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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІН
«ПОДАТКОВА СИСТЕМА» В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІКИ
Анотація. В статті розкрито мету та завдання виконання курсових робіт з дисципліни
«Податкова система» в умовах пандемії COVID-19 та досягнутого рівня економіки України.
Виокремленні найбільш важливі завдання написання курсових робіт забезпечують посилення
підготовки фахівців з обліку й оподаткування, сприяють збереженню та подальшому
удосконаленню податкового механізму української держави.
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Annotation. The article reveals the purpose and objectives of the course work on the discipline
"Tax System" in a pandemic COVID-19 and the achieved level of the economy of Ukraine.
Highlighting the most important tasks of writing term papers provide enhanced training for
accounting and taxation, contribute to the preservation and further improvement of the tax
mechanism of the Ukrainian state.
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В сучасних умовах важкого політичного становища України, ведення бойових дій на
території Донеччини та Луганщини, відокремлення Криму, посилення пандемії та загрози
життю населення від COVID-19 всі навчальні заклади держави перейшли на дистанційну
форму навчання. Проте важливе значення набуває подальше удосконалення системи
підготовки фахівців вищої кваліфікації згідно з підвищеними потребами важкого стану
економіки та податкової системи України.
Головною потребою сучасності є забезпечення збалансованого та стійкого розвитку всіх
сфер суспільства, гармонізація інтересів різних верств населення, побудова міцної
економічної основи для інтеграції України у світовий економічний простір.
Важливе значення у цьому процесі відводиться податковій системі, яка не лише має
забезпечувати державу необхідними фінансовими ресурсами, а й сприяти вирішенню
першочергових потреб економіки.
На ці важливі аспекти наголошується в законодавчих актах України [1, 2] та жваво
дискутуються питання в навчальній [3 - 5] та науковій [6 - 9] літературі
Відповідно до навчального плану підготовки фахівців з спеціальності 071 «Облік й
оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і аудит» денної та заочної форми
навчання студенти 3 курсу виконують курсові роботи з дисципліни «Податкова система».
Із зміною політичного становища та стану економіки держави виникає багато різних
питань щодо удосконалення податкової системи України, її податкового механізму, складу і
порядку стягнення податків та ряду інших споріднених питань. Тому в процесі підготовки
фахівців бакалаврського рівня з обліку й оподаткування у закладах вищої освіти велике
значення надається процесу самостійного дослідження та виконання тематичних курсових
робіт. На сьогодні мета та завдання виконання курсових робіт з дисципліни «Податкова
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система» потребують уточнення відповідно до сучасних умов життєдіяльності країни. Таким
чином, обрана тема дослідження є доволі актуальною.
Наразі податкова система України є дуже складною та неефективною. Вона досі не
позбавлена цілої низки проблем, серед яких особливо слід визначити нерівномірність
податкового навантаження, фіскальну спрямованість податкових інструментів, нестабільність
податкового законодавства, неефективність податкових пільг та інші численні проблеми. Все
це не лише не сприяє розвитку економіки, а навіть заважає її модернізації та оновленню.
Зазначене свідчить про потребу реформування діючої податкової системи та перетворення її з
фіскального на регулюючий інструмент реалізації загальної соціально-економічної стратегії
держави.
Податкова система повинна стимулювати оновлення виробництва, розвиток
інвестиційної та інноваційної діяльності, що потребує суттєвих змін у стратегії податкової
політики держави.
В цей час важливо володіти знаннями з податкової системи та податкової політики в
нашій державі.
Існуюче сьогодення вимагає володіння знаннями з цілісного уявлення про механізми
функціонування та адміністрування податків, формування податкової політики, її розвитку та
впливу на економіку і всі сфери економічних відносин; з розуміння ролі і функцій податків,
податкових відносин, основних видів податків, зборів і платежів у забезпеченні наповнення
бюджету і відповідного неперервного розширеного відтворення; з володіння навиками в
роботи контролюючих органів, дії податкової системи. Все це відображає ключову роль
податків у формуванні бюджету та господарських зв’язків як на рівні національної, так і на
рівні світової економіки.
Тому на сьогодні гостро стоїть питання поліпшення якості підготовки фахівців з обліку
й оподаткування.
Молоді фахівці повинні володіти відповідною теоретичною базою з оподаткування і вміти
використовувати її у практичній роботі.
Кваліфіковані фахівці повинні ґрунтовно володіти теоретичними засадами оподаткування;
знати сутність та організаційне забезпечення функціонування податкової системи; волоіти
питаннями податкової політики та податкового механізму як передумов реформування
податкової системи; досконало знати механізм розрахунку та сплати непрямих, прибуткових,
місцевих податків та зборів, природно-ресурсних платежів та інших податків та
неподаткових платежів бюджетів всіх рівнів. Особливо уваги заслуговують знання з питань
ухилення від подвійного оподаткування та податковій оптимізації. Крім того, необхідно
знати методику оцінювання ефективності податкової системи та окреслювати проблеми
діючої податкової системи України і розробляти шляхи її удосконалення, гармонізації та
наближення до ефективних світових податкових систем.
Курсова робота – вид навчального процесу, що завершує вивчення дисципліни
«Податкова система».
Курсова робота є творчою роботою, в процесі якої студент поширює свої теоретичні
знання, показує знання економічної теорії та її стану на сучасному етапі, поглиблено вивчає і
розробляє одну з проблем по своєму фаховому спрямуванню, опановує навички самостійної
роботи і вирішує конкретні податкові завдання.
Курсова робота являє собою підсумок самостійного комплексного цілеспрямованого
дослідження однієї з актуальних проблем податкової системи.
Тому метою виконання курсової роботи з дисципліни «Податкова система» є
систематизація, поглиблення та закріплення набутих в університеті знань, поглиблення
навичок самостійної роботи з літературними джерелами, методичними та інструктивними
матеріалами, вивчення та осмислення досвіду здійснення податкової політики на макро- та
мікроекономічному рівні, обґрунтування рекомендацій з удосконалення її здійснення в
Україні.
І доцільно виокремити наступні завдання виконання курсової роботи з дисципліни
«Податкова система»:
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1) поглиблення і розширення теоретичних та практичних знань з податкової системи;
2) оволодіння навиками самостійної наукового дослідження;
3) оволодіння вмінням формулювання висновки та пропозиції; їхнє логічне, послідовне
та доказове викладення;
3) оволодіння навичками публічного захисту підготовленого матеріалу (виступ з
доповіддю, відповіді на питання, відстоювання власної думки) в системі дистанційної форми
захисту у відео режимі на платформі «ZOOM».
У курсовій роботі необхідно показати:
1) вміння правильно використовувати теоретичні положення економічної науки для
успішного виконання податкових завдань;
2) вміння користуватись науковим апаратом, викладати свою точку зору з питань, що
розглядаються;
В курсовій роботі студенти повинні вміти:
1) розкрити сутність і значення податків, зборів і платежів, підвищення їх ефективності,
2) використати новітні досягнення вітчизняної та світової науки в галузі податків;
3) використати та розвинути навики податкової робити;
4) здійснити науково обґрунтовані висновки і внести конкретні пропозиції з
удосконалення податкової політики, податкового механізму та податкової системи держави.
Виконуючи курсової роботу треба використовувати загальнонаукові методи наукового
дослідження та спеціальні способи та прийоми .
Курсова робота виконується індивідуально за відповідною темою.
Тематика курсових робіт розробляється викладачами кафедри і щорічно уточнюється з
урахуванням змін, що відбуваються в законодавстві, теорії та практиці роботи податкової
системи і податкового механізму, стану політики та економіки держави.
Курсова робота з дисципліни «Податкова» готує студентів денної та заочної форми
навчання до написання випускної роботи певного освітньо-кваліфікаційного рівня –
випускної дипломної роботи або магістерської роботи.
Курсова робота з дисциплін «Податкова система» є складовою частиною наукової
роботи студентів і може стати частиною наукового дослідження для виконання випускної
роботи певного освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавра та магістра.
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