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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Історія податків та оподаткування» є однією із складових 

комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Анотація навчальної дисципліни: 

Історія податків та оподаткування (tax history and taxation) – це сукупність методів, теорій, 

прийомів, історичних аспектів становлення та розвитку податкової системи. Історія податків та 

оподаткування охоплює систему знань про процес розвитку та становлення податків, принципи 

модернізації державної податкової служби України, економічну ефективність виробництва та 

систему зв’язків і взаємозалежностей між цими категоріями з найдавніших часів до наших днів. 

Міждисциплінарні зв’язки – навчальна дисципліна «Історія податків та оподаткування» 

інтегрує велику кількість базових понять та прийомів навчальних дисциплін циклу загальної та 

професійної підготовки бакалаврського рівня, зокрема таких як «Історія бухгалтерського 

обліку», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Системи оподаткування підприємства» та інших.    

            Мета вивчення дисципліни – формування у студентів комплексної системи знань 

основних теорій та напрямків еволюції податків та оподаткування. 

Завдання дисципліни – ознайомлення студентів з підходами до вивчення історії податків 

та оподаткування та їх періодизації; вивчення основних історичних етапів розвитку 

оподаткування в Україні; ознайомлення із джерелами виникнення податків в країнах 

стародавнього світу; ознайомлення з основними теорія оподаткування; систематизація та 

розширення знань із питань класифікації податків в Україні та світі; розширення світогляду, 

формування уявлень про багатогранність багатовекторність історії податків та оподаткування. 

Предметом дисципліни є основні теорії оподаткування та напрямки еволюції податків 

країн Стародавнього світу, України й зарубіжних країн. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

результати навчання: 

1. Знання:  

сучасної системи знань про основні етапи становлення та особливості розвитку податків та 

оподаткування; особливості його зародження в країнах світу; найвизначніші надбання 

вчених у сфері оподаткування; принципи, на яких ґрунтується оподаткування.  

2. Уміння:  

аналізувати досвід минулого, знаходити його сильні та слабкі сторони; критично ставитись 

до будь-яких теоретичних побудов та наукових дискусій, виділяючи серед них найсуттєвіші 

та відкидаючи малозначущі, миттєві або просто забуті; знаходити доречні відповіді на 

облікові питання; розуміти стан сучасного оподаткування і вміти оцінювати можливі 

напрямки його розвитку. 

3. Комунікація:  

здатність презентувати результати наукових досліджень щодо еволюції податків та 

оподаткування; вести дискусії з прикладних питань управління діяльністю підприємства; 

ефективно формувати комунікаційну стратегію при проведенні наукових досліджень щодо 

етапів розвитку оподаткування; зрозуміле донесення власних наукових висновків, знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців. 

4. Автономність та відповідальність:   

здатність самостійного використання методів наукових досліджень у вирішенні практичних 

задач діяльності; здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності; 

відповідальність за розвиток професійного знання і практики дослідницької роботи, за 

прийняття рішень у непередбачуваних умовах.  
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Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми «Податковий менеджмент» (табл. 1). 

Таблиця 1 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються  

під час вивчення навчальної дисципліни «Історія податків та оподаткування»  

у відповідності до освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент» 

Шифр  
компетен

тності 

 
Компетентності 

Шифр  
програмних 

результатів 

Програмні результати 

навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  
ПР01. Знати та розуміти економічні 

категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між 

процесами та явищами на різних 

рівнях економічних систем. 

ЗК05. Цінування та повага різноманітності 

та мультикультурності. 

ЗК08. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ПР02.  Розуміти місце і значення 

облікової, аналітичної, 

контрольної, податкової та 

статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково-

аналітичної інформації у 

вирішенні проблем в сфері 

соціальної, економічної і 

екологічної відповідальності 

підприємств. 

ЗК13. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК15. Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності 

і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей 

розвитку. 

ПР07. Знати механізми функціонування 

бюджетної і податкової систем 

України та враховувати їх 

особливості з метою організації 

обліку, вибору системи 

оподаткування та формування 

звітності на підприємствах. 
Спеціальні (фахові) компетентності (СК)   

    

СК03. Здатність до відображення 

інформації про господарські операції 

суб’єктів господарювання в 

фінансовому та управлінському 

обліку, їх систематизації, 

узагальнення у звітності та 

інтерпретації для задоволення 

інформаційних потреб осіб, що 

приймають рішення. 

ПР18. Аналізувати розвиток систем, 

моделей і методів 

бухгалтерського обліку на 

національному та міжнародному 

рівнях з метою обґрунтування 

доцільності їх запровадження на 

підприємстві.  

СК12. Розуміння Податкового кодексу 

України, підзаконних нормативних 

актів, національного законодавства з 

оподаткування, вітчизняної 

податкової системи, її 

характеристики, функції, завдання, 

класифікацію і елементи податків, їх 

ПР24 Вміння застосовувати вимоги 

нормативно-правових актів з 

питань обґрунтування і вибору 

системи оподаткування в 

практичній діяльності суб’єктів 

господарювання. 
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економічну сутність та їх 

нормативно-правове регулювання. 

СК13. Навички методично-організаційного 

забезпечення процесів нарахування 

та сплати податків і зборів згідно з 

податковим законодавством України, 

вміння формувати та подавати 

податкову звітність суб’єктів 

господарювання. 

ПР25 Володіти методиками здійснення 

податкових розрахунків згідно з 

чинним законодавством, вміти 

формувати й подавати в 

установленому законодавством 

порядку податкову звітність 

суб’єктів господарювання. 

СК15. Розуміння нормативно-правових 

актів щодо адміністрування податків 

і зборів в Україні; змісту роботи 

податкових органів з обліку 

платежів, що надходять до бюджетів 

та державних цільових фондів. 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Історія 

податків та оподаткування» представлена в табл. 2. 

Таблиця 2  

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання 

за дисципліною «Історія податків та оподаткування» 

у відповідності до освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент» 

Компетентності 
Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація Автономність та 
відповідальність 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  
 Ум1 К1 АВ3 

ЗК05. Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності. 

  К2  

ЗК08. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

Зн2 Ум1   

ЗК13. Здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні. 
 Ум1 К1, К2  

ЗК15. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку. 

  К2  

СК03. Здатність до відображення 

інформації про господарські 

операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому та 

управлінському обліку, їх 

систематизації, узагальнення у 

звітності та інтерпретації для 

задоволення інформаційних 

потреб осіб, що приймають 

рішення. 

Зн1 Ум1 К1 АВ1 

СК12. Розуміння Податкового кодексу 

України, підзаконних 
Зн2   АВ2, АВ3 
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нормативних актів, національного 

законодавства з оподаткування, 

вітчизняної податкової системи, її 

характеристики, функції, 

завдання, класифікацію і елементи 

податків, їх економічну сутність 

та їх нормативно-правове 

регулювання. 

СК13. Навички методично-

організаційного забезпечення 

процесів нарахування та сплати 

податків і зборів згідно з 

податковим законодавством 

України, вміння формувати та 

подавати податкову звітність 

суб’єктів господарювання. 

 Ум1  АВ1, АВ2, АВ3 

СК15. Розуміння нормативно-правових 

актів щодо адміністрування 

податків і зборів в Україні; змісту 

роботи податкових органів з 

обліку платежів, що надходять до 

бюджетів та державних цільових 

фондів. 

Зн2  К1  
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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин (4 кредити ЄКТС): 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Заняття з 

викладачем СРС КЗ ІКР СРС 

Л П ІКР 

Змістовий модуль 1 

1 Тема 1. Передумови виникнення та основні теорії оподаткування. 

Економічний зміст податків. 
2 2 1 5 1 1 5 

2 Тема 2. Виникнення і розвиток податкової системи в країнах Стародавнього 

світу. 
2 4 1 5 1 1 5 

3 Тема 3. Найдавніша система податків Київської Русі (IX – кінець XIII ст.). 2 4 2 6 2 2 10 

4 Тема 4. Податкова та фінансова системи Литовсько-Польської доби 

(початок XIV ст. – початок XVI ст.). 
2 4 1 6 2 1 12 

5 Тема 5. Податкова система за часів радянської влади (1917-1991 рр.). 2 2 2 4 1 2 10 

6 Тема 6. Становлення та розвиток податкової системи України (1991-

2010 рр.). 
2 4 2 4 1 1 10 

7 Тема 7. Модернізація державної податкової служби України як засіб 

удосконалення адміністрування податків та зборів. 
2 4 1 4 2 2 10 

8 Тема 8. Диджитал оподаткування. 2 2 1 4 2 1 5 

9 Тема 9. Сучасна податкова система зарубіжних країн. 2 2 1 4 2 1 5 

Виконання індивідуального вибіркового завдання CРC - - - 8 - - 10 

Контрольна (модульна) робота - 2 - - - - - 

Виконання і захист підсумкових контрольних (модульних) робіт - - - - 2 - - 

Підготовка до контрольної (модульної) роботи - - - 10 - - 10 

Усього: 18 30 12 60 16 12 92 

Підсумковий контроль (залік) 

Разом:   годин 120 120 

               кредитів 4 4 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

Змістовий модуль 1 

 

Тема 1. Передумови виникнення та основні теорії оподаткування. Економічний зміст 

податків 

 Основи оподаткування: поняття, зміст та функції податків. Принципи оподаткування. 

Основні риси класичної теорії оподаткування, кейнсіанської теорії оподаткування, неокласичної 

теорії оподаткування, теорії економіки пропозицій, теорії монетаризму, неокейнсіанської теорії 

оподаткування. Сучасний стан теорії оподаткування. 

 

Тема 2. Виникнення і розвиток податкової системи в країнах Стародавнього світу 

 Формування класового суспільства в Стародавньому Єгипті та Вавилоні. Закони 

Хаммурапі. Фінансова та податкова системи Стародавньої Греції. Фінансова та податкова 

системи Стародавнього Риму. Франція X – XVIII ст. – зразок західноєвропейського феодалізму. 

Принципи оподаткування, які А. Сміт називає законами, яким повинен відповідати кожний 

податок. Особливості оподаткування за німецьким вченим-фінансистом Адольфом Вангером. 

 

Тема 3. Найдавніша система податків Київської Русі (IX – кінець XIII ст.) 

 Виникнення, становлення і розквіт Київської Русі. Система прямих податків Київської 

Русі. Одиниці оподаткування. Податки Київської Русі – подимне, полюддя та поплужне. Торгове 

та судове мито. Податки Київської Русі періоду феодальної розробленості. Податкова служба при 

Київському князеві. Податкова служба періоду Золотої Орди. 

 

Тема 4. Податкова та фінансова системи Литовсько-Польської доби (початок XIV ст. – 

початок XVI ст.) 

Землі України під владою іноземних держав у XIV ст. – початок XVI ст. Польська 

податкова реформа на українських землях. Грошова, натуральна данина, панщина та інша сплата 

податків Литовсько-Польської доби. Устави та волоки 1557 р. Податкова система Литовсько-

Польської доби: поголовщина, серебщина, подимщина, воловщина, стація та натуральні платежі 

(деко, хміль, дрова). 

 

Тема 5. Податкова система за часів радянської влади (1917-1991 рр.) 

 Фінансова та податкова політика за часів української державності (1917-1921 рр.). 

Податкова політики України у 1918 р. (держава Петра Скоропадського). Податкова система 

періоду нової економічної політики (1921-1924 рр.). Податкова реформа 1930-1931 рр. Існуюча 

система платежів до бюджету.  

 

Тема 6. Становлення та розвиток податкової системи України (1991-2010 рр.) 

Теоретичний аналіз відповідності чотирьох принципів А. Сміта принципам української 

системи оподаткування. Закон України «Про державну  податкову службу в Україні». Система 

органів державної податкової служби. Завдання органів державної податкової служби. Функції 

Державної податкової адміністрації України. Податкова міліція та її завдання. Структура та 

повноваження податкової міліції. Види податків в Україні. 

 

Тема 7. Модернізація державної податкової служби України як засіб удосконалення 

адміністрування податків та зборів 
 Виникнення і розвиток теорії модернізації. Модернізація державної податкової служби 

України. Стратегічні напрями розвитку податкової служби. Основні функції та завдання 

Департаменту розвитку та модернізації ДПС України. Програма модернізації податкової служби 

в Україні (перший етап 2002 -2006 рр., другий етап 2007-2011 рр.) 
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Тема 8. Диджитал оподаткування 

 Можливості цифрової економіки. Виклики цифрової економіки для податкових органів і 

платника податків. Хмарні технології – проблеми оподаткування. Перспективи розвитку 

інтернет-оподаткування в Україні. 

 

Тема 9. Сучасна податкова система зарубіжних країн 

 Структура податків та податкової служби Франції, Німеччини, Польщі, Чехії. Служба 

внутрішніх надходжень (податкова служба) США. Спільні та відмінні риси податкових систем 

країн Європейського союзу та України. 

 

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА 

Курс складається з одного змістового модуля (ЗМ): до якого входять теми 1-9. Заняття проводяться 

у вигляді лекцій, семінарських (контактних) занять. Завершується дисципліна – заліком. 

Організація оцінювання: 

Денна форма навчання 

  Всі об’єкти поточного контролю знань студентів з даної дисципліни поділяються на 

обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі студенти повинні виконати 

обов’язково під час опанування даної дисципліни. До вибіркових належать альтернативні 

завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати 

необхідну кількість балів поточного контролю.         

Обов’язковими об’єктами поточного оцінювання знань студентів є: 

1) відповіді (виступи) на аудиторних заняттях  – від 0 до 60 балів;  

2) виконання контрольних (модульних робіт) –  від 0 до 20 балів;  

  Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю оцінювання 

не вище 20 балів.  

Вибіркові індивідуальні завдань самостійної роботи та їх оцінювання: 

- аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою - 0-10 балів; 

- пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою – 0-10 балів; 

- підготовка презентації за задраною тематикою 0-10 балів; 

- підготовка реферату (есе) - 0-10 балів; 

- написання конспектів за темами, винесеними  на самостійне вивчення 0-10 балів; 

- підготовка фахової публікації – 0-20 балів. 

За рішенням кафедри, студентам, які брали активну участь у науково-дослідній роботі, 

можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали за результатами поточного контролю (0-

10 балів).   

Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів включно. 

 

Для студентів заочної форми навчання передбачено: 

Об’єктами поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є: 

1. Відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях – 0-40 балів 

2. Виконання  контрольної (модульної) роботи – 10 балів 

3. Виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи в міжсесійний 

період – 0-50 балів. 

Сесійний період 

Обов’язкові об’єкти поточного контроль знань та їх оцінювання: 

а) відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях – 0-40 балів 

б) контрольної (модульної) роботи – 0-10 балів. 
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Таким чином поточний контроль в сесійний період оцінюється від 0 до 50 балів. 

Міжсесійний період 

Обов’язкові об’єкти поточного контроль знань та їх оцінювання: виконання і захист 

обов’язкових завдань для самостійної роботи 

а) домашнє індивідуальне завдання – 0-20 балів: 

 за виконання індивідуального завдання – 0-10 балів; 

 за захист індивідуального завдання в обговоренні його результатів з викладачем (у дні і 

години за графіком «Дня заочника»). – 0-10 балів: 

б) індивідуальне завдання за дистанційним курсом – 0-20 балів. 

  Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю оцінювання 

не вище 10 балів.  

За виконання індивідуальних завдань самостійної роботи за вибором (1-го завдання): 

 аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою – 0-10 балів; 

написання реферату – 0-10 балів; 

 аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою – 0-10 балів; 

 підготовка презентації за заданою тематикою – 0-10 балів; 

 виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) – 0-10 балів. 

 За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — 

в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись 

додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. 

Таким чином поточний контроль в міжсесійний період оцінюється від 0 до 50 балів. 

 Результатами поточного контролю знань студентів в цілому  оцінюються в діапазоні від 0 

до 100 балів (включно). 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання 

має право їх відпрацювати за графіком консультацій. 

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 

календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять 

(завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у 

відповідному семестрі. 

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, 

виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні 

обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, 

повістка, тощо. 

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач. 

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється у формі заліку за шкалою від 0 

до 100 балів включно.  

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою ECTS 

здійснюється в такому порядку: 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS 

Оцінка ECTS Оцінка за шкалою КНЕУ Оцінка за 4-бальною шкалою 
А 90-100 5 (відмінно) 
В 89-80 

4 (добре) 
С 70-79 
D 69-66 

3 (задовільно) 
Е 65-60 

FX 59-21 
2 (незадовільно) з можливістю повторного 

складання 

F 20-0 
2 (незадовільно) з обов’язковим 

повторним вивчення дисципліни 
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