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Анотація курсу 

Податкове право є складовою частиною фінансового права, що регулює основи 

доходної частини бюджетів.  

Податкове право містить досить велику сукупність фінансових норм, що об’єднані 

в певну систему. Остання розбита на групи, що мають специфічні особливості,   логічну 

структуру, об’єктивний склад.   Система   податкового права – сукупність суспільних 

фінансових відносин, що визначає внутрішню структуру податкового права, зміст і 

особливості розміщення норм, які регулюють податкові правовідносини. 

Навчальна дисципліна «Податкове право» складається із Загальної та Особливої 

частин. Загальна частина акумулює інститут, що закріплює загальні підходи до 

регулювання системи оподаткування, які мають відношення до всіх видів податків і зборів 

і норм Особливої частини. До Загальної частини належать положення, що закріплюють 

поняття та зміст податкового права, зміст податкової системи, механізм податку та його 

елементів, підстави відповідальності за порушення норм податкового законодавства. 

Особлива частина податкового права складається з інститутів, що деталізують 

податкову систему в цілому та визначають конкретні механізми окремих податків і зборів. 

Саме Особлива частина охоплює правові механізми елементів податкової системи. 

 

Мета курсу 

Мета навчальної дисципліни є формування у здобувача вищої освіти здатностей: 

застосовувати законодавчі акти на практиці; складати податкові декларації; користуватися 

нормативними документами з метою визначення своїх обов’язків під час проведення 

податкового контролю; складати документи за встановленою формою у зв’язку з 

реалізацією механізму податкового контролю; самостійно обчислювати суму фінансових 

санкцій і пені за порушення правил податкового законодавства для узгодження 

податкових зобов’язань у разі визначення їх органами податкового контролю; давати 

правильну юридичну консультацію фактичним відносинам у сфері податкового права. 

 

Організація навчання 

Тематичний план 

№ Назва теми Всього 

годин 

Лекції Семінари Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Розділ 1. Загальні положення податкового законодавства. 

1. Податкове право як 
галузь права 

9 2 2  5 

2. Податкові 

правовідносини та 

податково-правові 

норми 

13 4 2 2 5 

3. Правове регулювання 

податкової системи 
9 2 2  5 

Розділ 2. Особливості податкових режимів. 

4. Правове регулювання 

податку 
13 2 4 2 5 

5. Загальнодержавні та 

місцеві податки і 

збори 

16 4 4 2 6 

6. Податковий облік 

доходів і витрат 

платника податків 

10 2 2  6 

7. Податковий контроль. 10 2 2  6 



Відповідальність за 

порушення 

податкового 

законодавства 

8. Податкове 

представництво. 

Особи, що сприяють 

сплаті податків та 

зборів 

10 2 2  6 

Всього годин за курсом 90 20 20 6 44 

 

 

Завдання до семінарів та практичних занять 

 

Семінарські заняття 

 Готуючись до семінарського заняття Ви маєте підготувати конспект питань, що 

містяться в плані відповідної теми. Наявність конспекту всіх (!) питань та ваша 

присутність на занятті є запорукою успішної роботи та отримання балів (їх кількість 

залежить від вашої активності та якості підготовки). Відсутність конспекту або неповний 

конспект, навіть за умови вашої присутності на семінарі, оцінюється в 0 балів. 

 

 

Плани семінарських занять 

Тема 1.  Податкове право як галузь права 

1. Податкове право в системі фінансового права.  

2. Предмет і метод податкового права. 

3. Система податкового права.  

4. Джерела податкового права.  

5. Принципи податкового права та податкового законодавства.  

6. Склад податкового законодавства України.  

Література: основна № 1, 2, 4, 7, 9-17; допоміжна № 2-4, 5, 9, 11. 

 

Тема 2. Податкові правовідносини та податково-правові норми. 
1. Поняття податкових правовідносин.  

2. Особливості податкових правовідносин.  

3. Класифікація податкових правовідносин.  

4. Зміст податкових правовідносин.  

5. Об’єкт податкових правовідносин.  

6. Суб’єкти податкових правовідносин.  

7. Поняття та види податково-правових норм. 

Література: основна № 1, 2, 5-9, 14-18; допоміжна № 1, 3, 7, 11, 12. 

 

Тема  3. Правове регулювання податкової системи України. 
1. Поняття податкової системи України.  

2. Основні засади встановлення податків і зборів.  

3. Поняття податку та збору.  

4. Ознаки податку.  

5. Принципи та функції податку.  

6. Класифікація  податків  і  зборів.   

7. Підстави  класифікації  податків  і зборів.  

8. Спеціальні податкові режими. 

Література: основна № 1, 2, 4, 7-10, 13-20; допоміжна № 2, 3, 4, 11, 13. 



 

Тема 4.  Правове регулювання податку. 
1. Місце платника податків у системі суб’єктів податкових правовідносин.  

2. Обов’язки та права платників податків.  

3. Фізичні особи як платники податків.  

4. Юридичні особи як платники податків.  

5. Самозайнята особа.  

6. Поняття податкового резидента та податкового нерезидента. 

7. Поняття та види об’єктів оподаткування.  

8. Поняття ставки податку. 

Література: основна № 1, 2, 5-9, 14-18; допоміжна № 1, 3, 7, 11, 12. 

 

Тема 5. Митна справа і митна політика  
 

1. Митна територія і митний кордон України. 

2. Поняття, структура та зміст митної справи. 

3. Державна політика у сфері державної митної справи. 

4. Правові засади міжнародного митного співробітництва. 

5. Правові засади міжнародного митного співробітництва України 

Література: основна № 1, 2, 4-8, 16-20; допоміжна № 1, 3, 4, 13. 

 

Тема 5. Загальнодержавні та місцеві податки і збори 

1. Податок на прибуток підприємств.  

2. Податок на доходи фізичних осіб.  

3. Податок на додану вартість.  

4. Акцизний податок.  

5. Екологічний податок.  

6. Рентна плата.  

7. Мито.  

8. Податок на майно.  

9. Єдиний податок. 

10. Збір за місця для паркування транспортних засобів.  

11. Туристичний збір. 

Література: основна № 1, 2, 5-9, 14-18; допоміжна № 1, 3, 7, 11, 12. 

 

Тема 6.  Податковий облік доходів і витрат платника податків. 

1. Види витрат і доходів платника податків. 

2. Методи обліку доходів і витрат платника податків.  

3. Касовий метод. 

4. Метод нарахувань. 

5. Метод «попередньої події».  

Література: основна № 1, 2, 4, 11-20; допоміжна № 1, 3, 4, 11. 

 

Тема 7.  Податковий контроль. Відповідальність за порушення податкового 

законодавства. 

1. Поняття, види та методи податкового контролю.  

2. Зміст та види податкової перевірки. 

3. Класифікація податкових правопорушень. 

4. Фінансові санкції. 

5. Види відповідальності за порушення податкового законодавства. 

Література: основна № 1, 2, 5, 7, 9-13; допоміжна № 2-4, 10, 12. 

 



Тема 8.  Податкове представництво. Особи, що сприяють сплаті податків і   зборів. 

1. Поняття представництва в оподаткуванні.  

2. Види податкових представників.  

3. Податкові агенти.  

4. Суб’єкти, що сприяють сплаті податків і зборів.  

5. Пов’язані особи. 

Література: основна № 1-6, 7, 8-15; допоміжна № 1, 3, 7, 9, 10, 13. 

 

Практичні заняття 

 Підготовка до практичного заняття передбачає опрацювання матеріалів (текстів) 

необхідних для успішного виконання практичних завдань. Отже, ваші бали залежать від 

вашої попередньої підготовки. 

 

Завдання до практичних занять 

Тема 2. Податкові правовідносини та податково-правові норми 

Провести аналіз прав платників податків, податкових агентів та представників 

платників податків. 

Скласти порівняльну таблицю України і інших країн за місцем в рейтингу Doing 

Business опублікованому Світовим Банком за податковою складовою (для 13 порівняння 

взяти 10 країн). На основі даного порівняння зробити короткі висновки про рівень 

розвитку вітчизняної податкової системи. 

 

Назва 

країни 

Рік Час для сплати 

податкових 

платежів 

Кількість 

платежів на 

рік 

Сукупна 

податкова 

ставка (у 

відсотках до 

комерційного 

прибутку) 

Місце України 

серед інших 

країн світу за 

рівнем 

розвитку 

податкової 

системи 

      

      

      

 

Дослідити основні етапи становлення податкової системи на території України. 

 

Тема 4. Правове регулювання податку 

Зобразити загальну структуру державної фіскальної служби України. 

Розкрити основні положення адміністрування податків і зборів у відповідності до 

Податкового кодексу України.  

Дайте характеристику різним видам податкових перевірок. 

 

 

Вид перевірки Характеристика 

Камеральні  

Документальні:  

Планові 

Позапланові 

Виїзні  

Невиїзні 

 

Фактичні  



На основі аналізу структури фіскальної служби України та її порівняння зі 

структурою податкових органів інших країн виділити основні її недоліки та надати 

практичні рекомендації щодо її вдосконалення. 

 

Тема 5. Загальнодержавні та місцеві податки і збори 

1. Визначте джерела сплати податку на прибуток:  

а) собівартість продукції;  

б) прибуток до оподаткування; 

 в) валовий дохід;  

г) виручка від реалізації продукції; д)чистий прибуток.  

2. Ставка податку на прибуток підприємств:  

а) 15%;  

б) 25%;  

в) 18%;  

г) 0%; 

д) всі відповіді вірні.  

3. Адміністративні витрати, витрати збут та інші витрати операційної діяльності, які 

не входять до виробничої собівартості продукції, однак відшкодовуються у ціні товару 

шляхом реалізації виготовленої продукції:  

а) собівартість продукції;  

б) загальновиробничі витрати;  

в) витрати періоду;  

г) прямі витрати;  

д) розподілені витрати.  

4. Дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у тому числі 

платежі від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості) за вирахуванням наданих знижок, 

вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать 

комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів:  

а) чистий дохід;  

б) валовий дохід;  

в) чистий прибуток;  

г) валовий прибуток;  

д) прибуток до оподаткування. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Ряд питань навчальної дисципліни виносяться на самостійне опрацювання. 

Виконання самостійної роботи оцінюється окремо та є невід’ємною складовою успішного 

проходження курсу. Для виконання завдань самостійної роботи вам необхідно зробити 

конспект нижчезазначених питань. Кожне питання має бути ґрунтовно висвітлене в обсязі 

не менше двох сторінок рукописного тексту. 

 

1. Місце платника податків у системі суб’єктів податкових правовідносин.  

2. Обов’язки та права платників податків.  

3. Фізичні особи як платники податків.  

4. Юридичні особи як платники податків.  

5. Самозайнята особа.  

6. Поняття податкового резидента та податкового нерезидента. 

7. Поняття та види об’єктів оподаткування.  

8. Поняття ставки податку. 

9. Ознаки податків. 

10. Правовий механізм податків та його елементи. 

11. Методи визначення об’єктів оподаткування. 



12. Класифікація ставок оподаткування.  

13. Гранична ставка податку.  

14. Абсолютна та відносна ставки податку.  

15. Види витрат і доходів платника податків. 

16. Методи обліку доходів і витрат платника податків.  

17. Касовий метод. 

18. Метод нарахувань. 

19. Метод «попередньої події».  

20. Склад собівартості витрат. 

21. Документальне підтвердження витрат.  

22. Витрати операційної діяльності.  

23. Реєстри обліку доходів і витрат.  

24. Види доходів і витрат платника податків.  

25. Їх характеристика.  

26. Методи обліку доходів і витрат платника податків. 

27. Поняття, види та методи податкового контролю.  

28. Зміст та види податкової перевірки. 

29. Класифікація податкових правопорушень. 

 

Література: основна № 1, 2, 4, 7-9, 15-20; допоміжна № 2-4, 7, 12. 

 

Індивідуальні завдання 

 Індивідуальні завдання виконуються у вигляді рукописного есе обсягом до 5 

сторінок за темою яка обирається з нижченаведеного переліку або індивідуальною темою 

погодженою з викладачем. При написанні есе доцільним буде скористатись порадами за 

посиланням: https://zno.if.ua/?p=985 

Тематика есе: 

1. Фінансові санкції. 

2. Види відповідальності за порушення податкового законодавства. 

3. Перелічити органи податкового контролю. 

4. Поняття податкової перевірки.  

5. Класифікація податкових перевірок.  

6. Порядок та особливості проведення перевірок різних видів.  

7. Строки проведення перевірок.  

8. Оформлення результатів перевірок. 

9. Кримінальна, адміністративна та фінансова відповідальність за порушення 

податкового законодавства. 

10. Поняття податкової системи України.  

11. Основні засади встановлення податків і зборів.  

12. Поняття податку та збору. Ознаки податку.  

13. Принципи та функції податку.  

14. Класифікація  податків  і  зборів.  Підстави  класифікації  податків  і  

15. зборів.  

16. Співвідношення податку, збору та мита. 

17. Основні, додаткові та факультативні елементи правового механізму податку. 

18. Назвати основні функції податків. 

19. Поняття та рівні податкового тиску.  

20. Повноваження   Верховної   Ради   України, сільських,  селищних  і     

21. міських рад щодо податків і зборів. 

22. Типи й особливості податкових систем. 

 

Порядок оцінювання 



 Оцінювання ваших досягнень відбувається за системою відображеною в Таблиці 1 

 

Таблиця 1 

№ Назва теми  

 

Всього 

балів 

 

Форма заняття та  

Лекції 

(ведення 

конспекту) 

Семінари 

(конспектування, 

питань, виступ, 

доповнення) 

Практичні 

Заняття 

(опрацювання 

матеріалів для 

підготовки, успішне 

виконання завдань) 

Розділ 1. Загальні положення податкового законодавства 

1. Податкове право як галузь 

права 

6 1 2 3 

2. Податкові правовідносини 

та податково-правові 

норми 

7 1 4 2 

3. Правове регулювання 

податкової системи 

5 1 2 2 

Розділ 2. Особливості податкових режимів. 

4. Правове регулювання 

податку 

9 1 4 4 

5. Загальнодержавні та 

місцеві податки і збори 

5 1 2 2 

6. Податковий облік доходів 

і витрат платника податків 

9 1 4 4 

7. Податковий контроль. 

Відповідальність за 

порушення податкового 

законодавства 

7 1 2 4 

8. Податкове 

представництво. Особи, 

що сприяють сплаті 

податків та зборів 

7 1 4 2 

Разом 55 8 24 23 

Виконання завдань для 

самостійної роботи та 

написання есе 

 

5 

Залік 40 

Всього 100 балів 

 

За ведення конспекту лекцій нараховується 1 бал за кожну тему, що повністю 

відображена у вашому конспекті. Таким чином, за роботу на лекціях ви можете отримати 

до 9 балів. Нагадуємо, що під час лекцій та інших занять не припустимо відволікатись 

розмовами, користуватись мобільними телефонами та іншими гаджетами, порушувати 

дисципліну в будь який інший спосіб. Запізнення на лекцію так само не припустимі, 

викладач залишає за собою право не допустити до заняття студента, що порушує 



дисципліну або запізнюється. Поважайте працю викладача, ваших товаришів по навчанню 

та себе – дотримуйтесь дисципліни під час освітнього процесу. Ці ж самі правила 

поведінки поширюються й на інші форми занять (семінари, практичні). Користування 

гаджетами для доступу до мережі Інтернет припустиме лише під час 

семінарських/практичних занять за вказівкою чи дозволом викладача. Пропущені лекції 

слід відпрацювати переписавши конспект та продемонструвавши його викладачу, при 

цьому слід бути готовим відповісти на його питання за змістом лекції. 

Робота на семінарах оцінюється за наступними критеріями: 

- ваша присутність та повний конспект семінарських питань забезпечують вам 1 

бал; 

- для того аби отримати ще один бал слід брати участь в опрацюванні 

семінарських питань (доповнення, відповідь на питання викладача, висловлення своєї 

обґрунтованої точки зору під час обговорення проблемних питань); 

- виступ із доповіддю на питання за планом семінарського завдання може 

принести вам ще один бал за умови, що відповідь буде змістовною та відповідати 

плановому питанню; 

- якщо, при виступі, ви проявите ґрунтовну підготовку, висловите власну точку 

зору щодо висвітлюваної проблеми й підкріпите її аргументацією, правильно відповісте 

на уточнюючі питання викладача то можете отримати ще 1 бал. 

 Таким чином ваша участь в роботі семінару може принести вам до 4 балів за одне 

заняття. Пропущений семінар відпрацьовується написанням конспекту всіх питань з плану 

заняття та відповідями на питання викладача за змістом семінару під час відпрацювання.  

 Практичні заняття можуть принести вам по 2,5 бали за одне заняття за умови 

попереднього опрацювання матеріалів для підготовки до заняття й успішного виконання 

всіх завдань безпосередньо на самому занятті. Не виконання завдань знижує ваш бал 

пропорційно відсотку й рівнів складності завдань з якими ви не впорались. Ваша 

присутність без підготовки та нездатність впоратись із завданнями оцінюється 0 балів. 

Відпрацювання пропущених чи оцінених у 0 балів занять відбувається за умови 

попереднього ознайомлення з матеріалами для підготовки до практичного заняття та 

виконання завдань запропонованих викладачем (увага – завдання можуть відрізнятись від 

тих, що вирішували ваші одногрупники).  

 Самостійна робота оцінюється викладачем з розрахунку 0,5 бала за два повністю 

висвітлених в конспекті питання з вищенаведеного списку. За виконання завдань для 

самостійної роботи ви можете отримати до 2,5 бали. 

 Кожен курсант (студент, слухач) має до кінця жовтня написати та надати 

викладачу есе на тематику з запропонованого переліку або за власною темою узгодженою 

з викладачем. Успішне виконання цього завдання оцінюється в 5 балів. При цьому оцінка 

відбувається узагальненням балів за 5 критеріями: 1) грамотність та оформлення – 0,5 

бала; 2) відповідність змісту темі – 0,5 бала; 3) структурна логічність – 0,5 бала; 4) 

аргументованість висновків – 0,5 бала; 5) оригінальність роботи та культура посилань на 

джерела – 0,5 бала. 

 Підсумковий контроль з дисципліни відбувається у вигляді усного заліку на якому 

ви можете отримати до 40 балів в залежності від повноти та обґрунтованості ваших 

відповідей. На заліку викладач задає вам 4 питання з переліку наведеного нижче, кожна 

відповідь дає вам до 10 балів. Якщо під час проходження курсу ви набрали 60 балів то 

маєте право не здавати залік вдовольнившись підсумковою оцінкою відповідно до 

кількості набраних балів. Схема переведення балів у підсумкову оцінку наведена в 

Таблиці 2. 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 



Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Питання до заліку 

1. Місце податкового права в системі фінансового права. 

2. Предмет податкового права. 

3. Метод податкового права. 

4. Система та джерела податкового права. 

5. Зв’язок податкового права з іншими галузями права. 

6. Податкове законодавство України. Податкові роз’яснення. 

7. Податкова система : поняття, функції та типи. 

8. Поняття та рівні податкового тиску. 

9. Поняття, ознаки та функції податку. 

10. Співвідношення податку, збору й інших обов’язкових платежів. 

11. Класифікація податків і зборів. 

12. Правовий механізм податку та його елементи. 

13. Принципи оподаткування. 

14. Поняття платника податків. Його обов’язки та права. 

15. Податковий агент. 

16. Податкове представництво. 

17. Об’єкт оподаткування : поняття та види. 

18. Правове регулювання ставок оподаткування. 

19. Податкові пільги. 

20. Самозайнята особа як платник податків. 

21. Обчислення та сплата податків. 

22. Джерела сплати податків. 

23. Податкова звітність : поняття та форми її реалізації. 

24. Правова природа податкового обов’язку. 

25. Забезпечення виконання обов’язку зі сплати податків і зборів. 

26. Податкова міліція України. 

27. Контролюючі органи й органи стягнення. 

28. Органи державної податкової служби України. 

29. Податкова перевірка : поняття та види. 

30. Правове регулювання податкового контролю. 

31. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 

32. Поняття та види подвійного оподаткування. Шляхи та методи його усунення. 

33. Правове регулювання податку на додану вартість. 

34. Основні елементи правового механізму ПДВ. 

35. Додаткові елементи правового механізму ПДВ. 

36. Податковий кредит. 

37. Податкова накладна. 

38. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 



39. Податкові правовідносини. 

40. Правове регулювання акцизного податку. 

41. Основні елементи правового механізму акцизного податку. 

42. Додаткові елементи правового механізму акцизного податку. 

43. Правове регулювання податку на прибуток. 

44. Основні елементи податку на прибуток. 

45. Додаткові елементи  податку на прибуток. 

46. Податок на доходи фізичних осіб. 

47. Основні елементи податку на доходи фізичних осіб. 

48. Додаткові елементи податку на доходи фізичних осіб. 

49. Спеціальні податкові режими. 

50. Екологічний податок. 

51. Оподаткування землі в Україні. 

52. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу. 

53. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про 

розподіл продукції. 

54. Правове регулювання загальнодержавних зборів. 

55. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. 

56. Спрощена система оподаткування, облік і звітність. 

57. Правове регулювання місцевих податків і зборів. 

58. Види місцевих податків і зборів. 

59. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів). 

60. Податкове законодавство. Податковий кодекс України. 

 

Політика академічної доброчесності 

Прослуховуючицей курс, Ви погодились виконувати положення принципів 

академічної доброчесності: 

- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги сторонніх 

осіб; 

- надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 

- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші результати чи 

погіршити/покращити результати інших курсантів (студентів, слухачів); 

- не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках курсу для 

оцінювання знань курсантів (студентів, слухачів).  
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Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

1. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України.  

2. www.gp.gov.ua – Офіційний сайт Генеральної Прокуратури України.  

3. www.kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.  

4. www.minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства юстиції України.  

5. www.court.gov.ua – Офіційний портал Судової влади Уркаїни.  

6. http://mvs.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України.  

7. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського.  
 


