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Опис дисципліни 
 

Дисципліна “Фіскальні стратегії антикризового регулювання економіки” сприяє поглибленню 
знань в сфері управління економічними циклами та подолання криз. Дає змогу отримати теоретичні 
та практичні навики щодо побудови ефективних моделей фіскальної політики в сфері 
антициклічного регулювання економіки. Формує професійні компетенції в сфері організації та 
розроблення фіскальних стратегій управління соціально-економічними кризами. Курс «Фіскальні 
стратегії антикризового регулювання економіки» охоплює методологічні засади сутності понять 
«економічний цикл», «криза», «стратегія», «фіскальна політика», дослідження моделей та видів 
фіскальної політики, методики застосування фіскальних інструментів антикризового регулювання 
економіки. 
 

Структура курсу 
 

№ 
п/п 

Тема Результати навчання Завдання 

1 
Сутність економічних 
циклів: види, стадії, 
причини виникнення 

Засвоїти сутність податкових циклів, розглянути їх 
види та стадії, а також виокремити основні причини 
виникнення.  

Тести, 
питання  

2 
Поняття економічної 
кризи, методи та способи 
управління нею.  

Розглянути причини та наслідки виникнення кризи, 
а також методи та способи управління нею. 

Тести, 
питання 

3 
Механізми та стратегії 
антикризового 
регулювання економіки 

Розглянути основні механізми та стратегії 
державного антикризового управління.  

Питання 

4 
Види, типи та моделі 
фіскальної політики 

Освоїти сутність фіскальної політики, її види, типи 
та моделі.  

Тести, 
питання  
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5 
5. Фіскальна політика як 
інструмент антикризового 
регулювання економіки. 

Вивчити роль фіскальної політики та її інструментів 
в управлінні економічними циклами і подоланні 
криз. 

Тести, 
питання 

6 
6. Сутність та особливості 
ліберальної моделі 
фіскальної політики. 

Вивчити особливості ліберальної моделі фіскальної 
політики та її вплив на економічну кон’юнктуру в 
країні. 

Питання 

7 

7. Сутність та особливості 
соціально орієнтованої 
(патерналістської) моделі 
фіскальної політики. 

Освоїти особливості соціально орієнтованої 
(патерналістської) моделі фіскальної політики та 
дослідити її вплив на економічні дисбаланси в 
країні. 

Питання 

8 
8. Квазіфіскальна 
антициклічна політика 

Вивчити особливості квазіфіскальної політики та 
дослідити наслідки її застосування в процесі 
управління економічними кризами.  

Питання 

9 

9. Методика побудови 
фіскальної стратегії 
антикризового 
регулювання економіки 

Розглянути та освоїти методики побудови 
фіскальної стратегії антикризового регулювання 
економіки на основі передових світових практик. 
Навчитися використовувати бази даних для 
побудови економіко-математичних моделей.  

Питання, 
ситуаційна 
задача 
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Політика оцінювання 
 

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

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та екзаменів 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). При розрахунках дозволяється 
користуватися лише калькуляторами. 

● 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 та адміністрацією 
факультету. 
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Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Заліковий модуль 1 
Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 
робота) 

Заліковий модуль 3 Разом 

30% 40% 30% 100% 

Опитування під час занять 
(теми 1 – 5) – 5 балів за 
тему – макс. 25 балів. 

 
Модульна робота – макс. 75 

балів 

Опитування під час занять 
(теми 6 – 9) – 5 балів за тему 

– макс. 20 балів. 
 

Модульна робота – макс. 80 
балів 

Підготовка КПІЗ. – макс. 40 
балів 

 
Захист КПІЗ – макс. 40 

балів 
 

Розв’язування завдань під 
час тренінгу – макс. 20 

балів 

 

 
Шкала оцінювання студентів: 
 
За шкалою 

ЗУНУ 
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 Е (достатньо) 

35–59 незадовільно 
 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 
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