
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Інститут економіки та фінансів 

Вибіркова дисципліна 

кафедри фінансів, кредиту та 

страхування 

Теорія та історія оподаткування 
 

спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” 

  

ОП “Фіскальне та митне адміністрування ” 



Мета вивчення дисципліни 
надання здобувачу вищої освіти таких можливостей та переваг:  

формування теоретичних і практичних знань з теорії та історії оподаткування; 

розкриття шляхів забезпечення фінансових інтересів держави, та захист прав 

платників податків; опанування студентами теоретико-методологічних основ 

формування системи оподаткування, роботи державних органів системи 

оподаткування, що забезпечує засвоєння студентами теоретичних знань та 

практичних навичок з питань податкового законодавства. 

Теорія та історія оподаткування 

Обсяг – 4 кредити,  

120 годин, в т.ч. :  

- лекцій – 26 год., 

- практичних та 

семінарських занять –  

26 год.,  

самостійної роботи – 

68 год. 

Період навчання 

−  бакалавр,  

1 курс , 2 семестр 

Підсумкова 

форма контролю 

− залік 



Вивчення дисципліни додатково  

сприяє формуванню студентом таких 

компетентностей 

 

 

 

розуміння особливостей 

функціонування сучасних 

світових та національних 

фінансових систем та їх 

структури 

 

 

 

 

здатність досліджувати 

тенденції розвитку економіки за 

допомогою інструментарію 

макро- та мікроекономічного 

аналізу, оцінювати сучасні 

економічні явища 

здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу 

здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями у сфері фіскального 

та митного адміністрування 

здатність працювати 

автономно 

здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільства,  техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя 



Основні теорії 

оподаткування  

Теорії перекладення 

податків і зборів 

Теоретичні основи  

побудови податкових систем 

Історичний  

розвиток митної  

справи  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ДИСЦИПЛІНИ 

Лекційні  

блоки: 

Передумови 

виникнення та 

розвитку податків 

Історія становлення  

окремих видів  

податків в Україні  

Етапи становлення 

податків як 

особливої форми 

соціальних відносин 

Розвиток системи  

оподаткування в Україні  

Основні етапи 

становлення  

ДПС України 

Історія оподаткування  

в країнах світу  



• Лекційний матеріал 

• Дистанційний курс 

•Методичні вказівки  

для практичних 

занять, самостійної 

роботи, поточного і 

підсумкового контролю 

знань здобувачів вищої 

освіти 

• Дистанційний курс з навчальної дисципліни 

«Теорія та історія оподаткування» 

•  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=752 

•Робоча програма  

навчальної 

дисципліни 

Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 



Кадрове забезпечення 

Кадрове забезпечення 

к.е.н., доц. Мединська Тетяна 
Володимирівна 

 

персональна сторінка: 

http://www.lute.lviv.ua/personal/kafe

dri/kafedra-finansiv-i-

kreditu/medinska-tetjana-

volodimirivna/ 




