
консолідації 4 2 17 

Тема 2. Фіскальна дисципліна та фіскальні правила у 
механізмі фіскальної консолідації  4 2 17 

Тема 3. Фактори та інструментарій фіскальної 
консолідації 6 2 17 

Змістовий модуль 2. Аналіз та оцінка перспектив 
фіскальної консолідації    

Тема 4. Аналіз податкових і неподаткових інструментів 
фіскальної консолідації 6 3 17 

Тема 5. Аналіз бюджетних інструментів фіскальної 
консолідації 6 3 17 

Тема 6. Напрями розвитку фіскальної консолідації у 
контексті стабілізації системи державних фінансів 4 3 20 

Разом 30 15 105 
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(заочна форма навчання) 
 Кількість годин 

Назви теми Аудиторні години 

 лекції практ. 
заняття 

Самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1. Необхідність, сутність та зміст 
фіскальної консолідації    

Тема 1. Теоретико-методологічні засади фіскальної 
консолідації 2 1 21 

Тема 2. Фіскальна дисципліна та фіскальні правила у 
механізмі фіскальної консолідації  2 1 21 

Тема 3. Фактори та інструментарій фіскальної 
консолідації 2 1 21 

Змістовий модуль 2. Аналіз та оцінка перспектив 
фіскальної консолідації    

Тема 4. Аналіз податкових і неподаткових інструментів 
фіскальної консолідації 4 1 21 

Тема 5. Аналіз бюджетних інструментів фіскальної 
консолідації 4 1 21 

Тема 6. Напрями розвитку фіскальної консолідації у 
контексті стабілізації системи державних фінансів 2 1 23 

Разом 16 6 128 
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5. Самостійна робота 
(денна форма навчання) 

 

№ 
п/п 

Тематика К-сть 
Год. 

1. Теоретична експлікація фіскальної консолідації 3 
2. Джерела консолідаційних заходів  3 
3. Підходи до регулювання рівня держаного боргу 3 
4. Класифікація консолідаційних заходів 3 
5. Фіскальна ілюзія та ілюзія дефіциту 4 
6. Критерії оцінки фіскальних правил 3 
7. Підходи до структуризації фіскального правила 3 
8. Фіскальні агрегати і цілі фіскальної політики 3 
9. Фіскальні правила  3 
10. Переваги та обмеження щодо фіскальних правил і норм 4 
11. Групи факторів фіскальної консолідації 3 
12. Сучасні виклики борговій політиці 3 
13. Тривалість фіскальної консолідації 3 
14. Підходи до визначення ефективності успішної фінансової консолідації 3 
15. Удосконалення непрямого оподаткування у процесі фіскальної консолідації  4 
16. Удосконалення оподаткування фізичних осіб 3 
17. Напрями удосконалення оподаткування суб’єктів господарювання у процесі 

фіскальної консолідації 3 

18. Удосконалення неподаткових методів фіскальної консолідації  3 
19. Розвиток опосередкованої підтримки суб’єктів господарювання 3 
20. Напрями податкової підтримки національної економіки 4 
21. Розвиток прямих бюджетних методів  фіскальної консолідації 3 
22. Напрями розвитку методів опосередкованого бюджетного впливу у процесі 

фіскальної консолідації  3 

23. Удосконалення бюджетної підтримки національної економіки 3 
24. Розвиток бюджетного фінансування соціально-культурних заходів 3 
25. Напрями розвитку бюджетного фінансування соціального захисту населення у 

процесі фіскальної консолідації   4 

26. Особливості бюджетного фінансування видатків на управління і оборону  у 
процесі фіскальної консолідації  3 

27. Основоположні механізми фіскальної девальвації 3 
28. Індекс економічної свободи та його складові 3 
29. Удосконалення структури фіскального пристосування з правилами фіскальної 

політики і без них 4 

30. Напрями системних реформ видаткової складової публічних фінансів у 
контексті фіскальної консолідації 4 

31. Особливості впровадження бюджетної децентралізації в умовах реалізації 
політики фіскальної консолідації 4 

32. Фіскальна консолідація в контексті розвитку держави добробуту 4 
Разом 105 
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(заочна форма навчання) 

 
6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання 
У процесі вивчення дисципліни «Теорія і практика фіскальної 

консолідації» використовуються такі засоби оцінювання та методи 
демонстрування результатів навчання: 

- стандартизовані тести; 

№ 
п/п 

Тематика К-сть 
Год. 

1. Теоретична експлікація фіскальної консолідації 4 
2. Джерела консолідаційних заходів  4 
3. Підходи до регулювання рівня держаного боргу 4 
4. Класифікація консолідаційних заходів 4 
5. Фіскальна ілюзія та ілюзія дефіциту 4 
6. Критерії оцінки фіскальних правил 4 
7. Підходи до структуризації фіскального правила 4 
8. Фіскальні агрегати і цілі фіскальної політики 4 
9. Фіскальні правила  4 
10. Переваги та обмеження щодо фіскальних правил і норм 4 
11. Групи факторів фіскальної консолідації 4 
12. Сучасні виклики борговій політиці 4 
13. Тривалість фіскальної консолідації 4 
14. Підходи до визначення ефективності успішної фінансової консолідації 4 
15. Удосконалення непрямого оподаткування у процесі фіскальної консолідації  4 
16. Удосконалення оподаткування фізичних осіб 4 
17. Напрями удосконалення оподаткування суб’єктів господарювання у процесі 

фіскальної консолідації 4 

18. Удосконалення неподаткових методів фіскальної консолідації  4 
19. Розвиток опосередкованої підтримки суб’єктів господарювання 4 
20. Напрями податкової підтримки національної економіки 4 
21. Розвиток прямих бюджетних методів  фіскальної консолідації 4 
22. Напрями розвитку методів опосередкованого бюджетного впливу у процесі 

фіскальної консолідації  4 

23. Удосконалення бюджетної підтримки національної економіки 4 
24. Розвиток бюджетного фінансування соціально-культурних заходів 4 
25. Напрями розвитку бюджетного фінансування соціального захисту населення у 

процесі фіскальної консолідації   4 

26. Особливості бюджетного фінансування видатків на управління і оборону  у 
процесі фіскальної консолідації  4 

27. Основоположні механізми фіскальної девальвації 4 
28. Індекс економічної свободи та його складові 4 
29. Удосконалення структури фіскального пристосування з правилами фіскальної 

політики і без них 4 

30. Напрями системних реформ видаткової складової публічних фінансів у 
контексті фіскальної консолідації 4 

31. Особливості впровадження бюджетної децентралізації в умовах реалізації 
політики фіскальної консолідації 4 

32. Фіскальна консолідація в контексті розвитку держави добробуту 4 
Разом 128 
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- 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 «Теорія і 

практика фіскальної консолідації» визначається за шкалою оцінювання: 
 

За шкалою 
ТНЕУ 

За 
національною 
шкалою 

За шкалою ECTS 

90-100 відмінно А (відмінно) 
85-89 В (дуже добре) 
75-84 

добре 
С (добре) 

65-74 D (задовільно) 
60-64 

задовільно 
E (достатньо) 

35-59 FX (незадовільно з можливістю 
повторного складання) 

1-34 

незадовільно 

F (незадовільно з обов’язковим 
повторним курсом) 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 
використання яких передбачає навчальна дисципліна 

№  Найменування Номер теми 
1. Індивідуальні завдання для самостійного виконання  1-5 
2. Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу «Теорія і 

практика фіскальної консолідації» для аспірантів 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» 

1-5 
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