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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів - 3/ 

Галузь знань: 
0304 «Право» 
(шифр і назва) вибіркова 

Кількість кредитів - 3/ 
Напрям підготовки: 

Ш - Право 
(шифр і назва) 

вибіркова 

Модулів - 2 Рік підготовки: 
Змістових модулів: 2 2020-202 їй 1 

Курс 

4 

Семестр 

Загальна кількість 
годин - 90 

7.Й 1 Загальна кількість 
годин - 90 Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних - 2 
самостійної роботи 
студента -4,9 

Освітній ступінь: 
Бакалавр 

12 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних - 2 
самостійної роботи 
студента -4,9 

Освітній ступінь: 
Бакалавр 

Практичні, семінарські 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних - 2 
самостійної роботи 
студента -4,9 

Освітній ступінь: 
Бакалавр 

14 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних - 2 
самостійної роботи 
студента -4,9 

Освітній ступінь: 
Бакалавр 

Лабо] раторні 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних - 2 
самостійної роботи 
студента -4,9 

Освітній ступінь: 
Бакалавр 

- -Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних - 2 
самостійної роботи 
студента -4,9 

Освітній ступінь: 
Бакалавр 

Самостійна робота 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних - 2 
самостійної роботи 
студента -4,9 

Освітній ступінь: 
Бакалавр 64 1 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних - 2 
самостійної роботи 
студента -4,9 

Освітній ступінь: 
Бакалавр 

Індивідуальні завдання: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних - 2 
самостійної роботи 
студента -4,9 

Освітній ступінь: 
Бакалавр 

Вид контролю: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних - 2 
самостійної роботи 
студента -4,9 

Освітній ступінь: 
Бакалавр 

зачет т 

Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 
індивідуальної роботи становить(%): 

для денної форми навчання - 34/64 (29/71) 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: Прийняття Закону України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» остаточно підтвердило 



європейські прагнення і європейський вибір. Україна взяла на себе зобов'язання 
розбудовувати розвинуту й сталу демократію та ринкову економіку. З метою ефективного 
виконання цієї Угоди перед державою постала необхідність впроваджувати політичні, 
соціально-економічні, правові та інституційні реформи. Подальше локращення 
економічних відносин, торгівлі, інвестицій та добросовісної конкуренції в значній мірі 
залежить від належного управління у сфері оподаткування. Тому питання щодо 
податкової політики в Україні завжди були і залишаються актуальними. Важливим, в 
контексті проведення в Україні реформ, важливим є не тільки подальший розвиток 
законодавства але й ефективне кадрове забезпечення всіх сфер діяльності. Нажаль 
недостатня підготовленість певної частини працівників державної податкової 
адміністрації та інших контролюючих органів негативно впливає на попередження 
зловживань у сфері оподаткування. У зв'язку з цим актуальним стає вивчення дисципліни 
«Податкове право» у вищих навчальних закладах. 

Навчальна дисципліна «Податкове право» дозволяє вивчити сукупність 
нормативних актів держави, які регулюють податкову систему України, а також дає змогу 
засвоїти основні положення чинного податкового законодавства, ознайомиись із 
науковими працями з податкового права, а також із практикою застосування податкового 
законодавства, зокрема, із практикою організації правового забезпечення діяльності 
суб'єктів податкового права. 

У зв'язку з цим увага акцентується на досліджені податкового 
законодавства як інструмента практичного врегулювання у даній сфері. Курс 
МІДІогоилспо з урахуванням теоретичних положень податкового права, вимог 
чііммот податкового законодавства в обсязі, необхідному для повного та 
і ру ї і іокнот (інапування студентами основних положень цієї галузі. 

{аіілаїїіія: вивчення студентами основних теоретичних питань податкового 
прана як самосгіііїшї галузі права та оволодіння практичними навиками в цій галузі. 
Сіудспги мають набути знання про основні правові механізми правового 
регулювання в зазначеній сфері. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати: 

- специфіку предмета та основні джерела податкового права, їх структуру; 
- види суб'єктів податкового права та їх правовий статус; 
- систему податкових органів та їх правовий статус; 

особливості правового регулювання відносин, що виникають у податковому праві; 
- поняття системи оподаткування, їх типи, 
- принципи оподаткування, 
- поняття податку, платника податку, їх класифікацію, 

поняття об'єкту та ставки оподаткування, їх види, 
методи обліку, 

- основні положення про відповідальність в податковому праві. 
- особливості правового регулювання інститутів особливої частини податкового 

права, а саме: оподаткування фізичних та юридичних осіб, правове регулювання 
місцевого оподаткування, неподаткових відрахувань, поняття подвійного 
оподаткування, його види та шляхи усунення тощо. 

Вміти: 
- аналізувати зміст нормативних актів податкового законодавства України та 

роз'яснювати їх зміст іншим; 

логічно (послідовно, з виділенням головного, доказово) викладати правничий 
матеріал із застосуванням знань різних джерел права; 
аналізувати правові акти та інші документи за допомогою різних наукових методів; 
застосовувати правові знання з податкового права для оцінювання юридичних 
фактів, обґрунтовувати їх правову оцінку.; 
навчитися застосовувати здобуті теоретичні знання при вирішенні практичних 

питань 
скласти декларацію про доходи; 
визначити к конкретній ситуація наявність чи відсутність складу податкового 
правопорушення (адміністративного, кримінального, фінансового); 
оскаржити неправомірні дії посадової особи податкового органу під час перевірки; 
аналізувати зміст нормативних актів податкового законодавства України та 
роз'яснювати їх зміст іншим; 
логічно (послідовно, з виділенням головного, доказово) викладати правничий 
матеріал із застосуванням знань різних джерел права; 
навчитися застосовувати здобуті теоретичні знання при вирішенні практичних 
питань. 

3. Програма навчальної дисципліни 

(«знаходиться на апробації» протокол засідання кафедри № від р. ) 

Змістовий модуль 1. Загальна частина податкового права 

ТЕМА 1. Предмет та метод податкового права. Податкові правовідносини та 

податково-правові норми. 

Предмет податкового права. Податкові відносини. Особливості предмету 

податкового права. Метод правового регулювання податкових відносини та його 

особливоеті. Суб'єкти податкового права. Форми правового режиму свободи суб'єктів. 

Податково-правові норми: поняття та особливості. Класифікація податково-

правових норм. Регулятивні та охоронні податково-правові норми. Зобов'язуючі, 

уповноважуючи та забороняючи податково-правові норми. Матеріальні та процесуальні 

податково-правові норми. Загальні та спеціальні норми. Первинні та похідні норми. 

Загальнодержавні та місцеві податково-правові норми. Норми-презумпції та норми-факти 

у податковому праві. Колізійні податково-правові норми. Структура податково-правової 

норми та Гї особливості. Особливості санкції податково-правової норми. 

Поняття податкових правовідносин. Особливості податкових правовідносин. 

Класифікація податкових правовідносин. Загально регулятивні, конкретно-регулятивні, 

комплексні та охоронні податкові правовідносини. Матеріальні та процесуальні податкові 

правовідносини. Майнові та немайнові податкові правовідносини. Складні та прості 

податкові правовідносини. Структура податкових правовідносин. Об'єкти податкових 

правовідносин. Суб'єкти податкових правовідносин. Податкова правосуб'єктність. Права 



та обов'язки суб'єктів податкових правовідносин. Фактичний та юридичний зміст 

податкових правовідносин. Юридичні факти: поняття та класифікація. 

ТЕМА 2. Система і джерела податкового права. 

Система податкового права. Загальна та Особлива частина податкового права. 

Джерела податкового права. Класифікація джерел податкового права. 

Податкове законодавство. Принципи податкового законодавства. Особливості 

податкового законодавства, загальні не фінансові закони. Загальні фінансові закони. 

Загальні податкові закони. Спеціальні податкові закони. Процес прийняття податкового 

закону. Застосування податкового законодавства. Податкові роз'яснення. Систематизація 

у податковому праві. Податкові нормативно-правові акти. Колізії у податковому праві. 

Конфлікт інтересів. Судова практика застосування податкового законодавства. 

ТЕМА 3. Правове регулювання податкової системи. 

Поняття податкової системи держави. Співвідношення податкової системи і 

системи податків. Регіональна бюджетно-податкова система: поняття, функції та вимоги 

до неї Яадрми регіональної бюджетно-податкової системи. 

Зміст іюлаткової системи. Рівні регулювання податкових потоків. Механізм 

ічлііисмії між органами влади при розподілі компетенції щодо податкового регулювання. 

()соГілтиісп імісі у податкової системи Принципи податкової системи. Законодавче 

рсіуігитаїїмя іірііііцимів податкової системи. 

ІІІЧ1Я ГІЯ ПІ рівні податкового тиску. Податкова межа. 

С'нсгсма оподаткування та принципи її побудови. Структура системи 

огюдаткувания. 

Поняття податку. Податок як прикладна категорія. Податок як правова категорія: 

поняття, ознаки та сутність. Принципи податку. Функції податку: основні та додаткові. 

Співвідношення податків та інших обов'язкових платежів. 

Класифікація податків. Критерії класифікації (платник, форма обкладання, 

компетенція органу регулюючого податок, спосіб стягнення, характер використання, 

періодичність стягнення, облік податку). 

Правовий механізм податку та його елементи. Основні елементи правового 

механізму: платник податку, об'єкт та ставка. Додаткові елементи: податкові пільги, 

предмет, база, одинице оподаткування, джерело сплати податку, особливості податкового 

режиму, бюджет чи фонд надходження, особливості податкової звітності. 

Поняття платника податку. Права та обов'язки платника податку <1)і іичііі особи як 

платники податку. Юридичні особи як платники податку. Пов'язані особи Консолідована 

група платників податку. Податкові агенти. Облік платників иолаткіи 

Подаїкове представництво. Законний, умопЕюнажеиніі іа офіційний представник 

платника податку. 

Поняття об'єкту оподаткування. Види об'єктів оподаткування. Методи визначення 

об'єкту оподаткування. Ставка податку: іюпяггя та види. Предмет та одиниця 

оподаткування. Поняття бази оподаткування. Податковий період. Визначення податкової 

бази. Поняття податкової пільги. Система податкових пільг. Види та форми податкових 

пільг. Правове регулювання територіальних податкових пільг. 

Податковий облік доходів та видатків платника податку. Касовий метод. Метод 

нарахувань. Методи оподаткування. Обчислення податку. Визначення суми податку. 

Способи сплати податків та інших обов'язкових платежів. Строки сплати. Зміни строків 

сплати. Джерело сплати податку. 

ТЕМА 4. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 

Поняття і зміст податкового контролю. Податкова перевірка в системі податкового 

контролю. Класифікація податкових перевірок. 

Суспільна небезпека порушень податкового законодавства. Податкова безпека 

держава. Співвідношення переконання і примусу в податковому праві. Відповідальність за 

порушення податкового законодавства (податково-правова відповідальність) в системі 

юридичної відповідальності. Поняття та види податкових правопорушень. Підстава 

настання відповідальності за порушення податкового законодавства.. Об'єкт, об'єктивна 

сторона, суб'єкт суб'єктивна сторона правопорушення. Види відповідальності. Порядок 

накладення шірафів та застосування фінансових санкції. 

Порядок оскарження незаконних дій та рішень органів ДПС та їх посадових осіб. 

Змістовий модуль 2. Особлива частина податкового права 

ТЕМА 5. Правові засади оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб. 

Загальна характеристика правовідносин з оподаткування доходів фізичних осіб. 

Загальна характеристика законодавства з оподаткування доходів фізичних осіб. Платники 

податку. Об'єкт оподаткування. Загальний оподатковуваний дохід. Податковий кредит. 

Податкові пільги. Ставка податку. Порядок нарахування, утримання та сплати 

нарахованого податку до бюджету. Особливості нарахування та сплати окремих видів 

доходів: доходів від надання нерухомості в оренду, житловий найом; процентів; 

дивідендів; роялті, вифашів та призів; інвестиційного прибутку; благодійної допомоги, 

доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування житла та недержавного 

пенсійного страхування; іноземних доходів; сум надміру витрачених коштів, отриманих 

платником податку на відрядження або під звіт та не поЕісріїуіих у встановлений строк; 
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доходів, одержаних нерезидентами; доходів, отриманих фізичною особою - суб'єктом 

підприємницької діяльності або фізичною особою, яка сплачує ринковий збір. 

Оподаткування операцій, пов'язаних з іпотечним житловим кредитуванням. 

Оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого майна. Оподаткування операцій з 

продажу або обміну об'єктів рухомого майна. Оподаткування доходу, отриманого 

платником податку як подарунок або внаслідок укладення договору дарування. 

Оподаткування операцій із заміщення втраченої власності. Порядок сплати 

(перерахування) податку до бюджету. Особи, відповідальні за нарахування, утримання та 

сплату (перерахування) податку до бюджету. Річна декларація про майновий стан і доходи 

(податкова декларація) та порядок п подання. Забезпечення виконання податкових 

зобов'язань. 

Загальна характеристика правовідносин з оподаткування прибутку підприємств. 

Загальна характеристика законодавства з оподаткування прибутку підприємств. Платник 

податку. Об'єкт оподаткування. Валовий доход. Валові витрати. Амортизація. Ставка 

подаїку. Пільги з податку на прибуток. Нарахування й сплата податку на прибуток. 

(кчіГиімііосі і оподаткування окремих видів діяльності. Податковий період. Податкова 

11111 ІІІСГЬ 

І КМЛ 6. Особливості окремих податків та зборів. 

Загалі.на характерисгика податку на додану вартість. Основні терміни та їх 

иизначспня. Плагник податку. Об'єкт оподаткування. Методи обчислення розміру ПДВ. 

База оподаткування. Ставки ПДВ. Податкові пільги. Порядок обрахування і сплати ПДВ. 

Бюджетне відшкодування. Податкова накладна. Податковий кредит. Податковий вексель. 

Податкова звітність. Відповідальність. 

Земельний податок. Законодавство. Платник податку. Об'єкт оподаткування. 

Ставки податку. Податкові пільги. Нарахування й сплата податку. 

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і 

механізмів. Законодавство. Платник податку. Об'єкт оподаткування. Ставки податку. 

Податкові пільги. Нарахування й сплата податку. 

Інші загальнодержавні подати: податок на промисел, податок на нерухомість тощо. 

Акцизний збір. Законодавство. Платник збору. Об'єкт оподаткування. Ставки 

акцизного збору. Пільги. Нарахування й сплата акцизного збору. 

Мито: поняття, особливості й види. Законодавство. Система митних платежів. 

Платники. Об'єкт мита. Ставки мита. Митна вартість та методи її визначення. Пільги. 

Державне мито. Законодавство. Платники державного мита. Об'єкт обкладення. 

Ставки державного мита. Пільги. 

Загальнодержавні збори. Збір на геологорозвідувальні роботи. Збір за спеціальне 

використання природних ресурсів. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. Збір 

за спеціальне використання водних ресурсів. Плата за спеціальне використання надр при 

видобугку корисних копалин. Збір за забруднення оточуючого природного середовища. 

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Відрахування на фінансування 

дорожнього господарства. Гастрольний збір, Інші загальнодержавні збори та платежі. 

Т Е М А 7. Правове регулювання місцевих податків і зборів. 

Місцева податкова система та принципи її формування. Комунальний податок. 

Податок з реклами. Готельний збір. Збір за паркування автотранспорту. Ринковий збір. 

Курортний збір. Збір за право, використання місцевої символіки. Збір за право проведення 

кіно- та телезйомок. Збір за право на проведення місцевих аукціонів, конкурсних 

розпродаж і лотерей. Збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, 

що прямує за кордон. Збір за видачу дозволів на розміщення тортівельних об'єктів, Інші 

місцеві збори та платежі. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

1 

Кількість годин Назви змістових 
модулів і тем 

1 

денна форма Заочна форма 

Назви змістових 
модулів і тем 

1 

Усьо-
го 
2 

у тому числі усього у тому числі 

Назви змістових 
модулів і тем 

1 

Усьо-
го 
2 

л 
-І 

п 
4 

лаб 
г 

інд с.р. 
усього 

л п лаб інд с.р. 

Модуль 1. Загальн, 
Змістовий модуль 

а части 
І. Загалі 

на 6 

ьна ^ 

Ч 

анкі 
іаст 

Э 
вСЬКОс 

о 
прі 

О-НКІб 

7 
гва 

8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Предмет 
та метод 
податкового права. 
Податкові 
правовідносини та 
податково-правові 
норми. 

11 2 2 
СЬК02і 

7 
9 права 

Тема 2. Система і 
джерела 
податкового права. 

9 2 7 

Тема 3, Правове 
регулювання 
податкової 
системи. 

11 2 2 7 

Тема 4. 
Відповідальність 
за порушення 
податкового 
законодавства. 

11 2 2 7 

Разом за 42 1 6 8 1 - 1 - 1 28 
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змістовим 
модулем 1 
Модуль 2 . Особлива частина банківського права 
Змістовий модуль 2. Особлива частина банківського права 
Тема 5. Правові 
засади 
оподаткування 
доходів фізичних і 
юридичних осіб. 

16 2 2 12 

Тема 6. 
Особливості 
окремих податків 
та зборів. 

16 2 2 12 

Тема 7. Правове 
регулювання 
місцевих податків 
і зборів. 

16 2 2 12 

Разом за 
змістовим 
модулем 2 

48 6 6 36 

Усього годин 90 12 14 - - 64 

4. Теми та план лекційних занять 

№ 
з/п 

Н а з в а т е м и Кількість 
г о д и н 

1 Тема 1. Предмет та метод податкового права. Податкові 
правовідносини та податково-правові норми. 
План 
1. Податкове право: поняття, предмет, метод. 
2. Податково-правові норми: поняття та особливості. 
3. Поняття податкових правовідносин, особливості, класифікація, 
зміст. 
4. Права та обов 'язки суб'єктів податкових правовідносин. 

2 

2 Тема 3: Правове регулювання податкової системи. 
План 
1. Поняття податкової системи держави. 
2. Принципи податкової системи. 
3. Податок: поняття, класифікація. 
4. Поняття об 'єкту оподаткування. Види об'єктів оподаткування. 

2 

3 Тема 4. Відповідальність за порушення податкового 
законодавства. 
План 
1. П о н я п я і зміст податкового контролю. 
2. Податкова перевірка в системі податкового контролю. 
Класифікація податкових перевірок. 
3. Поняття та види податкових правопорушень. 
4. Порядок накладення штрафів та застосування фінансових 
санкції. 
5. Порядок оскарження незаконних дій та рішень органів ДПС та 
їх посадових осіб. 

2 

4 Тема 5. Правові засади оподаткування доходів фізичних і 
юридичних осіб. 
План 
1. Загальна характеристика правовідносин з оподаткування 
доходів фізичних і юридичних осіб. 
2. Податковий кредит. Податкові пільги. Ставка податку. 
3. Порядок нарахування, утримання та сплати нарахованого 
податку до бюджету. 
4. Податковий період. Податкова звітність. 

2 

5 Тема 6. Особливості окремих податків та зборів. 
План 
1. Податок на додану вартість: поняття, платник, об'єкт, база 
оподаткування. 
2. Земельний податок. Законодавство. Платник податку. Об'єкт 
оподаткування. Ставки податку. Податкові пільги. 
3. Акцизний збір. Законодавство. Платник збору. Об'єкт 
оподаткування. Ставки акцизного збору. 

2 

6 Тема 7 . Правове регулювання місцевих податків і зборів. 
План 
1. Місцева податкова система та принципи ії формування. 
2. Загальна характеристика місцевих зборів і платежів. 

2 

Р а з о м 12 
5 . Т е м и п р а к т и ч н и х з а н я т ь 

№ 
з / п 

Н а з в а т е м и Кількість 
г о д и н 

1 Тема 1. Предмет та метод податкового права. Податкові 
правовідносини та податково-правові норми. 
1. Метод правового регулювання податкових відносини та 
його особливості. 
2. Структура податково-правової норми та її особливості. 
Особливості санкції податково-правової норми. 
3. Податкова правосуб'єктність. 

2 

2 Тема 2: Система і джерела податкового права. 
1. Джерела податкового права. Класифікація джерел податкового 
права. 
2. Податкове законодавство. 
3. Податкові нормативно-правові акти. 

2 

3 Тема 3. Правове регулювання податкової системи. 
1. Основні елементи правового механізму: платник податку, 
об'єкт та ставка. 
2. Податкове представництво. Законний, уповноважений та 
офіційний представник платника податку. 
3. Способи сплати податків та інших обов'язкових платежів. 

2 

4 Тема 4. Відповідальність за порушення податкового 
законодавства. 

1. Відповідішьність за порушення податкового законодавства 
(ііодаїково-правова відповідальність) в системі юридичної 

2. Підсіана масіаіімя відповідальності за порушення податкового 
закоііолаисіпа 

2 
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1 

3. Порядок накладення штрафів та застосування фінансових 
санкції. 

5 Тема 5. Правові засади оподаткування доходів фізичних і 
юридичних осіб. 

1. Загальна характерисгика правовідносин з оподаткування 
прибутку підприємств.. 

2. Оподаткування операцій, пов'язаних з іпотечним 
житловим кредитуванням. 

3. Оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого 
майна. 

4. Річна декларація про майновий стан і доходи (податкова 
декларація) та порядок її подання. 

2 

6 Тема 6. Особливості окремих податків та зборів. 
1. Податок 3 власників транспортних засобів та інших самохідних 
машин і механізмів. Законодавство. Платник податку. Об 'єкт 
оподаткування. Ставки податку. Податкові пільги. Нарахування й 
сплата податку. 
2. Інші загальнодержавні подати: податок на промисел, податок на 
нерухомість тощо. 
3. Державне мито. Законодавство. Платники державного мита. 
Об'єкт обкладення. Ставки державного мита. Пільги. 
4. Загальнодержавні збори. 

2 

7 Тема 7 . Правове регулювання місцевих податків і зборів. 
1. Ринковий збір. 
2. Курортний збір. Готельний збір. 
3. Збір за паркування автотранспорту. 
4. Збір за право на проведення місцевих аукціонів, конкурсних 
розпродаж і лотерей. 
5. Збір за видачу дозволів на розміщення торгівельних об'єктів. 

2 

Разом 14 

№ 
з/п 

Назва теми 
9. Самостійна робота 

Тема I. Предмет та метод податкового права. Податкові 
правовідносини та податково-правові норми. 
Суб'єкти податкового права. Форми правового режиму свободи 
суб'єктів. 
Класифікація податково-правових норм. Регулятивні та охоронні 
податково-правові норми. Зобов'язуючі, уповноважуючи та 
забороняючи податково-правові норми. Матеріальні та 
процесуальні податково-правові норми. Загальні та спеціальні 
норми. Первинні та похідні норми. Загальнодержавні та місцеві 
податково-правові норми. Норми-презумпції та норми-факти у 
податковому праві. Колізійні податково-правові норми. 
Загально регулятивні, конкретно-регулятивні, комплексні та 
охоронні податкові правовідносини. Матеріальні та процесуальні 
податкові правовідносини. Майнові та немайнові податкові 
правовідносини. Складні та прості податкові правовідносини. 
Структура податкових правовідносин. Об'єкти податкових 

Кількість 
годин 

13 

ііравоііідносин. Суб'єкти податкових правовідносин. Фактичний 
іа юридичний зміст податкових правовідносин. Юридичні факти: 
поняття та класифікація. 

ема 2: Система і джерела податкового права 
Сисгсма податкового права. Загальна та Особлива частина 
податкового права. Принципи податкового законодавства. 
Особливості податкового законодавства, загальні не фінансові 
закони. Загальні фінансові закони. Загальні податкові закони. 
Спеціальні податкові закони. Процес прийняття податкового 
закону. Застосування податкового законодавства. Податкові 
роз'яснення. Систематизація у податковому праві. Колізії у 
податковому праві. Конфлікт інтересів. Судова практика 
застосування податкового законодавства. 

Тема 3. Правове регулювання податкової системи. 
Співвідношення податкової системи і системи податків. 
Регіональна бюджетно-податкова система: поняття, функції та 
вимоги до неї. Форми регіональної бюджетно-податкової системи. 
Зміст податкової системи. Рівні регулювання податкових потоків. 
Механізм відносин між органами влади при розподілі компетенції 
шодо податкового регулювання. Особливості змісту податкової 
системи Законодавче регулювання принципів податкової системи. 
Поняття та рівні податкового тиску. Податкова межа. 
Система оподаткування та принципи її побудови. Структура 
системи оподаткування. 
Поняття податку. Податок як прикладна категорія. Принципи 
податку. Функції податку: основні та додаткові. Співвідношення 
податків та інших обов'язкових платежів. 
Класифікація податків. Критерії класифікації (платник, форма 
обкладання, компетенція органу регулюючого податок, спосіб 
стягнення, характер використання, періодичність стягнення, облік 
податку). 
Правовий механізм податку та його елементи. Додаткові 
елементи: податкові пільги, предмет, база, одиниця 
оподаткування, джерело сплати податку, особливості податкового 
режиму, бюджет чи фонд надходження, особливості податкової 
звітності. 
Поняття платника податку. Права та обов'язки платника податку. 
Фізичні особи як платники податку. Юридичні особи як платники 
податку. Пов'язані особи. Консолідована група платників 
податку. Податкові агенти. Облік платників податків. 
Методи визначення об'єкту оподаткування. Ставка податку: 
поняття та види. Предмет та одиниця оподаткування. Поняття 
бази оподаткування. Податковий період. Визначення податкової 
бази. Поняття податкової пільги. Система податкових пільг. Види 
та форми податкових пільг. Правове регулювання територіальних 
податкових пільг. 
Податковий облік доходів та видатків платника податку. Касовий 
метод. Метод нарахувань. Методи оподаткування. Обчислення 
податку. Визначення суми податку. Строки сплати. Зміни строків 
сплати. Джерело сплати податку. 

Тема 4. Відповідальність за порушення податкового 
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законодавства. 
Суспільна небезпека порушень податкового законодавства. 
Податкова безпека держава. Співвідношення переконання і 
примусу в податковому праві. Об'єкт, об'єктивна сторона, суб ' єк -
суб'єктивна сторона правопорушення. Види відповідальності 
Тема 5. Правові засади оподаткування доходів фізичних і 
юридичних осіб. 
Загальна характеристика законодавства з оподаткування доходів 
фізичних осіб. Платники податку. Об 'єкт оподаткування. 
Загальний оподатковуваний дохід. Особливості нарахування та 
сплати окремих видів доходів: доходів від надання нерухомості в 
оренду, житловий найом; процентів; дивідендів; роялті, виграшів 
та призів; інвестиційного прибутку; благодійної допомоги, 
доходів, отриманих за договорами довгострокового страхуъання 
житла та недержавного пенсійного страхування; іноземних 
доходів; сум надміру витрачених коштів, отриманих платником 
податку на відрядження або під звіт та не повернутих у 
встановлений строк; доходів, одержаних нерезидентами; доходів, 
отриманих фізичною особою - суб'єктом підприємницької 
діяльності або фізичною особою, яка сплачує ринковий збір. 
Оподаткування операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого 
майна. Оподаткування доходу, отриманого платником податку як 
подаруїюк або внаслідок укладення договору дарування. 
Оподаткування операцій із заміщення втраченої власності. 
Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету. Особи, 
відповідальні за нарахування, утримання та сплату 
(перерахування) податку до бюджету. Забезпечення виконання 
податкових зобов'язань. 
Платник податку. Об ' єкт оподаткування. Валовий доход. Валові 
витрати. Амортизація. Ставка податку. Пільги з податку на 
прибуток. Нарахування й сплата податку на прибуток. 
Особливості оподаткування окремих видів діяльності. 
Тема 6 . Особливості окремих податків та зборів. 
Ставки ПДВ. Податкові пільги. Порядок обрахування і сплати 
ПДВ. Бюджетне відшкодування. Податкова накладна. Податковий 
кредит. Податковий вексель. Податкова звітність. 
Відповідальність. 
Земельний податок. Нарахування й сплата податку. 
Акцизний збір. Пільги. Нарахування й сплата акцизного збору. 
Мито: поняття, особливості й види. Законодавство. Система 
митних платежів. Платники. Об 'єкт мита. Ставки мита. Митна 
вартість та методи її визначення. Пільги. 
Збір на геологорозвідувальні роботи. Збір за спеціальне 
використання природних ресурсів. Збір за спеціальне 
використання лісових ресурсів. Збір за спеціальне використання 
водних ресурсів. Плата за спеціальне використання надр при 
видобутку корисних копалин. Збір за забруднення оточуючого 
природного середовища. Збір на розвиток виноградарства, 
садівництва і хмелярства. Відрахування на фінансування 
дорожнього господарства. Гастрольний збір. Інші 
загальнодержавні збори та платежі. 

12 

12 

15 

ІЧ-ма 7. Правове регулювання місцевих податків і зборів. 
Конуиіип.ний податок. Податок з реклами. Збір за право 
ііикорисгашія місцевої символіки. Збір за право проведення кіно-
1 а іслсзйомок. Збір за проїзд по території прикордонних областей 
ав гограиспорту, що прямує за кордон. Інші місцеві збори та 
платежі. 

Разом 

12 

64 

11. Методи навчання 

1. Методи навчання за джерелом знань: 
1.1. Словесні: розповідь, пояснення, бесіда (евристична і репродуктивна), лекція. 

робота з книгою (читання, переказ, складання плану, конспектування, опорних 
конспектів тощо). 

1.2. Наочні: демонстрація, ілюстрація. 
1.3. Практичні: практична робота. 

2. Методи навчання за характером логіки пізнання. 
1. \ Аналітичний. 
2.2. Методи синтезу. 
2.3. Індуктивний метод. 
2.4. Дедуктивний метод. 
2.5. Традуктивний метод. 

3. Методи навчання за характером та рівнем самостійної розумової діяльності 
студентів. 

3.1. Проблемний (чи проблемно-інформаційний) 
3.2. Частково-пошуковий (евристичний) 
3.3. Репродуктивний 
3.4. Пояснювально-демонстративний 

4. Активні методи навчання - використання технічних засобів навчання, 
диспути, круглі столи, ділові та рольові ігри,використання проблемних ситуацій, 
імітаційні методи навчання (побудовані на імітації майбутньої професійної діяльності), 
використання навчальних та контролюючих тестів, використання опорних конспектів 
лекцій. 

5. Інтерактивні технології навчання - використання мультимедійних технологій, 
case-study (метод аналізу конкретних ситуацій), діалогове навчання, співробітництво 
студентів (кооперація). 

12. Методи контролю 

1. Рейтинговий контроль за 100-бальною шкалою оцінювання ЄКТС 
2. Проведення проміжного контролю протягом семестру (проміжна атестація) 
3. Полікритеріальна оцінка поточної роботи студентів: 
- рівень знань, продемонстрований на семінарських заняттях; 
- активність під час обговорення питань, шо винесені на заняття; 
- експрес-контроль під час аудиторних занять; 
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- самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 
- написання рефератів; 
- результати тестування; 
- письмові завдання при проведенні контрольних робіт; 
- виробничі ситуації, 
4, Пряме врахування у підсумковій оцінці виконання студентом певного 

індивідуального завдання : 
- навчально-дослідна робота; 
- навчально-практичне дослідження із презентацією результатів тощо. 

Поточне тестування та самостійна робота 

s S o , 
S 

2 « a. s 1-

Атес-
тація 

Сума 

Модуль 1 -
40 балів 

Модуль 2 - ЗО 
балів 

С 
р 

с 
s S o , 
S 

2 « a. s 1-
ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 

15 85 
( 7 0 + 1 5 ) 

15 
100 

10 10 10 10 10 10 10 

85 
( 7 0 + 1 5 ) 

15 
100 

Розподіл балів системи ЄКТС за результатами навчання і семестровій 
(підсумковій) атестації у формі заліку: 

)іа денній формі навчання 
до 70 балів - за результатами модульного контролю протягом семестру; 
до 15 балів - за результатами проміжної атестації; 

до 15 балів - за виконання самостійної роботи. 

Шкала оцінювання: національна та Е С Т 8 

Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 

Оцінка 
E C T S 

Оцінка за національною ш к а л о ю Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 

Оцінка 
E C T S 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
п р а к т и к и 

для заліку 

9 0 - 1 0 0 А відмінно 

зараховано 
82-89 В 

добре 
зараховано 75-81 С добре 
зараховано 

69-74 D 
задовільно 

зараховано 

60-68 Е задовільно 

зараховано 

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов'язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
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14. Методичне забезпечення 
І І Ііідаї кове право. Методичні вка;іівки шодо вивчення дисципліни, виконання 
. ,імін іпімої роботи, проведення практичних занять, Сумп, 2020 р,, 42 с, 
,' І Іанчально - методичний комплекс з дисципліни «Податкове право» на платформе 
МоснПс, СИЛУ, 2020 рік, 

15. Рекомендована література 
ІІОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

1. Бюджетний кодекс України від 08,07,2010 року № 2456-VI - [Електронний ресурс] 
- Режим доступу до матеріалу: http://zakon4,rada,gov,ua/ 
2. Закон України «Про валюту і валютні операції»: Закон України від 21 червня 2018 
року № 2473-Vin [Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
https://zakon,rada,gov,ua/laws/show/2473-19 
3. Закон України «Про Кабінет Міністрів України»: Закон України від 7 жовтня 2010 
р, № 2591-VI [Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
https://zakon,rada.gov,ua/laws/show/794-18 
4. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» : Закон України від 17 
березня 2011 р, Хо 3166-VI [Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
https://zakon,rada,gov.ua/laws/show/3166-17 
5. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування» : Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI - [Електронний ресурс] 
- Режим доступу до матеріалу: http://zakon4.rada.gov.ua/Iaws/show/2464-17 
6. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» : Закон 
України від 05.04.2001 № 2346-ІІІ - [Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2346-I4 
7. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю 
в Україні»: Закон України від 26.01.1993 № 2939-ХІІ - [Електронний ресурс] - Режим 
доступу до матеріалу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-I2 
8. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Закон 
України від 16.07.1999 № 996-XIV- [Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
http ://zakon4. rada. gov. ua/laws/sho w/996-14 
9. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" // Закон 
України від 05.04.2001 № 2346-111 — [Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2346-14 
10. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення» // Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII -
[Електронний ресурс] - Режим доступу до матеріалу: 
http://zakon4.rada.gov.Ua/laws/show/l 702-18 
11. Кодекс України про адміністративні правопорушення -[Електронний ресурс] -
Режим доступу до матеріалу: https://zakon.rada.gov.ua''laws/show/80731-10 
12. Конституція України: із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 8 
грудня 2004 року № 2222-IV. - К., 2006. - 64 с. 
13. Податковий кодекс України від від 02.12.2010 № 2755-VI - електронний ресурс: 
http://zakon 1 .rada.gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17 
14. Про Державну фіскальну службу України: постанова Кабінету Міністрів України 
від 21.05.2014 р. № 236 - електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-
%DO%BF 
15. Про затвердження Порядку координації одночасного проведення планових 
перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового 

http://zakon4.rada.gov.ua/Iaws/show/2464-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2346-I4
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-I2
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
http://zakon4.rada.gov.Ua/laws/show/l
http://zakon
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-
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контролю: постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. № 805 - електронний 
ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/805-2013-%00%ВР 
16. Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів: наказ Міністерства 
фінансів України від 09.12.2011 р. № 1588 - електронний ресурс: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/zl562-11 
17. Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок 
дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, 
валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх 
відокремленими підрозділами: наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2015 № 727 
- електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/zl300-15 
18. Про затвердження Порядку формування Реестру великих платників податків та 
затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів: наказ Міністерства 
фінансів України від 21.10.2015 № 911- електронний ресурс: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/zl395-15 
19. Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку: наказ 
Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. № 578- електронний ресурс: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0799-15 
20. Деякі питання реалізації ст. 95 Податкового кодексу України: постанова Кабінету 
Міністрів України від 29.12.2010 р. К» 1244- електронний ресурс: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1244-2010-%D0%BF 
21. Про затвердження Порядку надіслання контролюючими органами податкових 
гіовідомлень-рішень платникам податків: наказ Міністерства фінансів України від 
28 12.2015 № 1204 - електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0124-16 
22. Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання 
іакнми, пю втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України : постанова 
Кабіпсгу Міністрів України від 06.08.2014 р. № 311 - електронний ресурс: 
htlps://zakoll.rada.gov.ua/laws/show/311-2014-%00%ВР 
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