
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

Економічний факультет 

Кафедра фінансів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА  
 

 
 

 
ПРОГРАМА 

вибіркової навчальної  дисципліни  
підготовки бакалаврів        

 
 

напряму  06.030508 Фінанси і кредит                                       .  
 

(Шифр за ОПП  ПП5.16.1.в) 
та  

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування     .  
(Шифр за ОПП  ПП5.8.1.в) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дніпро 
2017 рік 



2 
 

  

  
 
РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:  
Дніпровський національний університет  імені Олеся Гончара 
 
 
 
 
РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:   
Кухарєва О.О., к.е.н., доцент кафедри фінансів 
 
 
 
 
 
 
Обговорено та схвалено науково-методичною комісією  за  напрямом підготовки 06.030508 Фінанси і 
кредит та спеціальністю 072 − Фінанси, банківська справа та страхування 
 

_____________2017 року, протокол № __ 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

  

ВСТУП 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Податкова політика” складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 06.030508 - 
“Фінанси і кредит” та спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методологічні засади та методичні принципи 
формування та проведення податкової політики 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
ґрунтується на вивченні дисциплін  «Фінанси», «Фінанси ІІ», «Історія фінансової думки», 

«Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Інвестування», «Центральний банк і грошово-кредитна 
політика», «Податкова система» 

 
Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модулю. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Податкова політика” є формування знань з 

методологічних засад та методичних принципів проведення податкової політики та 
організації і функціонування податкової системи. 

 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Податкова політика” є вивчення 

теоретичних та організаційних засад проведення податкової політики, використання різних 
її інструментів. 

 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 
знати : сутність, види та типи податкової політики; склад інструментів податкової політики та 

особливості їх застосування; методику розрахунку податкового навантаження та визначення 
податкового потенціалу; структуру, функції та основні завдання контролюючих органів у сфері 
оподаткування; методи податкового контролю; основні елементи системи адміністрування податків; 
поняття ухилення та перекладання податків. 

 
вміти : давати характеристику окремому інструменту податкової політики; визначати рівень 

податкового навантаження, проводити порівняльну оцінку різних варіантів оподаткування; визначати 
вплив оподаткування на різні показники соціально-економічного розвитку 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться: 
90 години / 3 кредитів ECTS (06.030508) 
120 години / 4 кредитів ECTS (072 скорочена форма навчання) 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Тема 1. Податкова політика як складова економічної політики   
Функції і роль оподаткування в економічній системі суспільства. Сутність податкової 

політики. Інструменти податкової політики. Цілі податкової політики. Принципи формування 
податкової політики. Роль податкової політики в економічному розвитку. Методологія 
оподаткування і його методичні основи. Принципи побудови національної податкової 
системи. Податки в суспільній системі фінансових відносин. Взаємозв'язок розподільних і 
перерозподільних категорій. Сфери фінансових відношень що формуються на рівні держави і 
на рівні корпоративної сфери господарювання. Поняття перекладання податків. Система 
податків як ланка між публічними і корпоративними фінансами.  

 
Тема 2. Типи, форми та інструменти податкової політики. 
Типи податкової політики: дискреційна податкова політика, недискреційна податкова 

політика. Форми податкової політики: політика максимальних податків, політика 
економічного розвитку, політика виважених податків. Моделі фінансових відносин. 
Податкові пільги. Спеціальні податкові режими.  

 
Тема 3. Концептуальні основи побудови системи оподаткування. 
Принципи, що визначають склад і структуру системи оподаткування. Підходи до 

вибору джерел оподаткування і ставок податків. Податкова стратегія і тактика. Податки в 
системі державних доходів. Критерії розмежування державних доходів. Підсистема прямого і 
непрямого оподаткування, вимоги до їх співвідношення. 

 
Тема 4. Фактори економічного зростання і податковий потенціал. 
Поняття податкового навантаження. Методика вимірювання податкового 

навантаження. Розподіл податкового навантаження в економіці. Поняття податкового 
потенціалу. Проблеми аналізу і оцінка оподаткування в сучасних умовах. Взаємозвязок 
податкової політики із іншими складовими економічної політики (монетарної, інвестиційної 
тощо). 

 
Тема 5. Податкове право. 
Система правового забезпечення процесу перерозподілу вартісних результатів 

господарчої діяльності. Правові принципи організації системи оподаткування. Процедура 
проходження податкової ініціативи. Податковий Кодекс. Склад нормативно-правових актів, 
що регламентують відносини у сфері оподаткування.   

 
Тема 6. Податковий менеджмент. 
Державний податковий менеджмент. Система органів управління податковими 

відносинами. Бюджетно-податкове планування і прогнозування. Податковий контроль.   
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Тема 7. Особливості сучасної податкової політики. 
Проблеми сучасної системи оподаткування України. Основні тенденції реформування 

та розвитку  системи оподаткування України. Податкова політика у країнах з розвиненою 
економікою. Рівень оподаткування в світовій економіці. Перспективи гармонізації 
національних податкових систем в світовій економіці. 
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3. Рекомендована література 
 
3.1. Базова література 

1. Податковий кодекс України [Електрон.ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua   
2. Податковий потенціал: теорія, практика, управління: Наукова монографія [Текст] / 

Каламбет С.В. – Дніпровептровськ: наука і освіта. – 2001. – 304с.   
3. Податкові системи зарубіжних держав [Текст].  / Андрущенко В.Л., Варналій З.С., 

Прокопенко І.А., Тучак Т.В., за заг. ред. Мельника П.В.: Навч. пос. – К.: Кондор-
Видавництво, 2012. – 222 с.  

4. Податкове право: навч. посіб. [Текст] / Я.В. Греца, В.І. Ярема, Ю.М. Бисага, М.В. Сідак. — 
К.: Знання, 2012. — 389 с.  
 
3.2. Додаткова література 

1. Податкова політика в ЄС . [Текст] / Пер. З англ. В. Мардак. — К.: Представництво ЄК в 
Україні, 2013. 

2. Податки на споживання в економіці України: Монографія [Текст] / Лютий І.О., Дрига 
А.Б., Петренко М.О. — К., 2005. — 335 с. 

3. Комітет з економічних реформ при Президентові України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:// www.president.gov.ua/ Programa_reform_FINAL_1.pdf 

4. Юткина Т.Ф. Податки та оподаткування. [Текст] / М: ИННФРА_М, 2002. – 570с. 
5. Податкова система держави: теорія і практика становлення: Монографія [Текст] / 

Соколовська А.М. — К., 2004. — 454 с. 
 
3.3. Методичні джерела 

 
3.4. Інформаційні ресурси:  

1. Нормативна база – zakon.rada.gov.ua 
2. Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. Вернадського – www.biblvernad.org.ua. 
3. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України – www. sfs.gov.ua 
4. Офіційне видання ДФСУ «Вісник. Офіційно про податки» - http://www.visnuk.com.ua 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  
залік (8 семестр) - 06.030508 
залік (4 семестр) – 072 скорочена форма навчання  

 
5.   Засоби діагностики успішності навчання 

 
Діагностика знань студентів здійснюється шляхом поточного контролю: тематичні усні опитування 
(теоретичні питання, дискусійні питання); тестовий контроль та практичні завдання (задачі); контролю 
виконання індивідуальних завдань та підсумкового контролю. 

http://www.biblvernad.org.ua/
http://www.biblvernad.org.ua/
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Критерії успішності 

 
Оцінки «відмінно» заслуговує студент (студентка), який (яка) виявив (виявила) всебічні, 

системні й глибокі знання навчального матеріалу і вміння вільно виконувати передбачені програмою 
завдання, ознайомлений (ознайомлена) з основною і додатковою літературою. Зазвичай, оцінка 
«відмінно» ставиться студентам, які засвоїли основні поняття та принципи сучасної економічної 
теорії, вільно оперують економічними категоріями, усвідомлюють зв’язки між основними 
економічними явищами та процесами, творчо та коректно використовують їх при розв’язанні задач. 

Оцінки «добре» заслуговує студент (студентка), який (яка) виявив (виявила) повне знання 
навчального матеріалу, успішно виконав (виконала) передбачені програмою завдання, засвоїв 
(засвоїла) рекомендовану основну літературу. Як правило, оцінка «добре» виставляється студентам, 
які засвідчили системні знання понять та принципів економічної теорії і здатні до їх самостійного 
поповнення та оновлення під час подальшої навчальної роботи і професійної діяльності. Одночасно 
вони допустили певні неточності, пропуски, помилки, які зумовили некоректність окремих 
результатів та висновків. 

Оцінки «задовільно» заслуговує студент, який виявив знання основного навчального матеріалу 
в обсязі, потрібному для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією, частково впорався 
з виконанням передбачених програмою завдань, ознайомлений із частиною рекомендованої основної 
літератури. Зазвичай, оцінка «задовільно» виставляється студентам, які допустили суттєві помилки в 
усних відповідях та при виконанні завдань контрольних робіт, мали серйозні труднощі у спробах 
усунути ці помилки самостійно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється студентові, який виявив значні прогалини в знаннях 
основного навчального матеріалу, допустив грубі помилки у виконанні передбачених програмою 
завдань, незнайомий з основною літературою. Як правило, «незадовільна» оцінка виставляється 
студентам,  у яких відсутні знання базових положень сучасної економічної теорії або їх недостатньо 
для продовження навчання чи початку професійної діяльності. 

Для заліку оцінки «відмінно», «добре», «задовільно» еквівалентна – «зараховано»; 
«незадовільно» - «не зараховано». 
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