
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА 

 

Кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

з дисципліни  

«Податки та система оподаткування» 

 

 

рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

галузь знань: 29 «Міжнародні відносини» 

спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини» 

освітня программа: «Міжнародні економічні відносини» 

вид дисципліни: за вибором 

факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач: к.е.н., доц. Непрядкіна Н.В. 

 

 



1. Навчальний контент:  

Лекційний матеріал з презентаціями за темами: 

Тема 1. Теоретичні основи оподаткування  

Тема 2. Види податків та їхня класифікація 

Тема 3. Податкова система держави 

Тема 4. Непрямі податки  

Тема 5. Прямі податки  

Тема 6. Місцеві податки та збори  

Тема 7. Система адміністрування податків в Україні 

Тема 8. Спеціальні податкові режими  

2. Плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт, 

самостійної роботи: 

Теми семінарських занять: 
Теоретичні основи оподаткування 
Види податків та їхня класифікація 
Податкова система держави 

Система адміністрування податків в Україні 

Теми практичних занять: 
Непрямі податки (методика обчислення) 
Прямі податки (методика обчислення) 
Місцеві податки та збори (методика обчислення) 
Спеціальні податкові режими (методика обчислення) 

3. Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового 

контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт, 

передбачених навчальним планом, після атестаційного моніторингу набутих 

знань і вмінь з навчальної дисципліни.  

Поточний контроль – 60 балів, з них: 

 - 20 балів (активна робота на семінарських заняттях, обговорення 

поставлених питань, учать у дискусіях, надання власних рекомендацій і 

пропозицій); 

 - 20 балів (робота на практичних заняттях, що передбачає вирішення 

практичних завдань); 

 - 20 балів (контрольна робота – індивідуальне завдання). 

Студенти виконують самостійне комплексне завдання (контрольну роботу) 

та надають його в роздрукованому вигляді за два тижні до початку залікового 

тижня для перевірки. Завдання є обов’язковим для виконання та частиною 

навчального процесу, що передбачено навчальним планом. Контрольна робота 

структурно складається з двох практичних завдань (кожне вагою в 10 балів), які 

передбачають застосування методик обчислення податків.  

4. Завдання семестрового заліку.  

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення 

заліку в 4 семестрі. Загальна кількість балів за успішне виконання залікових 

завдань – 40. З них:  

 - 20 балів (тестові завдання);  - 20 балів (практичні завдання). 

За бажанням студент має можливість обрати тестову форму складання заліку 

(20 тестових завдань по 2 бали за кожну правильну відповідь). 


