
ТЕМА: СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ПОДАТКІВ 

 

Вид заняття: семінар 

 

Мета: засвоєння основних напрямів податкової класифікації, 

узагальнення на практиці порядку реєстрації платників податків. 

 

Виховна мета: усвідомлення студентами  необхідності визначення 

ознак податків: за формою оподаткування, за економічним змістом об’єкта 

оподаткування, за рівнем державних структур, які їх встановлюють, за 

способом стягнення. Розуміння всього різноманіття підходів до класифікації 

податків, в залежності від відведеного їм місця в податковій системі держави. 

. 

 

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. Як класифікують податки і неподаткові платежі за підлеглістю? 

2. Перерахуйте податки, які відносяться до загальнодержавних і 

місцевих податків і зборів відповідно. 

3. Які податки відносяться до прямих і які до непрямих і в чому 

полягають особливості оподаткування такими податками? 

4. Розкрийте зміст податкових зобов’язань платника податків. 

5. Як відбувається реєстрація платників податків? 

6. Які документи подає платник податку до податкової служби при 

постановці на облік? 

7. В яких випадках відбувається зняття з податкового обліку платнику 

податку? 

8. Який порядок зняття з податкового обліку юридичної особи? 

 

Тематика реферативних виступів 

1. Принципи проведення податкових реформ на Україні. 

2. Напрямки вдосконалення податкової системи України. 

 

Тести 

1. Непрямими податками є: 

А) податок на прибуток; 

Б) майновий податок; 

В) податок на додану вартість. 

2. До прямих податків належать: 

А) податок на майно; 

Б) акцизний збір; 

В) фіскальні монополії. 

 

3. За рівнем встановлення податки поділяються на: 

А) місцеві та загальнодержавні; 

Б) розкладні та окладні; 

В) особисті та реальні; 

Г) прямі та непрямі. 

 

4. За економічним змістом об’єкта оподаткування податки 

поділяються на: 

А) на доходи, на майно, на споживання; 

Б) розкладні та окладні; 

В) реальні та особисті; 

Г) на грошовий капітал. 



 

5. За способом стягнення податки поділяються на:  

А) місцеві та загальнодержавні; 

Б) розкладні та окладні; 

В) особисті та реальні; 

Г) прямі та непрямі. 

6. До загальних акцизів належать: 

А) фіскальні монополії; 

Б) податок з обороту; 

В) акцизний збір; 

Г) майнові податки. 

7. До універсальних акцизів належать: 

А) податок з продажу; 

Б) податок з обороту;  

В) акцизний збір; 

Г) ПДВ. 

8. Перекладні податки – це: 

А) податок на прибуток; 

Б) податок з продажів;  

В) податок на спадщину; 

Г) земельний податок. 

 

9. Реальні податки – це такі, що: 

А) передбачають оподаткування об’єкта за зовнішніми ознаками; 

Б) встановлюються персонально для конкретного платника; 

В) передбачають стягнення податку із сукупного доходу платника; 

Г) встановлюються в цінах товарів та послуг. 

 

10. Непрямі податки переважають над прямими: 

А) в країнах з низьким життєвим рівнем населення; 

Б) при зростанні рівня податкових надходжень у країні; 

В) в країнах з розвинутою економікою; 

Г) при відсутності інфляційних процесів в Україні. 

 

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 тему «Сутність та види 

податків»; 

- повторити такі поняття, як податок, збір, обов’язків платіж, 

відрахування, утримання, плата; ознаки класифікації податків; 

- ознайомитись з підходами до класифікації податків та визначення видів 

податків; 

- розглянути класифікацію податків за різними ознаками, користуючись 

різними джерелами; 

- ознайомлюючись з літературою, звернути увагу на різні підходи 

стосовно класифікації податків. 
 


