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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Мета і завдання написання курсової роботи 

Виконання курсової роботи є важливою та обов’язковою складовою 

частиною навчального плану з дисципліни «Податкова система». 

Курсова робота є самостійною роботою, видом науково-дослідної 

роботи студентів у навчальному процесі. 

Мета написання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" 

полягає в розширенні і поглибленні знань студентів з даної дисципліни, 

розвитку навичок самостійної роботи з обраної теми, опануванні умінням 

аргументувати власну точку зору, узагальнювати, систематизувати й 

аналізувати статистичні, фінансові та економічні показники і проводити 

розрахунки. 

Студенту під час написання курсової роботи необхідно: 

―  опанувати специфічну економічну термінологію; 

―  забезпечити високий теоретичний рівень роботи на основі глибокого 

вивчення законів держави, постанов уряду, інструктивних, нормативних і 

методичних матеріалів; 

―  глибоко ознайомитися з науковою монографічною та періодичною 

літературою з вибраної теми дослідження, визначити дискусійні питання, а 

також висвітлити наявні проблеми; 

―  раціонально поєднувати теоретичні положення з аналізом 

цифрового матеріалу, уміти проводити розрахунки, аналізувати цифровий 

матеріал, виявити динаміку, фактори впливу на результати; 

―  уміти розібратися у виробничих ситуаціях, що виникають на 

практиці, доповнити роботу плановими і фактичними даними з діяльності 

конкретних суб'єктів господарювання і державних структур; 

―  забезпечити стиль подання матеріалу, правильно оформити роботу. 

У Методичних вказівках запропонована тематика курсових робіт, 

наданий опис основних розділів курсової роботи, наведено вимоги до змісту 

та оформленню курсової роботи. 

Виконання та захист курсової роботи – одна з форм контролю знань з 

дисципліни, важливий етап підготовки до майбутньої практичної діяльності у 



 

 

сфері фінансів, а також перший крок до написання випускової роботи. 

Виконання курсової роботи є важливим засобом формування логіки 

економічного мислення, а також поглиблення знань щодо змісту законів та 

закономірностей у сфері оподаткування.  

Зміст роботи мають складати результати теоретичних та практичних 

досліджень з актуальних проблем формування податкової системи держави. 

Робота не повинна мати компілятивний характер. 

У процесі написання курсової роботи виділяють такі етапи: 

― вибір теми та об’єкта дослідження; 

― затвердження теми; 

― складання студентом плану курсової роботи, погодження з 

науковим керівником; 

― формування студентом інформаційної бази для виконання курсової 

роботи; 

― написання й оформлення курсової роботи; 

― подання курсової роботи на кафедру для рецензування; 

― доопрацювання (у разі необхідності) курсової роботи відповідно до 

рекомендацій/зауважень рецензента; 

― захист курсової роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вибір і затвердження теми курсової роботи 

Студент самостійно обирає тему курсової роботи і повідомляє про це 

наукового керівника. Одну тему дозволяється виконувати лише одному 

студенту у групі. Разом із темою затверджується науковий керівник для 

підготовки та захисту курсової роботи. 

Студент має право обрати будь-яку тему із запропонованого кафедрою 

переліку рекомендованих тем, залежно від професійної зацікавленості або 

наукових інтересів (додаток А). У разі виявлення студентом бажання 

опрацьовувати тему, яка не включена до переліку, питання щодо доцільності 

внесення такої теми у згаданий перелік розглядається науковим керівником.  

Зміна теми курсової роботи (у разі необхідності) здійснюється з дозволу 

завідувача кафедри за письмовою заявою студента та погодженням наукового 

керівника не пізніше одного місяця до закінчення строку виконання курсової 

роботи. 

Для складання плану курсової роботи рекомендується ознайомитися з 

проблемами, вирішення яких передбачає тема дослідження; опрацювати 

спеціальну наукову літературу, статистичні дані, законодавчі та нормативні 

документи, які послідовно і логічно розкривають визначену тему. План 

курсової роботи повинен бути розгорнутий та мати таку структуру: вступ, 3 

розділи з підрозділами, висновки, список джерел інформації та додатки. У 

додатку Б наведено орієнтовний план теми курсової роботи. 

Разом із вибором теми визначається об’єкт, на матеріалах якого буде 

виконуватися робота. Об’єктами дослідження можуть бути: підрозділи 

Державної фіскальної служби України; суб’єкти підприємницької діяльності 

(юридичні та фізичні особи), а також їх підрозділи, відділення, філії, які 

виступають в якості платників податків. 

 

 

 



 

 

ЕТАПИ РОБОТИ НАД КУРСОВОЮ РОБОТОЮ 

Графік та етапи виконання курсової роботи 

Кафедрою розроблено графік виконання курсової роботи, до-

тримуватись якого рекомендується студентам. Приблизний графік наведено у 

таблиці. 

 

№ Етап Тиждень 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Вибір і затвердження теми 

курсової роботи 
               

2 Ознайомлення з літературою з 
обраної теми 

               

3 Складання загального плану 

курсової роботи 
               

4 Вивчення літератури                
5 Складання деталізованого 

плану 
               

6 Робота над текстом                
7 Узагальнення висновків і 

пропозицій, їх обґрунтування 
               

8 Оформлення курсової роботи                
9 Подання роботи на кафедру                

10 

Доопрацювання згідно із 
зауваженнями наукового 

керівника 

               

11 Захист курсової роботи                

 

Точний термін подання на кафедру курсової роботи встановлюється 

науковим керівником. 

Науковий керівник рецензує виконану курсову роботу. В рецензії 

зазначаються рівень виконання роботи, відповідність вимогам, оцінюється 

вміння студента аналізувати чинне законодавство з питань оподаткування, 

узагальнювати матеріал, висловлювати власну думку, робити висновки. 

Керівник виставляє попередню оцінку за виконану роботу і робить запис про 

допуск її до захисту. 

 

 



 

 

СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

До змісту курсової роботи висувають такі вимоги: 

 повнота і глибина висвітлення обраної теми; 

 адекватність методів, що використовуються для розв'язання 

завдань, поставлених у роботі; 

 наявність у роботі висновків і рекомендацій щодо обраної теми; 

 правильність оформлення та своєчасність подання її на кафедру. 

Курсова робота повинна мати обсяг від 35 до 50 сторінок друкованого 

тексту і складатися з таких елементів:  

― титульний аркуш; 

― зміст; 

― вступ; 

― основна частина (три розділи); 

― висновки; 

― список джерел інформації; 

― додатки. 

Зразок оформлення титульного аркуша наведено у додатку В. Титульну 

сторінку включають до загальної нумерації, але не нумерують. Номери 

наступних сторінок проставляють арабськими цифрами у верхньому правому 

куті. 

Кожна частина курсової роботи повинна мати заголовок відповідно до 

плану роботи. 

Зміст – це план курсової роботи із зазначенням відповідних сторінок, з 

яких починається кожний структурний елемент. Його розміщують після 

титульної сторінки і нумерують як другу сторінку. 

Доцільно звернути увагу на написання детального плану роботи. 

Необхідно знайти формулювання, що якнайширше розкривають тему, але 

водночас є чіткими та лаконічними. Деталізований план студент складає 

самостійно в процесі опрацювання літературних джерел і подає його на 

затвердження керівникові. 



 

 

У вступі на 2–3-х сторінках друкованого тексту наводиться обґрун-

тування актуальності обраної теми, її теоретичне і практичне значення, мета 

наукового дослідження, його завдання, предмет та об'єкт, основні джерела 

інформації, методи дослідження, практичне значення одержаних результатів 

дослідження. 

Якщо курсова робота виконувалася на матеріалах реального 

підприємства, фінансової установи чи організації, про це зазначається як про 

емпіричну базу дослідження. 

Основна частина складається із трьох розділів з підрозділами. В 

основній частині роботи необхідно розкрити всі аспекти обраної теми. Тут 

доцільно використовувати спеціальну літературу, нормативно-правові 

документи, фактичні дані підприємств, контролюючих органів, 

загальнодержавні, регіональні показники. 

Перший розділ курсової роботи має теоретичний характер. Теоретичне 

обґрунтування повинне визначати роль і місце досліджуваних явищ та 

процесів, розглядаються загальні теоретичні підходи до дослідження теми. 

Для якісного виконання курсової роботи необхідно зібрати у достатньо 

повному обсязі інформацію із законодавчих, нормативних документів, звітів 

підприємств чи установ, які є базою дослідження, проаналізувати та 

узагальнити їх. Теоретична частина курсової роботи виконується також з 

використанням матеріалів сучасних літературних джерел із досліджуваної 

проблеми (монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті, 

матеріали конференцій, Інтернет-ресурси тощо), у тому числі іноземних 

авторів. 

Вивчаючи літературу, необхідно виписувати найбільш важливі 

відомості, визначення, доведення, точки зору, факти та інші дані, а також 

робити висновки з проблеми, яка відповідає підрозділу курсової роботи. 

Важливе значення має підбір і опрацювання фактичних даних. 

Показники необхідно відбирати не менше, ніж за останні три роки, 

аналізувати їх, зіставляти, узагальнювати, групувати у таблиці. З усіх фактів і 



 

 

цифр, які є у літературі, що вивчається, слід використовувати лише ті, які 

безпосередньо стосуються теми роботи. Таблиці повинні бути не 

громіздкими, а зручними та зрозумілими для огляду й аналізу. Також разом з 

таблицями пропонується використовувати графіки, рисунки, діаграми та 

схеми, що дозволять більш наочно ілюструвати процеси та закономірності, 

що розглядаються в роботі. 

У першому розділі теоретично обґрунтовується проблема, що 

досліджується, розглядається її сутність, значення, класифікаційні 

характеристики, історія та сучасні тенденції предмета вивчення, методичні 

підходи тощо.  

Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 30% загального 

обсягу курсової роботи. 

Другий розділ курсової роботи має аналітико-дослідницький характер. 

Забезпечуючи логічну послідовність дослідження, він повинен поєднати 

викладені теоретичні засади та вміння використовувати обрані методи 

дослідження і певний методичний інструментарій. 

У цьому розділі розкривається сучасний стан предмета вивчення на 

обраному об’єкті дослідження; здійснюється аналіз та якісна оцінка факторів, 

що обумовили динаміку окремих показників на об’єкті дослідження. 

Враховуючи сучасну інформатизацію та комп’ютеризацію, 

обов’язковим є використання у курсовій роботі сучасних інформаційних 

технологій, прикладного програмного забезпечення. Усі аналітичні розрахунки, 

таблиці, графіки, діаграми, схеми мають супроводжуватися тлумаченням та 

висновками, які дозволяють визначити сутність та стан явищ і процесів, що 

спостерігаються на об’єкті дослідження, розкрити їх особливості та тенденції 

розвитку.  

Джерелом інформації є податкова, статистична, фінансова та 

управлінська звітність об’єкта дослідження, накази, розпорядження та 

первинні матеріали податкового обліку.  



 

 

Обсяг другого розділу – у межах 30–35% загального обсягу курсової 

роботи. 

Завданням рекомендаційного третього розділу є розробка конкретних 

рекомендацій, пропозицій щодо удосконалення предмета дослідження, його 

інформаційного, методичного та організаційного забезпечення із 

врахуванням результатів аналізу, здійсненого у другому розділі дослідження. 

Цей розділ повинен містити пропозиції щодо вдосконалення діяльності 

об’єкта дослідження відповідно до напряму мети та завдань дослідження. 

Написання третього розділу потребує творчого підходу, вміння 

працювати з літературою, узагальнювати думки вчених-економістів і 

практиків, робити висновки щодо всіх аспектів теми, а також, у разі потреби, 

навести розрахунки економічного ефекту впровадження рекомендацій автора 

роботи. 

Обсяг третього розділу може становити до 25–30% загального обсягу 

курсової роботи. 

Зміст питань відповідних розділів курсової роботи має відповідати їх 

назві. Теоретичні положення слід пов’язувати з практичним станом 

досліджуваного питання. Наприкінці кожного розділу стисло – 2–3 речення – 

формулюються висновки. 

Висновки, що є окремим елементом курсової роботи, становлять стисле 

викладання результатів проведеного дослідження відповідно до поставленої 

мети. Саме тут коротко наводяться найбільш важливі положення, які містять 

обґрунтовані, чіткі, лаконічні формулювання вирішення проблеми; 

узагальнюються результати аналізу об’єкта дослідження за визначеними 

завданнями; подаються пропозиції щодо удосконалення досліджуваного 

напряму діяльності щодо оподаткування в цілому по Україні так і окремих 

видах прямих і непрямих податків. Пропозиції мають бути спрямовані на 

вирішення окремих теоретичних питань та проблем практичного характеру. 

Формулюючи пропозиції, необхідно визначити їх конкретну доцільність у 



 

 

теперішній час або у майбутньому, звертаючи увагу на наслідки 

економічного та соціального характеру. 

Обсяг висновків не повинен перевищувати 4–5 сторінок. 

Під час підготовки та написання курсової роботи необхідно вивчити 

спеціальну літературу, переглянути певні довідники, ознайомитись із 

періодичними виданнями, що спеціалізуються на економічних проблемах, 

зокрема щодо проблем оподаткування. 

Список використаних джерел може містити орієнтовно 30–40 

найменувань. Для інформаційних матеріалів джерел Інтернету обов’язкове 

посилання на відповідну Web-адресу. Посилання на літературні джерела 

мають наводитися у тексті у квадратних дужках. Наприклад, посилання        

[9, с. 7] означає: 9 – порядковий номер літературного джерела у списку, 7 – 

сторінка цитованого джерела. Також допускається оформлення підстрокових 

зносок. Опис використаних джерел необхідно робити відповідно до вимог 

державних стандартів опису літературних джерел. Спочатку вказуються 

офіційні матеріали, якщо вони використовувалися в роботі, – Конституція 

України, Закони України, Постанови Верховної Ради, Укази Президента 

України, Постанови Уряду, а потім усі інші джерела в абетковому порядку, 

дотримуючись мови, якою видано те чи інше джерело (українською, 

російською). У кінці списку наводять іншомовні джерела інформації. 

Список основних джерел інформації наведено наприкінці Методичних 

вказівок. Для поглибленого дослідження обраної теми курсової роботи 

рекомендується вивчення додаткових джерел, зокрема, статей періодичних 

видань та матеріалів Інтернету. 

Додатки до курсової роботи мають містити інформаційні матеріали, 

що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою і 

розміщуються на останніх сторінках. Крім того, у додатки можна включати 

фактичні розрахунки і декларації по оподаткуванню установи чи 

підприємства, інструкції, ілюстрації допоміжного характеру тощо, на які 

наводяться посилання в роботі. Додаток повинен мати заголовок, 



 

 

надрукований угорі відносно тексту сторінки малими літерами з першої 

прописної. Над заголовком з першої прописної друкується "Додаток___" і 

велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно 

прописними літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, 

Ь. У разі, якщо додаток поділений на розділи та підрозділи, текст у межах 

кожного додатка нумерується літерою і цифрою, наприклад, Б.2 (другий 

розділ додатка Б). Додатки розміщуються відповідно до посилань на них за 

основним текстом курсової роботи. 

Під час виконання курсової роботи не дозволяється переписувати 

літературні джерела. Якщо наводяться окремі цитати, слід посилатися на 

автора, назву роботи, місце, рік видання та номер сторінки. Студентам, які не 

дотримуються цих вимог, повертають роботу на доопрацювання і до захисту 

не допускають. 

 

Вимоги до оформлення та обсягу курсової роботи 

Курсова робота повинна бути надрукована на комп'ютері без пропусків 

та скорочень слів. Текст друкується з одного боку стандартного аркуша 

білого паперу формату А4; коп’ютерний набір – шрифт Times New Roman, 14 

кегль, 1,5 міжрядковий інтервал; розмір полів: праве – 10 мм, ліве, верхнє, 

нижнє – 20 мм, відступ першого рядка абзацу. Надання роботи в 

рукописному варіанті не допускається. 

Нумерація сторінок роботи наскрізна, починається із другої сторінки 

(титульна не нумерується, але враховується у загальну кількість). Номер 

проставляють у верхньому правому куті. 

Зразок титульної сторінки наведено у додатку В. Далі, за титульною 

сторінкою, міститься зміст (додаток Б), в якому треба вказувати номер 

сторінки, з якої починається певний розділ, підрозділ тощо, пойменований у 

тексті.  



 

 

Текст розподіляється на розділи, а за потреби — підрозділи, пункти. З 

нової сторінки починається лише новий розділ. 

Обсяг текстової частини разом із ілюстративним матеріалом має 

складати 30-40 сторінок. 

Ілюстративні матеріали (діаграми, схеми тощо) мають бути чітко й 

акуратно оформлені. Графічні матеріали й таблиці необхідно пронумерувати 

і вписати назву, що відповідає змісту. Нумерація включає номер розділу, а 

також номер рисунка або таблиці в розділі. Наприклад, табл. 1.2 – друга 

таблиця першого розділу; рис. 2.1 – перший рисунок другого розділу. 

Під ілюстративними матеріалами ставиться підпис, який складається з 

слова "Рисунок", відповідного номеру рисунку, а також назви 

ілюстративного матеріалу. Наприклад: 

 

 

Рисунок 2.1 - Надходження до Державного бюджету України основних 

податків у 2017 році, млн.грн 

 

Номер таблиці та її назва ставляться над нею, спочатку слово 

"Таблиця" з номером, вирівняне по лівому краю листа, далі - назва таблиці, 

вирівняна по центру. Приклад побудови таблиці: 

 

 

 



 

 

Таблиця (номер) - Назва таблиці 

 

 Боковик     Графи (колонки) 

 

Таблиці, розміщені на кількох сторінках, оформлюють таким чином: 

під шапкою таблиці в окремому рядку кожному стовпчику присвоюють 

порядковий номер і надалі переносять лише нумерацію стовпчиків, кожна 

наступна сторінка підписується відповідно «Продовження табл. (номер 

таблиці)» або «Закінчення табл. (номер таблиці)». 

Усі наведені в тексті цитати, цифри, факти, запозичені із літературних 

джерел, необхідно оформлювати із бібліографічними посиланнями. 

Посилання наводять за текстом у квадратних дужках, де зазначають 

порядковий номер джерела зі списку використаної літератури, номер тому, а 

якщо необхідно, то й номер сторінки. Наприклад: [5]; [7, с 25]. 

Список джерел інформації має міститися після текстової частини. Його 

оформлюють відповідно до вимог державних стандартів. У списку мають 

бути наведені лише ті першоджерела, на які є посилання у тексті роботи. 

Групувати список літератури можна за абеткою, у порядку згадування в 

тексті або тематично. Якщо джерела вказуються тематично, рекомендується 

така послідовність їх наведення: 

 Податковий Кодекс України, Закони України; 

 Укази Президента України; 

 декрети та постанови Кабінету Міністрів України; 

 накази, інструкції та листи ДФА, інші нормативні документи; 

 спеціальна література (в алфавітному порядку); 

 періодичні видання. 

Приклади оформлення списку літератури наведено в додатку Д. 

 Заголовок графи Заголовок графи 
підзаголовок 

графи 
підзаголовок 

графи 
підзаголовок 

графи 
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Заголовки рядків     
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Після списку використаної літератури за необхідності містяться 

додатки. Кількість додатків не регламентується, але вона має відповідати 

змісту роботи й сприяти всебічному висвітленню обраної теми. 

 

Захист курсової роботи 

Виконану курсову роботу студент(ка) подає на кафедру в установлений 

термін для рецензування і визначення попередньої оцінки керівником. 

Після ознайомлення керівника із роботою, визначення попередньої 

оцінки та формування зауважень до роботи її повертають виконавцю. 

Студент повинен доопрацювати роботу відповідно до зауважень керівника. 

До захисту допускаються курсові роботи, які одержали позитивну 

рецензію. 

Під час захисту необхідно мати при собі курсову роботу з рецензією та 

залікову книжку. Курсові роботи захищають у присутності усіх студентів 

групи перед комісією, яку призначено кафедрою, у терміни, передбачені 

розпорядженням по кафедрі відповідно до навчальних планів університету. 

Студент готує коротку доповідь (на 10-12 хв.), у якій має доповісти 

основні положення курсової роботи. Під час захисту курсової роботи студент 

має засвідчити глибокі знання з курсу "Податкова система", вміти розкрити в 

усній доповіді зміст розглянутих у курсовій роботі положень, чітко 

викладати власні думки, використовувати ілюстративний матеріал і 

аргументовано відповідати на поставлені членами комісії питання. 

Після цього науковий керівник знайомить членів комісії з рецензією, 

звертаючи увагу на недоліки роботи. Студент відповідає на запитання членів 

комісії. Для відповіді на запитання комісії можна користуватися роботою, 

тезами доповіді й ілюстративним матеріалом.  

За результатами захисту комісія оцінює курсову роботу відповідно до її 

змісту та якості захисту оцінками "відмінно", "добре", "задовільно" або 

"незадовільно" та за шкалою ECTS. Рішення стосовно оцінки приймають на 

закритому засіданні комісії, що відбувається одразу після захисту робіт. 

Основні критерії оцінювання: 

 повнота розкриття теми курсової роботи; 

 логічність та обґрунтованість висновків; 



 

 

 рівень висвітлення в доповіді сутності роботи; 

 правильність відповідей на поставлені комісією запитання; 

 відповідність оформлення роботи встановленим нормам і вимогам; 

 своєчасність подання роботи на кафедру. 

Оцінювання проводиться за чотирибальною шкалою.  

А – оцінка «відмінно» виставляють за глибокі знання навчального 

матеріалу, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому 

взаємозв’язку і розвитку, вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних завдань. Курсова робота акуратно і правильно 

оформлена, має цільову спрямованість, містить практичний результат і 

глибокий аналіз питань обраної теми, висновки про позитивні моменти і 

недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків. На захисті студент вільно 

володіє матеріалом, чітко і правильно відповідає на запитання викладача. 

Оцінку «добре» одержує студент за роботу, у якій дотримані всі вказані 

вимоги, але є деякі недоліки у викладенні теоретичної частини або 

недостатньо аргументовані висновки й пропозиції. Робота повинна бути 

виконана правильно й акуратно. Під час захисту студент виявляє добре 

володіння матеріалом, але на деякі запитання дає не досить чіткі відповіді. 

В – оцінка «добре» виставляється за міцні знання навчального 

матеріалу, включаючи розрахунки, вміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв’язання практичних задач. 

С – оцінка «добре» виставляється за умови виконання всіх вимог, але 

допущені неточності у висвітленні питань, недостатньо повно розкрита тема, 

недостатньо чітко відображено ставлення студента до проблемного питання, 

недостатньо обґрунтовані висновки. 

Оцінку «задовільно» отримує студент, в роботі якого недостатньо 

розкритий зміст теоретичної частини, недостатньо грунтовно проведений 

аналіз, нечітко аргументовані висновки і пропозиції, порушені вимоги до 

оформлення. На захисті студент відчуває труднощі при викладенні матеріалу. 

D – оцінка «задовільно» виставляється в тому разі, коли студентом 

допущені помилки при розгляді податкової системи, допущені грубі помилки 



 

 

логічного характеру за суттю та змістом викладеного матеріалу, а також не-

вміло зроблені висновки. 

E – оцінка «задовільно» виставляється за посередні знання навчального 

матеріалу, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних 

положень під час розв’язання практичних завдань. 

Оцінку «незадовільно» отримує студент, який на захисті не володіє 

матеріалом, не дає відповідей на більшість із питань. 

FX – оцінка “незадовільно” з можливістю повторного складання 

виставляється, коли студент не задовольнив понад 50% вимог, зазначених у 

методичних вказівках, або питання висвітлені безсистемно, нелогічно, 

неправильно трактуються факти й події. 

F - оцінку “незадовільно” з обов’язковим повторним вивченням 

(навчальної дисципліни) виставляється за незнання значної частини 

навчального матеріалу, невміння орієнтуватися під час розв’язання 

практичних завдань, незнання основних фундаментальних положень. 

Підсумкова оцінка за курсову роботу у стобальній шкалі переводиться 

у національну шкалу та шкалу ЄКТС за схемою:  

 

Шкали оцінювання 

Університетська Національна Шкала 

ЄКТС 

90 – 100 5 відмінно A 

82 – 89 4 добре B 

75 –81 C 

64 – 74 3 задовільно D 

60 – 63 E 

35 – 59 2 незадовільно (з можливістю повторного складання) FX 

1 – 34 незадовільно (з обов’язковим повторним курсом) F 

 

Після захисту курсової студент отримує оцінку («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно»), яку викладач виставляє в екзаменаційну 

відомість. Захищені курсові роботи повертаються на кафедру, де 

зберігаються згідно з вимогами. 

Студент, що отримав на захисті незадовільну оцінку, не допускається 

до іспиту з даного курсу. 

 



 

 

Додаток А 

Перелік тем для курсової роботи 

 

1. Теоретичні й організаційні основи податкової системи. 

2. Становлення та розвиток податкової системи України. 

3. Податкова культура: стан та перспективи формування в Україні. 

4. Розвиток прямих форм оподаткування в Україні. 

5. Структурні зміни податкової системи України та напрями їх 

удосконалення. 

6. Принципи оподаткування та їх реалізація на сучасному етапі 

соціально-економічного розвитку України. 

7. Роль і місце прямих податків у формуванні доходів бюджету 

України. 

8. Податки в системі формування доходів місцевих бюджетів. 

9. Податки в системі формування доходів Державного бюджету 

України. 

10. Функції податків та їх реалізація на сучасному етапі соціально-

економічного розвитку України.  

11. Податкова політика України та напрями її удосконалення. 

12. Еволюція прибуткового оподаткування юридичних осіб в 

Україні. 

13. Еволюція прибуткового оподаткування фізичних осіб в Україні. 

14. Оцінка податкового навантаження в Україні. 

15. Форми ухилення від сплати податків та їх соціально-економічні 

наслідки. 

16. Теоретичні та прикладні аспекти застосування податкових пільг. 

17. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 

18. Економічна сутність податку на додану вартість та його значення. 

19. Світовий досвід організації і справляння ПДВ. 

20. Відповідність принципів оподаткування податком на додану 

вартість в Україні та в країнах Європейської співдружності. 

21. Акцизний податок як форма специфічних акцизів, алгоритм 

розрахунків та перспективи розвитку в Україні. 

22. Роль і значення рентних та ресурсних платежів в Україні. 



 

 

23. Потенціал акцизного податку як фіскального інструмента 

держави. 

24. Регулюючий вплив акцизного податку на рівень рентабельності 

виробництва та його вплив на споживчий ринок. 

25. Економічне та екологічне значення справляння плати за спе-

ціальне використання природних ресурсів. 

26. Роль податків у відтворенні природних ресурсів. 

27. Економічне та екологічне значення екологічного податку. 

28. Складання та подання податкової звітності підприємства. 

29. Порядок сплати податку на додану вартість до бюджету та 

отримання бюджетного відшкодування. 

30. Акцизний податок на лікеро-горілчані вироби. 

31. Оподаткування акцизним податком тютюнових виробів. 

32. Мито в системі непрямих податків. 

33. Оподаткування прибутку юридичних осіб та напрями його 

удосконалення. 

34. Порядок визначення доходів і витрат з податку на прибуток 

підприємств. 

35. Податковий облік амортизації основних засобів з податку на 

прибуток підприємств. 

36. Порядок нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб. 

37. Оподаткування заробітної плати та напрями його удосконалення. 

38. Оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб. 

39. Податкова знижка для фізичних осіб. 

40. Прибуткове оподаткування фізичних осіб в Україні в контексті 

зарубіжного досвіду. 

41. Майнове оподаткування та напрями його удосконалення. 

42. Спрощена система оподаткування в Україні. 

43. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва – юридичних 

осіб. 

44. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб. 

45. Облік нарахування та сплати єдиного податку для 

сільгоспвиробників. 



 

 

46. Порівняльна характеристика загальної і спрощеної системи 

оподаткування в Україні. 

47. Оподаткування нерезидентів в Україні. 

48. Місцеві податки і збори та удосконалення їх складу. 

49. Особливості справляння туристичного збору. 

50. Особливості справляння збору за паркування автотранспорту. 

51. Світовий досвід оподаткування нерухомості, майна і землі. 

52. Перспективи розвитку оподаткування власності в Україні. 

53. Податкове планування на підприємстві. 

54. Оптимізація податкових платежів на підприємстві. 

55. Планування податкових платежів на підприємстві. 

56. Роль податків у розвитку міжнародного бізнесу. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток Б 

Орієнтовний план курсової роботи 

 

«Оподаткування доходів фізичних осіб» 

 

                                                      ЗМІСТ 

 

Вступ……………………………………………………………………..….2 

1 Теоретичні основи оподаткування доходів фізичних осіб………..….3 

1.1 Вітчизняний досвід оподаткування доходів фізичних осіб…………3 

1.2 Основні елементи сучасної системи оподаткування доходів 

фізичних осіб…………………………………….…………………………….....10 

2 Аналіз оподаткування доходів фізичних осіб та його місце у 

формуванні доходів бюджету……………………………………………….…18 

2.1 Роль податку на доходи фізичних осіб у формуванні дохідної 

частини бюджету……………………………………………………………..…18 

2.2 Розрахунок податку на доходи фізичних осіб…………………….25 

2.3 Звітність з податку на доходи фізичних осіб та відповідальність 

платника податку………………………………………………………………..30 

3 Перспективи розвитку податку на доходи фізичних осіб…………..35 

3.1 Світовий досвід оподаткування доходів фізичних осіб…………..35 

3.2 Перспективи вдосконалення податку на доходи фізичних осіб в 

Україні……………………………………………………………………………40 

Висновок…………………………………………………………………..45 

Список джерел інформації……………………………………………….47 

Додаток А Механізм справляння податку на доходи фізичних осіб…50 

 

 

 

 



 

 

Додаток В 

Зразок оформлення титульної сторінки 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 

 

Кафедра менеджменту та оподаткування 
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Додаток Д 

Приклади оформлення списку літератури 

Характеристика 

джерела 

Приклад оформлення 

1 2 

Монографії, 
підручники (один, два 

або три автори) 

Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах 

промисловості і торгівлі. Підручник. – К.: Пектораль, 2003 – 312 с. 

 Костырко Л.А., Пащенко Т. В. Рынок финансовых услуг: Учебное 

пособие./ / Восточноукраинский гос. ун-т. — Луганск, Изд-во 

ВУГУ, 1999.–178с. 

Фокин А.В., Фокин А.А. Международный финансовый рынок в 

Internet. –К.: ЧП «Компания «Актуальна освіта», 2000. – 82с. 

 Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних 

корпорацій: Навчальний посібник / Під ред. проф. В.М.Федосова.– 

К.: Либідь, 1993. – С. 71–93. 

Чотири автори Переводной и простой вексель: практика применения: [Справ. изд.] 

/ Ю.М. Лысенков, А.И. Рымарук, В.П. Ляшко,  

С.Ю. Фомичева. / Под. ред. Ю.М.Лысенкова. – К.: Логос, 1998. – 

355 с. 

П'ять та більше 

авторів 

Методологічні засади комплексного розвитку продуктивних сил 

регіонів / Данилишин Б.М., Фащевський М.І., Чернюк Л.Г., 

Антоньєва Л.С., Горська О.В., Горський А.М.– К.: РВПС України 

НАН України, 1998.–161с. 

Колективний автор Вступ до банківської справи: Навч. посібник / Колектив авт.: 

Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. / Під ред. Савлука М.І. – К.: 

Вид-во «Лібра», 1998. – 342с. 

Фінанси підприємств: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. 

А.М. Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 

571 с. 

Перекладні видання Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових 

ринків: Підручник / Пер. з англ. [С. Панчишина та ін.]; Наук. 

редакція пер. С. Панчишина. – К.: Основи, 1998. – 963 с. 

Багатотомні  
видання 

Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1. – К.: Ника-

Центр, 1999.– С. 185–259. 

Стандарти ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-76; Введ 

01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 78с. 

Словники Библиотечное дело: Терминол. Словарь / Сост. И.М. Суслова,  

Л.Н. Уланова. – 2-е изд. – М.: Книга, 1986.–224с. 

Складові частини 

книги, збірників 

наукових праць  

Сорос Джордж. Алхимия финансов // Рынок: как читать его мысли: 

пер. с англ. / Пол Тюдор (второй) Джоунс (Вступ. слово). – М. : 

Инфра-М, 1996. – 416с.  

 



 

 

Закінчення додатку Ж 

1 2 

Публікації у журналі Науменкова С. Ринок фінансових послуг: основні тенденції 
розвитку // Вісник НБУ. – 2000.– №1.– С. 36–43. 

Олейник А. Домашние хозяйства в переходной экономике: типы и 

особенности поведения на рынке // Вопросы экономики. –1998. –

№12. – С. 56–67. 

Кульчицька Р.Б., Щибиволок З.І. Еволюція ощадної справи в 

радянський період // Фінанси України.– 1998.– №1.– С. 99–107. 

Енциклопедії Прохоров А.М. Финансы // Советский энциклопедический 

словарь.– 3-е изд – М.: Советская энциклопедия, 1988. – С. 72. 

Дисертації Галенко Т.В. Финансовые посредники на инвестиционном рынке. 

Политэкономический анализ: Дис... канд. экон. наук: 08.01.01. / 

Киевский гос. торгово- экономический ун-т. – К., 1995. – 208с. 

Автореферати 

дисертацій 

Волинський О.Т. Організація територіальної системи податкового 

регулювання розвитку підприємств в регіоні: Автореф. дис... канд. 

екон. наук: 08.06.01; 08.10.02 / НАН України; Інститут 

регіональних досліджень. – Львів, 1997. –15с. 

Препринти Пономаренко Л.А., Буадзе В.В. Математические модели и 

алгоритмы сбора и обработки информации: Преп./АН Украины. 

Ин-т кібернетики;76-76. – К.: 1976. – 37 с. 

Закони, листи, укази, 

положення 

Закон України "Про приєднання України до Женевської конвенції 
1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні 
векселі та прості векселі" від 06.07.1999 № 826-XIV // Голос 

України. –1999 (13.07.99). – № 126. 

Закон України "Про внесення зміни до Закону України "Про 

лізинг" від 14.01.1999 № 394-XIV // Урядовий кур'єр.–30.01.99.–    

№ 18. 

Лист Державної податкової адміністрації "Про діяльність 

недержавних пенсійних фондів" від 17.01.2000 №12/2/22-3210 // 

Комп`ютерно-правова система ”Ліга Закон”.7: www.liga.kiev.ua. 

Статистичні видання Статистичний щорічник „Харківська область в 2001 році” / 

Харківське обласне управління статистики: Під ред. М.Л. Чмихало. 

– Х.: ХОУС, 2002.– 498с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Методичне забезпечення 
 

1. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посіб. / Л. М. Котенко, Г. 

М. Фадєєва. – Х.: Підручник НТУ «ХПІ», 2014. – 484 с. 

2. Фадєєва Г.М. Конспект лекцій з дисципліни „Податкова система”. - 

НТУ ”ХПІ”, 2017 р., у електронному вигляді. 
3. Котенко Л.М., Фадєєва Г.М. Оподаткування суб’єктів 

підприємницької діяльності: навч. посіб. / ХДУХТ. – Харків, 2006. – 309 с. 

 

Нормативно–правові акти 
 

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV (зі змін і 
доп., останні з яких внесені Законом України від 06.11.2012 р. №°5480-VI) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua>. 

5. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ, (зі змін і 
доп., останні з яких внесені Законом України від 20.11.2012 р. № 5496-VI) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua>. 

6. Митний кодекс України № 4495-VI від 13.03.12 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua>. 

7. Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VІ (зі змін і доп., 

останні з яких внесені Законом України від 06.12.2012р. № 5519-VI) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua>. 

8. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua>. 

9. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні 
[Електронний ресурс]. : [Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІV, зі змін.] – 

Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua>. 

10. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

[Електронний ресурс]. : [Закон України від 19.12.95 р. № 481/95-ВР, зі змін і 
доп., останні з яких внесені Законом України від 20.11.2012 р. № 5503-VI)] – 

Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua>. 

11. Про оплату праці [Електронний ресурс].: [Закон України від 24.03.95 р. 
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