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      Податкова система відіграє провідну роль у формуванні доходів 

держави. У державному бюджеті України саме на податки припадає 

більша частина доходів (приблизно 85%). В умовах ринкової економіки 

бюджетні надходження залежать від результатів діяльності суб’єктів 

господарювання. Тому раціонально організована система 

оподаткування повинна стимулювати господарську і підприємницьку 

ініціативу, бути простою і зрозумілою для всіх громадян держави, 

забезпечувати ефективність процесу стягнення податків.                                                                                                

Крім цього вона повинна бути стабільною. 

       Історія розвитку оподаткування свідчить що податки можуть бути 

не лише джерелом наповнення бюджетів, але й інструментом 

регулювання тих чи інших соціально-економічних процесів. Як свідчить 

зарубіжна практика, держава може використовувати податкову 

систему для перерозподілу доходів 

між членами суспільства, стимулювати 

деякі види діяльності. Свідоме 

використання  податків для 

досягнення визначених цілей 

відбувається в рамках податкової 

політики. Податкова політика являє 

собою систему урядових заходів для 

досягнення поставлених перед 

суспільством  завдань за допомогою 

податкової системи  країни. В Україні 

відбуваються глибокі економічні зміни 

зумовлені заміною колишнього механізму управління економікою 

ринковими методами господарювання. 

       Перехід  до ринкових відносин спричинився до запровадження 

умовної податкової системи: використовуючи податки,  пільги  і 

фінансові санкції,  держава висуває  єдині вимоги до підприємств 

щодо господарювання.  У будь-якій державі юридичні й фізичні особи 

зобов’язані  віддавати частину своїх доходів на загальнодержавні  

потреби.  Досконалість форм і методів передачі цих коштів свідчить 

про рівень розвитку держави ,її економічних і правових інститутів. 
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      У навчальному посібнику викладено теоритичні та практичні 

питання щодо організації та функціонування податкової ситеми 

України, наведено  перелік  питань для самоконтролю , подані 

ситуаційні  та  тестові завдання  за темами курсу, що дасть змогу 

закріпити отримані  знання.  Посібник містить термінологічний словник 

та список рекомендованих джерел для можливості поглибленого 

вивчення дисципліни.  Актуальність підготовки навчального посібника            

“Податкова система” визначається  наявністю  трансформаційних 

економічних процесів у звязку з прийняттям  Податкового  кодексу 

України, що зумовило розробку  викладення тем у відповідності до 

нових вимог справляння податків. 

      Для студентів економічних спеціальностей,  аспірантів, викладачів 

вищих навчальних закладів, науковців та практиків, хто виявляє 

інтерес до теорії та практики оподаткування  .                        
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     Розглядаються  питання  сутності  податків  та  історичний  досвід  

їх розвитку. Визнача ються  принципи формування  податкової 

системи, її особливості в Україні та складові частини, класифікація 

податкових  платежів  за  різними  ознаками.  Окремий розділ 

присвячений  характеристиці  податкових  платежів  в  Україні,  які 

затверджені  чинними  законодавством  та  приводяться  методики  їх 

розрахунку, відповідні  податкові  декларації. 

     В окремому  розділі  розглядається  податкова  статистика  та 

принципи її організації . Окремо  розглянуті  питання  досвіду 

оподаткування  в  різних  країнах  світу  та  можливості  його 

застосування в Україні, а також місце податків  в  стимулю ванні 

інвестиційної  діяльності  держави. 

    Для студентів, магістрантів, аспірантів, що вивчають курс Податкова 

система, Податкова політика, Податковий менеджмент, а також для 

спеціалістів  галузей  національної  економіки. 
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    Навчальний  посібник  містить  систематизований  виклад основних 

питань  теорії  податків,  теоретичних основ  побудови  податкової 

системи в цілому і окремих податків. У першій  частині розглянуті 

основні  етапи  історії  становлення  податкових  систем  та  еволюції 

наукових  поглядів  на  податки, сучасні  уявлення  про сутність 

податку, його елементи, форми податків та їх класифікацію,  їх функції, 

принципи  оподаткування  та  концептуальні  засади  теорії  

оптимального  оподаткування,  проблеми  податкового  навантаження 

та  розподілу  податків, уникнення  податків та ухилення  від їх сплати. 

   У другій  частині  представлені  теоретичні основи побудови 

основних податків - податку на доходи фізичних осіб, прибуток 

корпорацій, податку на нерухоме майно, платежів за використання 

природних ресурсів, податку на додану вартість, акцизного податку 

(збору), мита та екологічних податків. Теоретичні  положення і 

висновки  ілюструються   прикладами  із  практики  оподаткування  в 

Україні та зарубіжних  країнах,  розглядаються  загальні  засади 

побудови  гармонізованих  систем  справляння  окремих  податків  на 

прикладі  Євросоюзу. 

   Для  студентів  економічних  спеціальностей  з  поглибленим 

вивченням  питань  оподаткування,  аспірантів,  викладачів  вищих 

навчальних  закладів  та  науковців.  

 

 



 65.261.411я7 
Ф82 
Фрадинський, О.А.  
 Основи оподаткування : навч. посіб. / О. А. 
Фрадинський. - Львiв : Новий Світ-2000, 2015. - 
340 с.  

 

 

    Зміст навчального посібника  відповідає  тематиці  галузевим 

стандартам  вищої  освіти  України ’’Освітньо-професійна програма 

підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 –“Економіка і 

підприємництво”. У навчальному посібнику розкриті  теоретичні  та 

практичні  аспекти функціонування  податків  та оподаткування  в 

економіці  ринкового  типу.  Характеризуються  їх  функції  та 

окреслюються  основні  елементи ,  аналізуються  підходи  до 

класифікації  обов’язкових  платежів. 

     Висвітлюються  питання  еволюції  оподаткування  як  в  світовому 

масштабі  так  і  в Україні,  узагальнюються  наукові  теорії  

фіскального процесу,  аналізується  сутність та принципи  побудови 

податкових  систем і  акцентується  увага  на  особливостях  

розбудови  вітчизняної  системи  оподаткування,  розкрито  світовий 

досвід  організації  нарахування  та  сплати  обов’язкових  платежів.  

За кожною темою курсу наведено  питання  для  самостійної  

підготовки та розроблено  тести  для  перевірки набутих знань. 

    Видання  розраховане  на  студентів  економічних  спеціальностей 

вищих  навчальних  закладів  освіти,  викладачів, науковців та 

практиків  сфери  фінансів,  оподаткування  та  державного 

фінансового  контролю. 
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    Навчальна  дисципліна  «Податкова система»  належить  до 

нормативних  дисциплін  циклу  професійної  підготовки  бакалаврів  з 

фінансів.  Навчальний  посібник  містить  матеріал,  необхідний  для 

вивчення  дисципліни,  питання  для  самоконтролю,  тестові 

контрольні  завдання  для проведення  поточного  контролю,  задачі, 

глосарій, список  використаної  літератури,  додатки  та  алфавітно-

предметний  покажчик.  

   Для  студентів  та  викладачів  вищих  навчальних  закладів, 

спеціалістів - фінансистів,  які  працюють  на  виробництві. 
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     Викладено  теоретичні  основи оподаткування,  історію виникнення 

та  становлення  сучасних  податків і зборів.  Наведено  механізм 

оподаткування  всіма  загальнодержавними  і  місцевими  податками  й 

зборами. Окремі  питання  присвячено  обліку  платників  податків  і 

контролю  податкових  надходжень  до  відповідних  бюджетів.  

      Призначено  для  студентів  економічних  спеціальностей  вищих 

закладів  освіти  третього  та  четвертого  рівнів  акредитації, 

аспірантів,   викладачів,  бухгалтерів і працівників  податкових  органів. 
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    У  посібнику  систематизовані  теоретичні  та  методологічні  основи 

функціонування  податкової  системи  в  Україні  на  базі  чинного 

законодавства.  Посібник  підготовлено  на  основі  програми  курсу 

"Податкова система". 

      Розрахований  на  студентів  економічних  спеціальностей  вищих 

навчальних  закладів,  працівників  фінансових  служб,  управлінців  та 

широке  коло  читачів,  яких  цікавить  чинна  система  оподатку вання 

в Україні.   

 

 

 

 

 



65.261.411я7 
С31 
Сенченко, В.Б.  
 Податкова система: практикум : навч. посібник / В. 
Б. Сенченко; Чернігівський кооператив. тех-кум. - 
К. : ЦУЛ, 2014. - 160 с.  
 
 

 

 

 

     У запропонованому  навчальному  посібнику  автор,  намагалася 

викласти  питання  податкової  системи  в  методологічному  та 

практичному  аспектах.  Посібник  містить  завдання  для  практичних 

занять  та  завдання  з  методичними  рекомендаціями  для 

самостійної  роботи  студентів.  Завдання  наведені  в  посібнику, є 

певною  мірою  умовними,  однак  вони  повністю  відповідають  

діючим  нормативним  актам.  

     Навчальний  посібник  повинен  повністю задовольнити  вимоги 

майбутніх  фахівців.  Структура  даного  посібника  дозволяє 

перенести  центр  уваги  на  активність  студента .  Досягається  це 

шляхом  створення  в  процесі  навчання  проблемних  ситуацій , що 

найкращім  чином  формує  у  студентів  пізнавальний  та  творчий 

інтерес  в   прийнятті   самостійних  рішень. 
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    У підручнику  систематизовані  теоретичні  та  методологічні  основи 

функціонування  податкової  системи  в  Україні  на  базі  діючого 

законодавства.  Підручник  підготовлений  на  основі  програми  курсу 

Податкова  система. 

     Розрахований  на  студентів  економічних  спеціальностей  вищих 

навчальних , працівників  фінансових  служб,  управлінців  та  широке 

коло  читачів,  яких  цікавить  діюча  система  оподаткування  в  

Україні. 
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