
ТЕМА: ЕВОЛЮЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Вид заняття: семінар 

 

Мета: засвоєння необхідності запровадження податків та їх еволюція 

 

Виховна мета: розглянути історичний аспект розвиту податкової 

політики держави, а також особливості розвитку податкової теорії в Україні 

 

Міжпредметні зв’язки:  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. 

 

Усне  опитування  з теми, час проведення – 15 хвилин. 

 

Основні терміни: податкова політика, податкова система, теорії 

податків, типи перекладання податків 

 

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. Податкова політика, її сутність. 

2. Макро- та макрорівні податкової політики та їх особливості. 

3. Державна податкова політика та її характеристика. 



4. Історичний аспект розвитку податкової політики держави. 

5. Теорія податків та її історичний розвиток 

 

Тематика реферативних виступів 

1. Особливості розвитку податкової теорії в Росії та Україні. 

2. Податкова політика України до 1917 р. 

3. Податкова політика СРСР. 

4. Теорія перекладання податків та її місце в загальній податковій 

політиці. 

 

 

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 «Оподаткування суб’єктів 

малого підприємництва»; 

- повторити такі поняття, як податкова політика, податкова система, 

теорії податків, типи перекладання податків; 

-  ознайомитись з  сутністю податкової політики; 

-  розглянути державну податкову політику на макро- та мікрорівні; 

-  розглянути еволюцію податкової політики; 

- ознайомлюючись з літературою, необхідно звернути увагу на теорію 

перекладання податків та її місце в загальній податковій політиці. 
 


