
ТЕМА: ПОДАТКОВА СИСТЕМА І ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА 

 

Вид заняття: семінар 

 

Мета: визначити основні напрямки оподаткування в Україні, його 

форми; з’ясувати роль державних законодавчих і виконавчих органів в 

формуванні податкової системи держави. Засвоїти теоретичні знання з 

вивчення таких складних економічних явищ, як податки, податкова система, 

економічна ефективність виробництва та система зв’язків між цими 

категоріями. 

 

Виховна мета: усвідомлення студентами – майбутніми фахівцями 

такого важливого інструменту державної політики, як податки. 

 

Міжпредметні зв’язки: політекономія, економіка підприємства, 

фінанси, фінанси підприємств. 

 

План заняття: 

Організаційна частина 

- оформлення журналу; 

- перевірка наявності студентів на заняття. 

 

Мотивація пізнавальної діяльності: 

- повідомлення теми і мети заняття; 

- повідомлення плану заняття. 

 

Письмове опитування у формі тестових завдань з теми, час проведення – 

10 хвилин. 

 

Основні терміни: податкова система, податок, збір, платіж, внесок, 

об’єкт оподаткування, суб’єкт оподаткування, одиниця оподаткування, 

податкова ставка, термін сплати податку, пільги, пропорційне оподаткування, 

прогресивне оподаткування, змішане оподаткування. 

 

Література: 

1. Гавриленко Н.В. – Податкова система: практикум: Навчальний 

посібник. – Львів: Новий світ.- 2008р.  

2. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. – Податкова система: Навчальний 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007р. 

3. Крисоватий А.І., Десятник О.М. – Податкова система: Навчальний 

посібник. – Тернопіль: Карт-Бланш. – 2004р. 

4. Податковий кодекс від 02.12.2010 р. (зі змінами на 2015р) 

5. Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ.навч.закл./(Лютий І.О., 

Демиденко Л.М., Романюк М.В. та ін.); за ред.. І.О.Лютого.- К.: Центр 

учбової літератури, 2009р. 



6. Ярема Б.П., Маринець В.П. – Податкова система. Збірник задач та 

тести: Навчальний посібник. – 3-тє видання, перероблене і доповнене. – 

Львів: «Магнолія Плюс», 2006 р. 

 

Питання для контролю знань студентів (усне опитування) 

 

1. Назвіть основні задачі України в реформуванні податкового 

законодавства. 

2. Які основні принципи податкової системи України? 

3. Які органи формують державне податкову службу України? 

4. Дайте визначення податку, збору, обов’язковому платежу. 

5. В чому полягає зв'язок між бюджетами різних рівнів і системою 

оподаткування? 

6. Охарактеризуйте основні задачі державної податкової служби. 

7. Які основні ознаки має податок як економічна категорія? 

8. Назвіть основні елементи оподаткування. 

 

 

Тематика реферативних виступів 

1. Проблема становлення податкових систем в історичній ретроспективі. 

2. Закономірності становлення податкових систем в країнах з 

розвиненою ринковою економікою 

3. Особистості становлення податкових систем постсоціалістичних 

країн. 

 

Тести 

 

1. Державні доходи класифікуються за територіальним принципом на: 

А) обов’язкові та добровільні; 

Б) податкові та неподаткові; 

В) загальнодержавні та місцеві. 

 

2.  Предметом податкового права є: 

А) податки, збори та обов’язкові платежі; 

Б) платники податків та податкові органи; 

В) відносини з приводу надходження податків і зборів від платників до 

бюджетів. 

 

3.Яке з визначень податків є найвичерпнішим: 

А) будь-який платіж на користь держави; 

Б) добровільні пожертвування на користь держави; 

В) обов’язків платіж, що встановлюється державою і сплачується на її 

користь відповідно до діючого законодавства. 

 

4. Податок виконує такі функції: 



А) фіскальну, контрольну, регулюючу; 

Б) стимулюючу, розподільчу; 

В) всі зазначені. 

 

5. Податковою системою називають: 

А) сукупність встановлених у країні податків і обов’язкових платежів; 

Б) сукупність встановлених у країні обов’язкових платежів; 

В) сукупність встановлених у країні зборів, податків, обов’язкових 

платежів та органів, що контролюють їх надходження до бюджету. 

 

6. Споживач товару чи послуги, в ціну якого включається податок, є: 

А) платником податку; 

Б) об’єктом оподаткування; 

В) носієм податку. 

 

1. Одиниця виміру об’єкта оподаткування - : 

А) платник податку; 

Б) одиниця оподаткування; 

В) об’єкт оподаткування. 

 

2. Грошова сума, з якої стягують податок: 

А) джерело сплати; 

Б) податковий тягар; 

В) податкова база. 

9. До кого застосовуються міри адміністративної відповідальності: 

А) до юридичних осіб; 

Б) до посадових осіб; 

В) до платників податків – фізичних осіб. 

 

10.Хто може бути суб’єктом податкового злочину: 

А) службова особа, підприємець, платник податку; 

Б) посадова особа, держава; 

В) юридична особа, фізична особа, посадова особа. 

 

Підведення підсумків 

- з кожного виступу студентів робити короткий висновок із вказівками 

на позитивні та негативні сторони; оцінка виступу; 

- коментоване виставлення оцінок; 

- загальні підсумки семінару, наголошення на моментах, які необхідно 

допрацювати; 

- рекомендація літератури для подальшого поглибленого вивчення 

окремих важливих питань семінару; 

- оголошення теми наступного семінарського заняття та перелік питань, 

які будуть на ньому розглянуті. 

 



Рекомендації щодо підготовки до семінару 

Готуючись до семінару, необхідно: 

- звернути увагу на те, що він охоплює теми «Сутність та види податків» 

і «Податкова система і податкова політика»; 

- повторити такі поняття, як податок; функції та принципи, які 

виконують податки; принципи побудови податкової системи; 

- ознайомитись з поняттям податкової системи та різних підходів до її 

визначення за посібником; 

- розглянути класифікацію податків за різними ознаками, користуючись 

різними джерелами; 

- ознайомлюючись з літературою, звернути увагу на досвід зарубіжних 

країн при вивченні такого явища, як оподаткування, враховуючи при 

цьому, що відомі економісти світу мають різні точки зору стосовно 

розуміння сутності податків, а також необхідно повторити й 

систематизувати отримані раніше знання (політекономія, фінанси 

підприємств), узагальнюючи їх для подальшого використання в 

майбутній практичній роботі. 

 

 
 


