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Предмет навчальної дисципліни 

Наукові засади, теоретичні моделі, технології управління державними фінансами в контексті 

передбачення та оптимального вирішення податково-бюджетних проблем та передбачення 

наслідків. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є освоєння студентами теоретичних і практичних 

аспектів фіскальної політики, оволодіння навичками розробляти пропозиції щодо вдосконалення 

податкового законодавства та аналізувати критерії оцінки та показники ефективності фіскальної 

політики. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Вивчення навчальної дисципліни ‟Фіскальна політика” ґрунтується на знанні  таких 

навчальних дисциплін як ‟Політекономія”, ‟Національна економіка”, ‟Фінанси підприємств”, 

‟Митна справа”, ‟Бюджетна система”, ‟Податкова система”, і передує таким навчальним 

дисциплінам як ‟Фінансовий менеджмент в малому бізнесі”, ‟Митний менеджмент”, ‟Управління 

зовнішньоекономічною діяльністю”. 

 

Основні завдання 

– оволодіти теоретичними та організаційними основами фіскальної політики; 

– поглиблено вивчити податкове законодавство; 

– набути вміння роз’яснювати окремі положення податкового законодавства, вирішувати 

дискусійні питання, давати пропозиції щодо його вдосконалення; 

– набути знання з питань контрольної роботи податкових органів. 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати: 

– теоретичні основи фіскальної політики;  

– реалії податкової роботи та адміністрування податків; 

– специфіку податкового регулювання щодо окремих податків і зборів; 

– форми фіскальної політики;  

– організаційно-інституційні аспекти фіскальної політики. 

б) уміти: 

– приймати рішення щодо вибору напрямків та форм фіскальної політики; 

– визначати переваги застосування інструментів податкового регулювання; 

– формувати пропозиції щодо удосконалення фіскальної політики держави. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Суть та зміст фіскальної політики 

Тема 2. Теоретичні засади фіскальної політики 

Тема 3. Наукова парадигма податкової політики 

Тема 4. Інституціональне забезпечення формування та реалізації фіскальної політики 

Тема 5. Прагматика оподаткування та податкового регулювання в контексті 

фіскальної політики 

Тема 6. Критерії та показники оцінки ефективності фіскальної політики 

Тема 7. Оптимізація фіскальної політики 

Тема 8. Зарубіжний досвід проведення фіскальної політики на різних етапах економічного 

розвитку 

Тема 9. Фіскальна політика на окремих етапах економічних трансформацій в Україні 
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