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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

 

Галузь знань, 
напрям 

підготовки, 
освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

 

 

денна форма навчання 

 Денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 
07 “Управління та 

адміністрування” 

 

Нормативна дисципліна 

 

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

 

Рік підготовки: 

Змістовних модулів – 2  

Фінанси і кредит 

 1-й 

Загальна кількість 

годин – 120 

Семестр 

1-й 

Лекції 
 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

- аудиторних –2 

- семінарських -1 

- - самостійної роботи  

     студента – 5 

 

 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень – магістр 

 

32 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 

Самостійна робота 

72 год. 

Вид контролю: іспит 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1. Мета вивчення дисципліни Мета курсу «Податкова політика» - сприяти 

підготовці кваліфікованих фахівців, що володіють системою знань з теорії та 

практики оподаткування і податкової політики. Програма та тематичний план 

дисципліни орієнтовані на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами знань з 

теорії та практики оподаткування і реалізації податкової політики; засвоєння 

навиків практичної роботи у сфері оподаткування як платників податків, так і 

працівників органів Державної фіскальної служби України. Курс сформований 

на основі науково-обґрунтованих знань та припущень і орієнтований на сучасне 

економічне мислення. Отримані знання сприятимуть кращому розумінні мотивів 

поведінки суб’єктів держави на різних стадіях економічного розвитку, аналізу 

правильності прийняття рішень стосовно формування фінансових ресурсів 
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держави. Курс передбачає отримання знань стосовно теорії та практики 

оподаткування та податкового регулювання, формування та використання 

доходів бюджетів, реалізації різних форм оподаткування, шляхи реформування 

однакової політики в Україні. Вивчення курсу «Податкова політика» передбачає 

наявність систематичних та ґрунтовних знань із курсів «Основи оподаткування», 

«Податкова система», «Фіскальне адміністрування», та цілеспрямованої роботи 

над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних 

заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань. 

2.2. Завдання вивчення дисципліни Завдання курсу «Податкова політика»: 

вивчення теоретико-організаційних основ податкової політики; ознайомлення з 

науковими дискусіями стосовно змісту та напрямків проведення податкової 

політики. формування системи знань про процес акумулювання фінансових 

ресурсів держави; дослідження ефективності використання категорій податкової 

політики; сформувати у студентів цілісну систему теоретичних знань з курсу 

«Податкова політика»; навчитися використовувати отримані результати в 

практичній управлінській діяльності; глибше засвоїти та закріпити теоретичні 

знання, одержані на лекціях. 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни. Вивчення дисципліни «Податкова політика» сприяє 

формуванню наступних компетентностей: здатність оцінювати дієвість 

наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування 

управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування; 

здатність застосовувати управлінські навички у сфері ведення податкової 

політики. 

2.4. Результати навчання. Програмні результати навчання включають в себе 

вміння студентів: - Оцінювати сучасний стан фінансів, банківської справи та 

страхування і приймати обґрунтовані рішення. - Демонструвати навички 

самостійного прийняття рішень, бути лідером, нести відповідальність за 

стратегічний розвиток команди. - Обґрунтувати управлінські рішення у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування і оцінювати їх ефективність. - 

Демонструвати навички самостійного прийняття рішень, бути лідером, нести 

відповідальність за стратегічний розвиток команди. - Здійснювати управлінські 

заходи щодо ведення податкової політики 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СУТНІСТЬ, НАУКОВА ПАРАДИГМА ТА 

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ  

Тема 1. Соціально-економічний зміст податкової політики.  

Загальний зміст категорії «податкова політика». Відмінності «податкової 

політики» від інших економічний категорій. Соціально-економічний зміст 

податкової політики. Інструменти податкової політики. Форми податкової 
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політики. Дискреційна податкова політики, зарубіжні та вітчизняні трактування. 

Види дискреційної фіскальної політики. Прагматика стимулюючої та 

стримувальної політик. Використання інструментів різних видів дискреційної 

податкової політики. Недискреційна (автоматична) політика. Вмонтовані 

стабілізатори, їх види. Податки у ролі вмонтованих стабілізаторів. Дієвість 

вмонтованих стабілізаторів на різних фазах економічних циклів. Ефективність 

податкової політики. Рівні ефективності. Вирішення конкретних 

загальнодержавних цілей у контексті фіскальної ефективності. Література: 2, 5, 

7, 24  

Тема 2. Наукова парадигма податкової політики.  

Наукові теорії реалізації податкової політики. Класична доктрина. Наукові 

погляди А.Сміта, Д.Рікардо та інших представників класицизму. 

Маржиналістська (неокласична) фіскальна думка. Представники маржиналізму 

та їх наукові узагальнення. Кейнсіанська теорія адміністрування податків. 

Схильність до споживання та заощаджень. Концепція ефективного попиту, та 

«вбудовані механізми гнучкості». Монетаристська економічна школа. Фрідман 

та його економічні погляди. Неоконсерватизм, його розвиток; сучасні погляди у 

фіскальній науці. Особливості проведення податкової політики України. 

Література: 1, 8, 15, 26  

Тема 3. Інституційне забезпечення формування та реалізації податкової 

політики. 

Інституційно-правове забезпечення податкової політики. Інституційно-

організаційне забезпечення процесів реалізації податкової політики. 

Організаційно правова структура Державної фіскальної служби. Ієрархія органів 

управління фіскальною податковою службою в Україні. Функції та завдання 

фіскальної служби. Кадрова складова інституційного забезпечення реалізації 

податкової політики. Література: 6, 13, 15, 22  

Тема 4. Напрямки і форми реалізації податкової політики. 

Податкове право, як основа реалізації податкової політики. Податковий 

менеджмент як механізм реалізації податкової політики, сутність податкового 

менеджменту, принципи реалізації. Податкове адміністрування, його історичний 

розвиток, ефективність адміністрування податків. Класифікація інструментів та 

загроз податкового адміністрування. Податкове планування та прогнозування. 

Морально-етичні засади реалізації податкової політики. Особливості 

інформатизації податкової політики. Література: 4, 6, 12, 17  

Тема 5. Прагматика оподаткування та податкового регулювання в 

контексті ефективної податкової політики. 

Прагматика вітчизняного оподатковування, ефективність використання 

податкових інструментів в умовах трансформації економіки України. Сутність 

податкового регулювання. Принципи податкового регулювання. Інструменти 

податкового регулювання. Податкові пільги та преференції. Податкові періоди, 

ставки податків, альтернативна система оподаткування. Застосування 
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інструментів управління податковим боргом. Пеня, штрафні санкції 

Оптимізаційні моделі трансформації податкового регулювання та збалансування 

фіскальної та розподільчо-регулюючої функцій податків. Література: 3, 10, 24  

Тема 6. Організація податкової роботи та адміністрування податків. 

Основи та організація податкової роботи, її основні елементи. Залежність 

рівня податкової роботи від чіткості податкової політики і налагодженості 

податкової фіскальної служби держави. Правове регламентування встановлення 

податків. Закони загальної та спеціальної дії. Інструктивне забезпечення 

справляння податків. Облік платників податків і податкових платежів. Порядок 

реєстрації платників, облікові документи. Облік надходжень податків, облікові 

реєстри. Особливості взяття на облік платників податків – юридичних осіб та 

фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Порядок зняття з обліку 

платників податків. Поняття, склад, об’єкти та суб’єкти податкового 

адміністрування. Адміністрування податкового зобов’язання. Оцінка 

ефективності адміністрування податків. Література: 9, 17, 19 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ 

ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

Тема 7. Тенденції розвитку оподаткування доходів та прибутків 

Інструменти прямого оподаткування та види прямих податків в Україні. 

Ефективність прямого оподаткування та місце прямих податків в податковій 

системі України. Податок на доходи фізичних осіб та податок на прибуток 

підприємств. Спрощена система оподаткування. Прагматика та проблематика 

справляння податків на доходи та корпоративних податків в Україні. Література: 

2, 7, 14, 26  

Тема 8. Оподаткування процесів споживання та його розвиток. 

Інструменти непрямого оподаткування та види непрямих податків в Україні. 

Універсальний акциз як форма непрямого оподаткування. Основні види 

універсального акцизу, що використовується у світовій фіскальній практиці. 

Сутність податку на додану вартість, його зародження та розвиток. 

Запровадження та функціонування ПДВ в Україні. Методика включення податку 

в ціни товарів, робіт та послуг. Податок на додану вартість як ціноутворюючий 

фактор в умовах переходу до ринку. Податок на додану вартість в умовах 

функціонування повнокровного ринку. Акцизний податок, як форма 

специфічних акцизів. Особливості функціонування акцизного податку при 

розгортанні ринкових відносин. Особливості акцизного оподаткування в Україні. 

Платники акцизного податку. Об’єкти оподаткування. Поняття та перелік 

підакцизних товарів. Порядок включення акцизного податку у ціну товарів. 

Економічна сутність та призначення мита. Класифікація мита. Мито як джерело 

доходів державного бюджету. Мито як регулятор міжнародного бізнесу і 

процесів споживання. Література: 2, 9, 20, 23 
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Тема 9. Місцеве оподаткування та перспективи його реформування. 

Місцеві податки і збори: сутність призначення. Методи запровадження місцевих 

податків та зборів. Склад місцевих податків та зборів і порядок їх встановлення. 

Місцеві збори: сутність та призначення. Перелік місцевих зборів, який визначено 

законодавством України. Порядок визначення платників, об’єкту оподаткування 

та особливості сплати щодо конкретних місцевих зборів. Контроль податкових 

інспекцій за правильністю нарахування та своєчасністю сплати місцевих 

податків та зборів. Шляхи реформування місцевого оподаткування в Україні та 

фіскальна децентралізація. Література: 2, 6, 12, 25  

Тема 10. Проблемні аспекти функціонування податкової політики. 

Політичні проблеми при проведенні податкової політики. Політичні позиції 

стосовно інструменту податків. Політичні тенденції у сфері формування та 

фінансування державних витрат. Вплив політичного фактору на різних стадіях 

економічного розвитку. Ефект витіснення при використанні інструментів 

фіскальної та податкової політики. Література: 4, 6, 12 

Тема 11. Перспективи уніфікації податкової політики в контексті 

глобалізаційних процесів. 

Особливості реалізації податкової політики в умовах глобалізації. Міжнародна 

податкова конвергенція. Податкова політика за умов формування економіки 

сталого розвитку. Література: 4, 6, 12, 24 

Тема 12. Стратегія податкового реформування і трансформація 

податкової політики. 

Системні проблеми і суперечності податкової політики України та чинники їх 

формування. Завдання та пріоритети реформування податкової політики в 

умовах посткризового відновлення економіки. Основні напрями реформування 

податкової системи. Література: 4, 6, 12, 26 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього 
у тому числі 

л п інд. Ср 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. СУТНІСТЬ, НАУКОВА ПАРАДИГМА ТА ШЛЯХИ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Тема 1. Соціально-економічний зміст 

податкової політики 
 2 2 1 7 
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Тема 2. Наукова парадигма податкової 

політики 
 2 2 1 7 

Тема 3. Інституційне забезпечення 

формування та реалізації податкової 

політики. 

 2 2 1 7 

Тема 4. Напрямки і форми реалізації 

податкової політики 
 2 2 1 7 

Тема 5. Прагматика оподаткування та 

податкового регулювання в контексті 

ефективної податкової політики. 

 2 2 1 7 

Тема 6. Організація податкової роботи 

та адміністрування податків. 
 2 2 1 7 

Разом. Змістовий модуль1.  52 14 7 - 31 

Змістовий модуль 2. Планування видатків місцевих бюджетів та 

міжбюджетні відносини. 

Тема 7. Тенденції розвитку 

оподаткування доходів та прибутків. 
8 2 1 - 5 

Тема 8. Оподаткування процесів 

споживання та його розвиток. 
8 2 1 - 5 

Тема 9. Місцеве оподаткування та 

перспективи його реформування. 
7 2 1 - 4 

Тема 10. Проблемні аспекти 

функціонування податкової політики. 
8 2 1 - 5 

Тема 11. Перспективи уніфікації 

податкової політики в контексті 

глобалізаційних процесів 

7 2 1 - 4 

Тема 12. Стратегія податкового 

реформування і трансформація 

податкової політики. 

7 2 1 - 4 

Разом. Змістовий модуль2. 68 18      9 - 41 

Всього 120 32 16 - 72 

 

5. Теми практичних (семінарських) занять 

 

Практичне заняття 1. 

ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОДАТКОВОЇ 

ПОЛІТИКИ. 

МЕТА: роз’яснити суть податкової політики держави у контексті 

соціальноекономічного забезпечення її функціонування. 

1. Соціально-економічний зміст податкова політики. 

1. Загальний зміст категорії «податкова політика». 
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2. Значення податкової політики як різновиду державної політики. 

3. Інструменти податкової політики. 

4. Види податкової політики. 

Література: 2, 5, 7, 24 

 

ТЕМА 2. НАУКОВА ПАРАДИГМА ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

МЕТА: Надати базові поняття та підстави розвитку податкової політики 

держави, сформувати науковий підхід до розуміння її формування й реалізації. 

1. Класична та неокласична доктрини фіскального адміністрування. 

1.1. Класична доктрина. Наукові погляди представників класицизму. 

1.2. Маржиналістська фіскальна думка. Представники маржиналізму та їх 

наукові узагальнення. 

2. Кейнсіанська теорія фіскального регулювання. 

2.1. Теорія фіскального адміністрування. 

2.2. Концепція ефективного попиту. 

3. Сучасні тенденції фіскальної науки. 

3.1. Неоконсерватизм, його розвиток; сучасні погляди у фіскальній науці. 

3.2. Монетаристська економічна школа. Особливості кругообігу фінансових 

ресурсів в державі. Література: 1, 8, 15, 26  

 

Практичне заняття 2  

ТЕМА 3. ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ. 

МЕТА: роз’яснити та систематизувати правову основу забезпечення податкової 

політики, окреслити її функції та завдання в межах чинної нормативно-правової 

бази. 

3.1. Інституційно-правове забезпечення податкової політики. 

3.2. Інституційно-організаційне забезпечення процесів реалізації податкової 

політики. 

3.3. Організаційно правова структура Державної фіскальної служби. 

3.4. Ієрархія органів управління фіскальною податковою службою в Україні. 

3.5. Функції та завдання фіскальної служби. 

3.6. Кадрова складова інституційного забезпечення реалізації податкової 

політики. Література: 6, 13, 15, 22 

 

ТЕМА 4. НАПРЯМКИ І ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ. 

МЕТА: дослідити усі наявні інструменти податкової політики задля та надати 

оцінку хї впливу на сучасну соціально-економічну ситуацію в Україні. 

4.1. Податкове право, як основа реалізації податкової політики. 

4.2. Податковий менеджмент як механізм реалізації податкової політики, 

сутність податкового менеджменту, принципи реалізації. 

4.3.Податкове адміністрування, його історичний розвиток, ефективність 

адміністрування податків. 

4.4. Класифікація інструментів та загроз податкового адміністрування. 

4.5. Податкове планування та прогнозування. 
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4.6. Морально-етичні засади реалізації податкової політики. 

4.7. Особливості інформатизації податкової політики. Література: 4, 6, 12, 17  

 

Практичне заняття 3 

ТЕМА 5. ПРАГМАТИКА ОПОДАТКУВАННЯ ТА ПОДАТКОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОЇ ПОДАТКОВОЇ 

ПОЛІТИКИ. 

МЕТА: сформувати основні принципи та засади податкового регулювання, 

визначити його інструменти та механізми їх застосування у сучасних соціально-

економічних умовах функціонування держави. 

5.1. Прагматика вітчизняного оподатковування, ефективність використання 

податкових інструментів в умовах трансформації економіки України. 

5.2. Сутність податкового регулювання. 

5.3. Принципи податкового регулювання. 

5.4. Інструменти податкового регулювання. 

5.5. Податкові пільги та преференції. 

5.6. Податкові періоди, ставки податків, альтернативна система оподаткування. 

5.7. Застосування інструментів управління податковим боргом. Пеня, штрафні 

санкції. 

5.8. Оптимізаційні моделі трансформації податкового регулювання та 

збалансування фіскальної та розподільчо-регулюючої функцій податків. 

Література: 3, 10, 24 
 

ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ РОБОТИ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ. 

МЕТА: роз’яснити основи організації податкової роботи в державі сформувати 

розуміння відповідальності щодо її здійснення. 

6.1. Основи та організація податкової роботи, її основні елементи. 

6.2. Залежність рівня податкової роботи від чіткості податкової політики і 

налагодженості податкової фіскальної служби держави. 

6.3. Правове регламентування встановлення податків. Закони загальної та 

спеціальної дії. Інструктивне забезпечення справляння податків. 

6.4. Облік платників податків і податкових платежів. Порядок реєстрації 

платників, облікові документи. Облік надходжень податків, облікові реєстри. 

Особливості взяття на облік платників податків – юридичних осіб та фізичних 

осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Порядок зняття з обліку платників 

податків. 

6.5. Поняття, склад, об’єкти та суб’єкти податкового адміністрування. 

Адміністрування податкового зобов’язання. Оцінка ефективності 

адміністрування податків. Література: 9, 17, 19 

 

Практичне заняття 4 

ТЕМА 7. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ТА 

ПРИБУТКІВ. 
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МЕТА: визначити ключові засади оподаткування доходів і прибутків та 

сформувати основні шляхи покращення цього процесу. 

7.1. Інструменти прямого оподаткування та види прямих податків в Україні. 

7.2. Ефективність прямого оподаткування та місце прямих податків в податковій 

системі України. 

7.3. Податок на доходи фізичних осіб та податок на прибуток підприємств. 

7.4. Спрощена система оподаткування. 

7.5. Прагматика та проблематика справляння податків на доходи та 

корпоративних податків в Україні. Література: 2, 7, 14, 26 
 

ТЕМА 8. ОПОДАТКУВАННЯ ПРОЦЕСІВ СПОЖИВАННЯ ТА ЙОГО 

РОЗВИТОК. 

МЕТА: роз’яснити вплив податкової політики держави на оподаткування 

процесів споживання в державі та окреслити оптимальні шляхи покращення 

цього процесу в сучасних соціально-економічних умовах. 

8.1. Інструменти непрямого оподаткування та види непрямих податків в Україні. 

8.2. Універсальний акциз як форма непрямого оподаткування. Основні види 

універсального акцизу, що використовується у світовій фіскальній практиці. 

8.3. Сутність податку на додану вартість, його зародження та розвиток. 

Запровадження та функціонування ПДВ в Україні. 

8.4. Методика включення податку в ціни товарів, робіт та послуг. Податок на 

додану вартість як ціноутворюючий фактор в умовах переходу до ринку. 

Податок на додану вартість в умовах функціонування повнокровного ринку. 

8.5. Акцизний податок, як форма специфічних акцизів. Особливості 

функціонування акцизного податку при розгортанні ринкових відносин. 

8.6. Особливості акцизного оподаткування в Україні. Платники акцизного 

податку. Об’єкти оподаткування. Поняття та перелік підакцизних товарів. 

Порядок включення акцизного податку у ціну товарів. 

8.7. Економічна сутність та призначення мита. Класифікація мита. Мито як 

джерело доходів державного бюджету. Мито як регулятор міжнародного бізнесу 

і процесів споживання. Література: 2, 9, 20, 23 

 

Практичне заняття 5 

ТЕМА 9. МІСЦЕВЕ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО 

РЕФОРМУВАННЯ. 

МЕТА: визначити основні протиріччя сучасної політики держави щодо 

здійснення місцевого оподаткування. 

9.1. Місцеві податки і збори: сутність призначення. 

9.2. Методи запровадження місцевих податків та зборів. Склад місцевих податків 

та зборів і порядок їх встановлення. 

9.3. Місцеві збори: сутність та призначення. Перелік місцевих зборів, який 

визначено законодавством України. Порядок визначення платників, об’єкту 

оподаткування та особливості сплати щодо конкретних місцевих зборів. 

9.4. Контроль податкових інспекцій за правильністю нарахування та 

своєчасністю сплати місцевих податків та зборів. 
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9.5. Шляхи реформування місцевого оподаткування в Україні та фіскальна 

децентралізація. Література: 2, 6, 12, 25 
 

ТЕМА 10. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ 

ПОЛІТИКИ. 

МЕТА: надати оцінку ефективності реалізації податкової політики в Україні. 

10.1. Політичні проблеми при проведенні податкової політики. 

10.2. Політичні позиції стосовно інструменту податків. 

10.3. Політичні тенденції у сфері формування та фінансування державних 

витрат. 

10.4. Вплив політичного фактору на різних стадіях економічного розвитку. 

10.5. Ефект витіснення при використанні інструментів фіскальної та податкової 

політики. Література: 4, 6, 12 
 

Практичне заняття 6. 

ТЕМА 11. ПЕРСПЕКТИВИ УНІФІКАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В 

КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. 

МЕТА: вивчення міжнародного досвіду реалізації податкової політики та певних 

механізмів щодо їх застосування в національній господарській системі. 

11.1. Особливості реалізації податкової політики в умовах глобалізації. 

11.2. Міжнародна податкова конвергенція. 

11.3. Податкова політика за умов формування економіки сталого розвитку. 

Література: 4, 6, 12, 24 
 

ТЕМА 12. СТРАТЕГІЯ ПОДАТКОВОГО РЕФОРМУВАННЯ І 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ. 

МЕТА: сформувати основні тенденції покращення процесів оподаткування в 

державі задля забезпечення високого рівня якості життя громадян. 

12.1. Системні проблеми і суперечності податкової політики України та чинники 

їх формування. 

12.2. Завдання та пріоритети реформування податкової політики в умовах 

посткризового відновлення економіки. 

12.3. Основні напрями реформування податкової системи. Література: 4, 6, 12, 26 

 

 6. Самостійна робота 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом 

дисципліни, придбання необхідних умінь і навичок у час, вільний від 

обов’язкових занять. Під час такої роботи використовується навчальна, 

спеціальна література, а також тексти лекцій. Специфічною формою навчальної 

самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді виконання 

тестів, розв’язування задач, аналізу ситуацій, написання рефератів, аналітичних 

оглядів 
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Самостійна робота студента здійснюється на підставі Методичних 

рекомендацій та завдань для виконання самостійної та індивідуальної робіт, 

складених відповідно до програми курсу “Податкова політика”. 

1. Наукова парадигма соціально-економічного змісту податкової політики. 

2. Інструменти податкової політики та їх роль у досягненні 

загальнодержавних завдань. 

3. Еволюція фіскальної політики: зарубіжний та вітчизняний аспект.  

4. Особливості реалізації податокової політики у реаліях сьогодення. 

5. Диференціація поглядів наукових шкіл стосовно методології та напрямків 

реалізації податкової політики держави. 

6. Психологія поведінки у суспільстві в умовах існування фіску. 

7. Еволюція поведінки індивіда при сплаті податків. 

8. Регіональна податкова політика: необхідність та соціально-економічна 

роль. 

9. Роль регіонів у виконанні загальнодержавних завдань податкової політики. 

10. Механізми оцінки ефективності та важливості реалізації податкової 

політики. 

11. Можливості використання стимулюючої дискреційної політики в 

вітчизняних умовах. 

12. Можливості використання податкових стабілізаторів та трансфертних 

стабілізаторів в українській економіці. 

13. Еволюція місцевого оподаткування в Україні. 

14. Прагматика непрямого оподаткування. 

15. Особливості прямого оподаткування в Україні. 

16. Роль адміністрування податків як інструменту податкової політики 

України. 

17. Податкова робота та основні засади інституційного забезпечення 

податкової політики. 

18. Зарубіжний контекст політики трансфертного регулювання. 

19. Оцінка вітчизняного використання критеріїв фіскальної політики. 

20. Тіньова економіка та її оцінка з позиції вітчизняних реалій. 

21. Оподаткування в Україні: тенденції та проблеми розвитку. 

22. Платники податків та їх роль у виконанні загальнодержавних функцій. 

23. Органи державної влади – учасники фіскального процесу. 

24. Моделі керівництва фіскальним процесом на прикладі фіскальних органів 

зарубіжних країн. 

25. Основні контролюючі органи у зарубіжних країнах: функції, обов’язки, 

повноваження та завдання. 

26. Податки як важливий інструмент фіскального регулювання: умови 

застосування та результати впливу на економіку та суспільство. 

27. Проблеми використання інструментів податкової політики в Україні. 

28. Особливості політичного впливу на рішення у сфері оподаткування в 

Україні. 

29. Проблематика реалізації фіскальної політики у наукових поглядах та 

працях. 
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30. Основні перспективи уніфікації податкової політики до Європейських 

вимог. 

 

 

7.Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальне завдання з дисципліни «Податкова політика» виконується 

самостійно кожним студентом на основі сформованого переліку практичних 

ситуацій та завдань. КПІЗ охоплює усі основні теми дисципліни «Податкова 

політика». КПІЗ оформлюється у відповідності з встановленими вимогами. 

Виконання КПІЗ є одним із обов'язкових складових модулів залікового кредиту з 

курсу. 

 

8. Методи контролю 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни “Податкова політика” 

здійснюється на основі поточно-модульного контролю і підсумкового контролю 

знань (іспит).  

З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з дисципліни 

використовуються такі засоби оцінювання:  

- для поточного контролю - усне опитування,  проведення тестування, 

розв’язок задач, розгляд облікових ситуацій; 

- для проміжного контролю – проведення модульних завдань, що 

включають тестування, задачі; 

- для підсумкового контролю – проведення планового іспиту (тестові 

завдання, задачі, теоретичні питання). 

Об'єктами поточного контролю знань студентів з дисципліни “Податкова 

політика” є: 

1) систематичність та активність роботи на практичних заняттях; 

2) виконання модульних (контрольних) завдань; 

3) виконання самостійних (індивідуальних) завдань; 

При оцінці систематичності та активності роботи студента на практичних 

заняттях враховується: 

- рівень знань, продемонстрований у відповідях на практичних заняттях; 

- активність при обговоренні дискусійних питань; 

- результати виконання практичних робіт, завдань поточного контролю 

тощо. 

При оцінці виконання модульних (контрольних) завдань враховується 

загальний рівень теоретичних знань та практичні навички, набуті студентами під 

час опанування відповідного змістовного модуля. 

При оцінці виконання самостійної роботи (індивідуальних завдань) 

враховується: ступінь опрацювання та засвоєння теми в цілому чи окремих  

питань,  підготовка рефератів,  розв’язок задач, складання тестів тощо. 
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Періодичний модульний контроль проводиться у формі тестів та розв'язання 

практичних завдань.  

Підсумковий контроль (іспит) проводять із використанням тестів, задач, 

теоретичних питань.  

Порядок вивчення та оцінювання дисципліни доводиться до відома 

студентів протягом семестру. 

 При оформленні документів за залікову сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами: 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка  
 

Залік 

90 – 100 А Відмінно Відмінно  

 

Зараховано 
81-89 В Дуже добре  

Добре 
71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

26-50 FX 

Незадовільно  

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано 

з можливістю 

повторного 

складання 

0-25 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

9. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

         

         Оцінка “відмінно” виставляється в разі повної, аргументованої відповіді на 

всі поставлені в білеті та додаткові  питання та із загального обсягу студент 

правильно виконує  90-100 % завдань. 

             Неповна відповідь на одне з поставлених у білеті питань знижує загальну 

оцінку на один бал і виставляється оцінка “добре” та із загального обсягу 

студент  правильно виконує 71-90 % завдань. 

          Неповна відповідь на два і більше питання знижує загальну оцінку іще на 

один бал і виставляється оцінка “задовільно” та студент спроможний розв’язати 

прості завдання. Із загального обсягу студент  правильно виконав 51-70 % 

          При незнанні студентом відповіді на два і більше питань ставиться оцінка 

“незадовільно”. “Незадовільно з можливістю повторного складання”(FX), коли із 

загального обсягу студент правильно виконав не більше 50 % завдань. 

“Незадовільно обов’язковим повторним вивченням дисципліни” (F) - студент не 
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знає  і не спроможний дати відповіді ні на одне питання білету а також додаткові 

питання та із загального обсягу виконав не більше 25% завдань. 

          Правильні та достатньо повні відповіді на додаткові питання можуть 

підвищити оцінку на один бал, але не вище оцінки “добре”, якщо на питання 

білету та додаткові питання не було дано повних відповідей. Незнання 

відповідей на додаткові питання аналогічним чином знижує загальну оцінку на 

один бал, але не нижче оцінки “задовільно”, якщо на основні питання були 

отримані відповіді. У випадку розходжень між оцінками у відповідях на питання 

білета та підсумковою оцінкою за результатами навчання упродовж семестру 

ставляться додаткові запитання з різних тем курсу. Відповідь вважається 

повною, якщо студент у лаконічній формі розкрив основні положення. Що 

стосуються конкретного питання, навів аргументовані докази та приклади, які ці 

положення підтверджують. Особливо важливим є вміння студента  робити 

аргументовані висновки. 
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