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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА  

Податкова політика — важлива складова загальної економічної 
стратегії та фінансової політики як держави, так і окремого підприємст-
ва. Вона є інструментом державного регулювання економіки. 
Податкова політика — це складний механізм, який можна визначити 

як сукупність податкового менеджменту та системи оподаткування. У 
свою чергу, податковий менеджмент складається із законодавчої та ін-
формаційної бази, податкового аналізу, планування податкових плате-
жів, контролю та регулювання. Система оподаткування складається з 
податкової системи, безпосередньо податків, які існують у державі, по-
даткового права та порядку і способів сплати податків.  
Податкова система визначається фінансовою та загальною стратегі-

єю держави. У світі не існує ідеальної податкової політики. Кож-на має 
свої позитивні та негативні сторони. Тому для удосконалення податко-
вої політики в Україні необхідно вивчати досвід інших країн. 
Мета дисципліни “Податкова політика” — розкрити сутність, мето-

дологічні та теоретичні основи побудови податкової політики підпри-
ємства, її структури та особливостей її функціонування в Україні; на-
вчити майбутніх фахівців приймати обгрунтовані рішення на рівні як 
держави, так і підприємства. 
Дисципліна “Податкова політика” входить до дисциплін, які вивча-

ють проблеми оподаткування. Вона є продовженням курсів “Податкова 
система України” та “Податкова система зарубіжних країн”.  
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
 вивчення дисципліни  

“ПОДАТКОВА  ПОЛІТИКА” 

№ 
пор. 

Назва теми 

1 Концептуальні основи податкової політики 
2 Історичний аспект розвитку податкової політики  
3 Теоретичні та методологічні основи податкового менеджменту 
4 Система інформаційного забезпечення податкового менеджменту 
5 Податковий аналіз та його місце в системі функціонування  

податкового менеджменту 
6 Планування податкових платежів як складова податкового  

менеджменту 
7 Система та методи контролю податкового менеджменту 
8 Податкове регулювання в системі податкового менеджменту 
9 Система оподаткування та її складові  

10 Податки, їх класифікація та функції 
11 Податкове право та його складові  
12 Порядок та способи сплати податків 
13 Податкова політика в інших країнах світу 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ 
до вивчення дисципліни  

“ПОДАТКОВА  ПОЛІТИКА” 

Тема  1 .  Концептуальні основи податкової політики  

Сутність податкової політики та її рівні. Макрорівень податкової по-
літики, її мета та завдання. Принципи організації податкової політики та 
їх зміст. Види державної податкової політики залежно від характеру 
здійснення: дискредитаційна та антидискредитаційна.  
Загальноекономічні підходи до здійснення державної податкової по-

літики залежно від різних теоретичних напрямків. Кейнсіанська теорія 
“ефективного попиту” і теорія М. Еванса “економія пропозиції”, їх сут-
ність і значення. Зміст теоретичних напрямків та їх розвиток в сучасних 
умовах. 

Література [1–36] 
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Тема  2 .  Історичний аспект розвитку податкової політики  

Історія розвитку податкової політики. 
Зародження державної податкової політики та її розвиток у країнах 

Південної Європи в IV–I ст. до н. е.. Податкова політика Римської імпе-
рії.  
Розвиток податкової політики в середні віки в країнах Західної та 

Центральної Європи: Великобританії, Німеччині, Франції. 
Розвиток податкової політики на Русі в середні віки. Державна пода-

ткова політика у Росії в XVIII–ХIХ ст.  
Становлення та розвиток податкової політики в Україні, її сутність і 

зміст. Особливості податкової політики Запорізької Січі у XVIII–XIX 
ст. 
Державна податкова політика часів СРСР та її особливості.  

Література [9–11; 14; 15; 17–21; 27; 30–32; 36] 

Тема  3 .  Теоретичні та методологічні основи податкового  
менеджменту 

Поняття податкового менеджменту та його суть. Зв’язок податкової 
політики з податковим менеджментом. Рівні податкового менеджменту 
залежно від рівнів податкової політики. Мета податкового менеджмен-
ту. Завдання податкового менеджменту та їх характеристика. Принципи 
організації податкового менеджменту та їх суть. 
Проблеми, мета та основні завдання податкового менеджменту. 
Основні складові податкового менеджменту. Суб’єкти податкового 

менеджменту та їх характеристика. Об’єкт оподаткування як важливий 
елемент податкового менеджменту. 
Функції податкового менеджменту та їх характеристика. 
Поняття стратегічного та тактичного податкового потенціалу, їх 

сутність та значення для податкового менеджменту. Податковий потен-
ціал як база для прийняття управлінського рішення щодо податкової 
політики.  

Література [9; 10; 14; 16; 18–20; 28; 29; 31; 33–36] 

Тема  4 .  Система інформаційного забезпечення податкового  
менеджменту 

Інформаційне забезпечення податкового менеджменту, його сутність 
та значення. Внутрішні та зовнішні користувачі інформації, їх характе-
ристика. Інформаційна база та вимоги до неї в сучасних умовах розвит-
ку економіки України. 
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Інформаційна система та показники, що характеризують її. Особ-
ливості інформаційної бази підприємства та вимоги до її формування. 

Література [14; 16; 20; 27; 32–36] 

Тема  5 .  Податковий аналіз та його місце в системі  
функціонування податкового менеджменту 

Податковий аналіз як складова податкового менеджменту, його ха-
рактеристика. Сутність податкового аналізу та особливості його здійс-
нення на різних рівнях управління економікою. Класифікація податко-
вого аналізу за різними ознаками: за часом проведення, за об’єктами 
управління, за методикою вивчення об’єктів, за ступенем охоплення до-
сліджуваних об’єктів, за змістом програми тощо. 
Місце податкового аналізу в системі податкового менеджменту. 
Функції податкового аналізу: вивчення, оцінювання, визначення ре-

зервів. Принципи податкового аналізу та їх особливості. 
Порядок і послідовність здійснення податкового аналізу. Етапи здій-

снення податкового аналізу та їх суть. 
Література [18; 20; 21; 26; 27; 33–36] 

Тема  6 .  Планування податкових платежів як складова  
податкового менеджменту 

Планування податкових платежів та його зміст. Планування подат-
кових платежів та характеристика основних елементів. Рівні планування 
податкових платежів залежно від рівнів управління: державне плану-
вання податкових платежів, планування податкових платежів на рівні 
місцевих органів самоврядування, планування податкових платежів на 
підприємстві. 
Процес планування податкових платежів та його характеристика. 

Етапи розробки плану податкових платежів та їх зміст. Основні вимоги 
до плану податкових платежів та їх характеристика. Види планів подат-
кових платежів: стратегічні, поточні та оперативні. 
Стратегія податкового планування та її сутність. Етапи розробки 

стратегій податкового планування підприємства та їх зміст.  
Показники ефективності плану податкових платежів, їх види та ха-

рактеристика, методика розробки та особливості застосування на різних 
рівнях управління. 
Оптимізація податкових платежів та її суть. Методи розробки опти-

мальної податкової стратегії підприємства. Шляхи оптимізації податко-
вих платежів. 

Література [19–21; 26; 27; 33–36] 
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Тема  7 .  Система та методи контролю податкового  
менеджменту  

Податковий контроль та його види: зовнішній і внутрішній.  
Зовнішній податковий контроль, його характеристика та види. 
Внутрішній податковий контроль і його зміст. Форми здійснення 

внутрішнього податкового контролю. Комплексний внутрішній подат-
ковий контроль та сфера його застосування. 
Порушення у сфері оподаткування підприємств та їх причини в су-

часних умовах розвитку економіки України. 
Відповідальність за порушення податкового законодавства, її види 

та заходи покарання. 
Міжнародний податковий контроль та перспективи його розвитку в 

Україні та світі. 
Література [18; 20; 21; 26; 27; 33–36] 

Тема  8 .  Податкове регулювання в системі податкового  
менеджменту 

Податкове регулювання та його сутність. Напрямки здійснення дер-
жавного податкового регулювання. Особливості податкового регулю-
вання. Законодавча база для здійснення податкового регулювання. Ме-
та, завдання та функції податкового регулювання, методи його здійс-
нення. 
Пільги з оподаткування як можливість зменшення податкових пла-

тежів підприємства. Принципи надання пільг з оподаткування. Види 
податкових пільг та їх характеристика. Прямі та непрямі податкові піль-
ги. 
Наслідки здійснення податкового регулювання та методи їх визна-

чення.  
Вільні економічні зони в Україні, їх сутність. Принципи та законодав-

ча база їх утворення. Вимоги до створення підприємства у вільній еконо-
мічній зоні. Особливості оподаткування у вільних економічних зонах. 
Офшорні зони та їх особливості. 

Література [18, 20; 21; 26; 27; 33–36] 

Тема  9 .  Система оподаткування та її складові  

Система оподаткування та її сутність. Методологічні та законодавчі 
основи створення системи оподаткування. Податкова база та її сутність. 
Напрямки розвитку податкової бази.  
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Економічний базис як основа системи оподаткування. Законодавча 
база системи оподаткування. 
Методологічні та теоретичні основи системи оподаткування. Прин-

ципи побудови системи оподаткування. Загальноекономічні закони, на 
яких базується процес побудови системи оподаткування, їх зміст. Спе-
цифічні закони розвитку економіки держави та їх застосування при роз-
робці системи оподаткування.  
Цільові вимоги щодо побудови системи оподаткування та їх зміст. 

Особливості системи оподаткування в Україні. 
Література [1–9; 13; 14; 21–23; 33–36] 

Тема  10.  Податки, їх класифікація та функції  

Податки як частина загальної системи та фінансова категорія ринко-
вої економіки. Функції податків, характеристика та зміст їх складових. 
Сутність податків, їх зміст і значення в загальній податковій політи-

ці держави. Механізм перекладання окремих податків.  
Класифікація податків за різними ознаками в Україні. 

Література [7; 13;33–36] 

Тема  11.  Податкове право та його складові  

Податкове право та його сутність. Податкові правовідносини та їх 
характеристика. Суб’єкти податкових правовідносин. Суб’єктивне пода-
ткове право та його зміст. Предмет податкового права та його характе-
ристика. Метод податкового права та його сутність. Податкові закони та 
їх зміст. Вимоги до податкових законів. 
Фінансові терміни податкового права: плата, відрахування та подат-

ки. Їх економічний зміст та сутність.  
Терміни податкового права: об’єкт та суб’єкт оподаткування, їх пра-

ва та обов’язки; джерело податку та податкова база; одиниця оподатку-
вання; податковий період; податкові пільги; окладний податок; неопода-
тковуваний мінімум доходів; податкова санкція; податкова квота. 
Ставки оподаткування та їх класифікація за різними ознаками. Мето-

дологія розрахунку ставки оподаткування та її зміст. 
Література [1–9; 11–14; 18; 29; 32] 

Тема  12.  Порядок та способи сплати податків  

Порядок розрахунку платежів. 
Способи сплати податків та їх види.  
Кадастровий спосіб сплати податку, його характеристика, застосу-

вання в інших країнах світу. 
Стягнення податків у джерела та його характеристика. 
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Авансовий спосіб сплати податку та особливості його застосування в 
Україні. 
Спосіб сплати податку за остаточним розрахунком або за по-

датковою декларацією. Види податкових декларацій та їх характеристи-
ка. Позитивні риси застосування сплати податків за податковою декла-
рацією. 

Література [13; 33–36] 

Тема  13.  Податкова політика в інших країнах світу  

Податкове законодавство в інших країнах світу та особливості його 
застосування. Податкове планування та його характеристика. 
Види податків, які сплачуються в різних країнах та характеристика 

окремих з них: податки на індивідуальні доходи, податки з підприємств, 
система податків на додану вартість. 
Рівні податкової компетенції та правила визначення податкової 

юрисдикції.  
Податкові права держави у сфері оподаткування амортизаційної діяль-

ності. Правила та порядок оподаткування доходу (прибутку). Облік витрат 
на сировину та матеріали. Визначення фінансових витрат. Відрахування в 
амортизаційні фонди та порядок їх розрахунку. 
Податкові пільги та порядок їх застосування в податковій діяльності 

підприємства.  
Звітність про податки та права податкових органів у різних країнах 

світу.  
Література [10; 15; 33] 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Тема 1. Концептуальні основи податкової політики 

1. Мета та завдання податкової політики. 
2. Податкова політика на макрорівні та особливості її організації. 
3. Загальноекономічні підходи до проведення державної податкової 
політики. 

4. Податкова політика на рівні підприємства та її особливості. 
5. Принципи організації податкової політики.  

Тема 4. Система інформаційного забезпечення податкового  
менеджменту 

1. Сутність інформаційного забезпечення податкового менеджменту та 
його місце в загальній податковій політиці. 
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2. Користувачі інформації та їх характеристика. 
3. Система показників інформаційної системи підприємства. 
4. Вимоги до формування інформаційної бази.  

Тема 5. Податковий аналіз та його місце в системі  
функціонування податкового менеджменту 

1. Податковий аналіз як частина податкового менеджменту. 
2. Особливості податкового аналізу та його проведення на різних рів-
нях. 

3. Види податкового аналізу та їх характеристика. 
4. Принципи податкового аналізу та їх суть. 
5. Порядок проведення податкового аналізу та його характеристика. 

Тема 6. Планування податкових платежів як складова  
податкового менеджменту 

1. Планування податкових платежів, його зміст та характеристика. 
2. Види планів податкових платежів та їх характеристика. 
3. Процес планування податкових платежів та його характеристика. 
4. Методика розробки оптимальної податкової стратегії підприємства. 
5. Шляхи оптимізації податкових платежів підприємства. 

Тема 7. Система та методи контролю податкового менеджме-
нту 

1. Зовнішній податковий контроль та його характеристика. 
2. Внутрішній податковий контроль, його зміст. 
3. Види порушень податкового законодавства в Україні та їх характе-
ристика. 

4. Види покарань за порушення податкового законодавства та їх хара-
ктеристика. 

5. Шляхи підвищення ефективності податкового контролю в Україні. 

Тема 8. Податкове регулювання в системі податкового  
менеджменту 

1. Напрямки здійснення державного податкового регулювання в Укра-
їні. 

2. Пільги з оподаткування, їх сутність та значення для підприємства. 
3. Принципи надання пільг з оподаткування на підприємстві. 
4. Види пільг та їх характеристика. 
5. Вільні економічні зони, принципи та умови їх утворення в Україні. 
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Тема 9. Система оподаткування та її складові  

1. Система оподаткування підприємства та її характеристика. 
2. Економічний базис як основа системи оподаткування. 
3. Методологічні та теоретичні основи системи оподаткування.  
4. Особливості системи оподаткування в Україні. 
5. Шляхи удосконалення системи оподаткування в Україні. 

Тема 10. Податки, їх класифікація та функції 

1. Податки як фінансова категорія ринкової економіки. 
2. Види податків в Україні та їх характеристика. 
3. Методика розрахунку окремих видів податків. 
4. Механізм стягнення податків в Україні.  
5. Методики розрахунку окремих видів податків в Україні. 

Тема 11. Податкове право та його складові  

1. Податкові правопорушення та їх характеристика. 
2. Суб’єкти та об’єкти податкового права, їх характеристика. 
3. Терміни податкового права та характеристика їх окремих елементів. 
4. Ставки оподаткування та їх види.  

Тема 12. Порядок та способи сплати податків 

1. Види сплати податків в інших країнах світу та особливості їх засто-
сування в Україні. 

2. Кадастровий спосіб сплати та особливості його застосування. 
3. Стягнення податків у джерела та його характеристика. 
4. Авансовий спосіб сплати податку та його суть.  

Тема 13. Податкова політика в інших країнах світу 

1. Податкова політика країн світу в сучасних умовах. 
2. Особливості податкового планування в різних країнах. 
3. Податкові права держави та їх характеристика. 
4. Податкові пільги та порядок їх застосування в різних країнах. 
5. Звітність про податки та її зміст. 
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ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

Контрольна робота складається з реферату та відповідей на три запи-
тання. Реферат потрібно написати на основі матеріалів самостійного до-
слідження. Реферат також містить висновки і пропозиції щодо вдоско-
налення податкової політики України або підприємства, на якому пра-
цює слухач.  
Структура реферату: 

• вступ — 1 сторінка; 
• основна частина — до 15 сторінок; 
• висновки — до 2 сторінок; 
• список використаної літератури. 
Відповіді на запитання повинні бути точними, короткими, обсягом не 

більш ніж 2 сторінки. Загальний обсяг контрольної роботи — 18–20 сто-
рінок друкованого або рукописного тексту на аркушах формату А4. 
Варіант завдання для контрольної роботи студент вибирає за першою 

літерою свого прізвища. 
 

Перша літера  
прізвища студента 

Номер варіанта  
завдання 

А–Д 1 
Ж–Л 2 
М–С 3 
Т–Ц 4 
Ч–Я 5 

 

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ  
(для студентів магістратури) 

Варіант 1 

Тема реферату: “Податкова політика держави та напрямки її здійс-
нення”. 

Запитання: 
1. Вимоги до інформаційної бази податкового менеджменту. 
2. Класифікація податкового аналізу за різними ознаками. 
3. Планування податкових платежів залежно від рівня управління. 
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Варіант 2 

Тема реферату: “Податкова політика підприємства та особливості її 
розробки”. 

Запитання: 
1. Які законодавчі та нормативні документи входять до складу інфор-
маційної податкової бази? 

2. Функції податкового аналізу та їх характеристика. 
3. Порядок та етапи податкового планування на підприємстві. 

Варіант 3 

Тема реферату: “Податковий менеджмент, мета його здійснення, за-
вдання та проблеми, які він вирішує”. 

Запитання: 
1. Принципи здійснення податкового аналізу. 
2. Податкова стратегія підприємства та етапи її розробки. 
3. Податковий контроль та його види. 

Варіант 4 

Тема реферату: “Функції податкового менеджменту, їх характерис-
тика та складові”. 

Запитання: 
1. Податковий календар підприємства та його суть. 
2. Пільги з оподаткування, які може отримати підприємство, та їх ви-
ди. 

3. Податки та їх види. 

Варіант 5 

Тема реферату: “Податковий потенціал, його види та значення для 
розробки податкової політики підприємства”. 

Запитання: 
1. Принципи побудови системи оподаткування в Україні. 
2. Елементи та терміни податкового права. 
3. Способи сплати податків та їх характеристика. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ  

Тема 1. Концептуальні основи податкової політики  

1. Податкова політика та її сутність. 
2. Макро- та мікрорівень податкової політики, їх особливості. 
3. Державна податкова політика та її характеристика. 
4. Дискредитаційна та антидискредитаційна державна податкова полі-
тика. 

5. Економічна теорія Д. Кейнса.  
6. Економічна теорія А. Лафера. 

Тема 2. Історичний аспект розвитку податкової політики  

1. Податкова політика та економічні умови її появи. 
2. Податкова політика Римської імперії. 
3. Податкова політика країн Західної та Центральної Європи. 
4. Податкова політика Русі до XVI ст. і види податків. 
5. Історія становлення та розвитку податкової політики України до 

1917 р. 
6. Податкова політика часів СРСР. 

Тема 3. Теоретичні та методологічні основи податкового  
менеджменту 

1. Податковий менеджмент та його сутність. 
2. Рівні податкового менеджменту та їх характеристики. 
3. Принципи організації податкового менеджменту. 
4. Проблеми, які вирішує податковий менеджмент. 
5. Мета та завдання податкового менеджменту. 
6. Основні складові податкового менеджменту. 
7. Функції податкового менеджменту. 
8. Стратегічний і тактичний податковий менеджмент. 

Тема 4. Система інформаційного забезпечення податкового  
менеджменту 

1. Інформаційне забезпечення та його сутність. 
2. Зовнішні та внутрішні користувачі інформаційної бази та їх харак-
теристика. 

3. Вимоги до інформаційної бази. 
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4. Система показників інформаційної бази податкового менеджменту. 

Тема 5. Податковий аналіз та його місце в системі  
функціонування податкового менеджменту 

1. Податковий аналіз, його сутність і зміст. 
2. Класифікація податкового аналізу за різними ознаками. 
3. Функції податкового аналізу. 
4. Принципи податкового аналізу. 
5. Порядок здійснення системного податкового аналізу. 
6. Етапи проведення комплексного податкового аналізу. 
7. Класифікація методів податкового аналізу за різними ознаками. 

Тема 6. Планування податкових платежів як складова  
податкового менеджменту 

1. Планування податкових платежів, його сутність та зміст. 
2. Рівні планування податкових платежів. 
3. Розробка плану податкових платежів та його сутність. 
4. Заходи щодо розробки плану податкових платежів. 
5. Методи розробки плану податкових платежів. 
6. Види планів податкових платежів на підприємстві. 
7. Стратегія податкового планування підприємства та етапи її розроб-
ки. 

8. Показники ефективності плану податкових платежів підприємства. 
9. Оптимізація податкових платежів підприємства та її суть. 

Тема 7. Система та методи контролю податкового менеджме-
нту  

1. Податковий контроль, його зміст і сутність. 
2. Внутрішній і зовнішній податковий контроль та їх характеристики. 
3. Комплексний податковий контроль і його зміст. 
4. Методи боротьби з ухиленнями від сплати податків. 
5. Види порушень податкового законодавства. 
6. Види покарань за порушення податкового законодавства.  

Тема 8. Податкове регулювання в системі податкового  
менеджменту 

1. Податкове регулювання та його сутність. 
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2. Здійснення державного податкового регулювання на Україні. 
3. Принципи організації та функції податкового регулювання. 
4. Методи здійснення податкового регулювання. 
5. Пільги з оподаткування та їх місце в податковій політиці підприємс-
тва. 

6. Принципи надання пільг з оподаткування на підприємстві. 
7. Класифікація пільг та їх характеристика. 
8. Створення вільних економічних зон в Україні та їх значення для 
економічного розвитку держави. 

9. Офшорні зони та особливості організації оподаткування в них.  

Тема 9. Система оподаткування та її складові  

1. Система оподаткування та її сутність. 
2. Податкова база та її характеристика. 
3. Принципи побудови системи оподаткування та особливості застосу-
вання їх в Україні. 

4. Закони, які потрібно враховувати при побудові системи оподатку-
вання. 

5. Цільові вимоги щодо побудови системи оподаткування. 

Тема 10. Податки, їх класифікація та функції 

1. Податки, їх сутність і значення у фінансовій системі України. 
2. Функції податків. 
3. Місце податків у фінансовій системі підприємства. 
4. Рух податків між суб’єктами системи оподаткування. 
5. Класифікація податків за різними ознаками. 

Тема 11. Податкове право та його складові  

1. Податкове право як складова фінансового права. 
2. Податкові правовідносини та їх сутність. 
3. Суб’єктивне податкове право та його зміст. 
4. Принципи та методи податкового права. 
5. Податкові закони: їх види та зміст. 
6. Плата, відрахування, податки та їх характеристика. 
7. Елементи і терміни податкового права. 
8. Податкові ставки та їх види. 

Тема 12. Порядок та способи сплати податків  

1. Порядок сплати податків та його зміст. 
2. Кадастровий спосіб сплати податків та його зміст. 
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3. Спосіб сплати податку у джерела. 
4. Авансовий спосіб сплати податків. 
5. Спосіб сплати податку згідно з поданою податковою декларацією. 

Тема 13. Податкова політика в інших країнах світу  

1. Податкова політика зарубіжних країн та її особливості. 
2. Види податків у зарубіжних країнах. 
3. Особливості порядку нарахування та сплати деяких податків у різ-
них країнах світу. 

4. Податкове право в різних країнах світу та його особливості. 
5. Методи розрахунку об’єктів оподаткування та його складових еле-
ментів. 

6. Пільги з оподаткування та методика їх застосування. 
7. Податкова звітність та права податкових органів. 
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