
 



 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 
навчання 

денна заочна 

Фінансове та податкове право 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 6 / 180 

Курс 2 2 

Семестр 4 4 

Кількість змістових модулів з розподілом 2 

Обсяг кредитів 6 6 

Обсяг годин, в тому числі: 180 180 

Аудиторні 84 24 

Модульний контроль 12 - 

Семестровий контроль 30 - 

Самостійна робота 54 156 

Форма семестрового контролю Екзамен Екзамен 

Змістовий модуль: «Податкове право» 

Курс 2 2 

Семестр 4 4 

Обсяг кредитів 3 3 

Обсяг годин, в тому числі: 90 90 

Аудиторні 42 12 

Модульний контроль 6 - 

Семестровий контроль 15 - 

Самостійна робота 27 78 

Форма семестрового контролю - - 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета–формування у   студентів   спеціальності   “Право”   ефективного   методологічного   підходу 

до аналізу сфери податків та зборів як правового явища, вмінню відмежовувати юридичні аспекти податків 
від чисто економічних, чітко визначати структуру й зміст податкових правовідносин, статус учасників 

правовідносин, їх права й обов’язки. 
 

Завдання 

1) засвоїти теоретичні, законодавчі та практичні засади податкового права; 

2) вивчити систему вітчизняного податкового законодавства; 
3) оволодіти знаннями систем податкового законодавства зарубіжних країн; 
4) сформувати вміння застосовувати відповідні нормативно-правові акти при вирішенні практичних 

ситуацій при застосуванні податків та зборів до платників податків; 

5) оволодіти вмінням порівнювати та аналізувати спільні та відмінні риси чинної системи 
оподаткування в Україні від систем оподаткування зарубіжних країн; 

6) засвоїти знання основних та додаткових елементів податків та зборів загальнодержавного та 
місцевого значення; 

7) оволодіти знаннями правового статусу учасників податкових правовідносин та сутності основних 

об'єктів оподаткування; 
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8) вивчити права та обов'язки різних категорій платників податків щодо належного виконання ними 

своїх податкових зобов'язань із окремих видів податків, а також компетенцію контролюючих органів та 

повноважень їх посадових осіб; 
9) сформувати вміння застосовувати основні заходи кримінальної, адміністративної, матеріально- 

фінансової та дисциплінарної відповідальності за порушення податкового законодавства; 

10) розвинути навички захищати законні права та інтереси резидентів та нерезидентів платників  

податків і зборів. 

 

Завдання навчальної дисципліни передбачають формування наступних 

компетентностей: 

Загальні компетентності (ЗК) – 

ЗК-2. Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих 

нестандартних ситуаціях. 

ЗК-4. Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, природи етичних 

стандартів та здатність діяти на їх основі. 

ЗК-5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, добре володіти 

правничою термінологією. 

ЗК-8. Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати 

свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній 

дискусії. 

ЗК-9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-10. Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та виправляти власні помилки. 
ЗК-11. Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, дисциплінованість, 

пунктуальність та відповідальність, а також працювати у команді колег за фахом. 

ЗК-13. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) – 
ФК-3. Знання стандартів правничої професії. 

ФК-10. Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій. 

ФК-11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 

ФК-12. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції. 

ФК-13. Здатність застосовувати юридичну аргументацію. 

ФК-15. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового 

характеру і значення. 

ФК-17. Навички самостійної підготовки проектів актів правозастосування. 

ФК-18. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих 

знань у професійній діяльності. 

 

Робота студентів в Центрі практичної юриспруденції 

Під час занять в Центрі з дисципліни кожен студент має бути готовим викласти свої 

міркування з обговорюваних питань і аргументовано відстоювати свою позицію, яка містить 

аналіз вимог чинного законодавства, науково-методичної літератури, розумну критику, вміння 

поєднувати теоретичний матеріал з практичною діяльністю працівників юридичної сфери. 

Метою занять в Центрі є поглиблення й закріплення теоретичних знань, одержаних 

студентами на лекціях і за підсумками самостійної роботи. Під час їх проведення студенти 

повинні: 

- аналізувати, узагальнювати та правильно застосовувати правові норми у практичній діяльності; 

- складати і оформлювати документи правового характеру; 

- керуватися у практичній діяльності та в поведінці правовими знаннями і переконаннями. 



3. Результати навчання за дисципліною 

Студент має знати та розуміти, вміти: 

СГ-1. Визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих умов та 

обставин 

СГ-2. Здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних положень публічної політики у 

контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання 

СГ-4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми 

ДН-1. Узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати матеріали за визначеними 

джерелами 

ДН-3. Самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна допомога і діяти 

відповідно до рекомендацій 

К-1. Вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно вживаючи правничу 

термінологію 

ПС-1. Належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної діяльності 

ПС-2. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних 

ПС-3. Користуватися комп’ютерними програмами у межах стандартного програмного 

забезпечення з використанням електронних таблиць, графіків та інших можливостей 

ПС-4. Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань групи 

ПР-1. Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи 

ПР-3. Демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових інститутів 

та норм фундаментальних галузей права 

 

 

 

 

 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 
Тематичний план для денної форми навчання 

 
 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

Усього 
у тому числі 

л. c. пр. с.р. м.к. с.к. 

Змістовий модуль 1. Теоретично-правові засади системи податкових правовідносин   

Тема 1. Податкове право України: поняття, предмет, метод 
та система податкових правовідносин 

7 2 2 - 2 
- 1 

Тема 2. Правове регулювання податкової системи України 5 - 2 - 2 - 1 

Тема 3. Правовий статус учасників податкових 
правовідносин 

7 2 2 - 2 
- 1 

Тема 4. Правові засади адміністрування податків та зборів 9 2 - 2 4 - 1 

Тема 5. Податковий обов’язок та забезпечення його 

виконання. Відповідальність за порушення податкового 
законодавства. 

 

7 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

 

2 
1 

Разом за змістовим модулем 1 35 6 8 2 12 2 5 
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Змістовий модуль 2. Загальна характеристика прямих податків і зборів   

Тема 6. Правове регулювання податку на доходи фізичних 
осіб 

12 2 - 2 4 
2 2 

Тема 7. Правове регулювання 
податку на прибуток підприємств 

10 2 2 - 4 
- 2 

Тема 8. Правове регулювання єдиного податку 7 2 - 2 2 - 1 

Разом за змістовим модулем 2 29 6 2 4 10 2 5 

Змістовий модуль 3. Загальна характеристика непрямих податків і зборів 

Тема 9. Правове регулювання податку на додану вартість. 6 2 - 2 1 - 1 

Тема 10. Правове регулювання акцизного податку. 6 - - 4 1 - 1 

Тема 11. Правове регулювання інших загальнодержавних 
податків та зборів 

4 - - 2 1 - 
1 

Тема 12. Правові засади справляння місцевих податків і 
зборів 

10 2 2 - 2 2 
2 

Разом за змістовим модулем 3 26 4 2 8 5 2 5 

Усього годин 90 16 12 14 27 6 15 
 

Тематичний план для заочної форми навчання 
 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

заочна форма 

Усього 
у тому числі 

л. c. пр. с.р. м.к. с.к. 

Змістовий модуль 1. Теоретично-правові засади системи податкових правовідносин   

Тема 1. Податкове право України: поняття, предмет, метод 

та система податкових правовідносин 
6 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

6 
  

Тема 2. Правове регулювання податкової системи України 6 6   

Тема 3. Правовий статус учасників податкових 
правовідносин 

6 6 
  

Тема 4. Правові засади адміністрування податків та зборів 6 6   

Тема 5. Податковий обов’язок та забезпечення його 

виконання. Відповідальність за порушення податкового 

законодавства. 

 

12 

 

6 

  

Разом за змістовим модулем 1 36 2 2 2 30   

Змістовий модуль 2. Загальна характеристика прямих податків і зборів   

Тема 6. Правове регулювання податку на доходи фізичних 
осіб 

6 
 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

6 
  

Тема 7. Правове регулювання 
податку на прибуток підприємств 

6 6 
  

Тема 8. Правове регулювання єдиного податку 9 6   

Разом за змістовим модулем 2 21 1 1 1 18   

Змістовий модуль 3. Загальна характеристика непрямих податків і зборів 

Тема 9. Правове регулювання податку на додану вартість. 8  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

8   

Тема 10. Правове регулювання акцизного податку. 8 8   

Тема 11. Правове регулювання інших загальнодержавних 
податків та зборів 

8 8 
  

Тема 12. Правові засади справляння місцевих податків і 
зборів 

9 6 
  

Разом за змістовим модулем 3 33 1 1 1 30   

Усього годин 90 4 4 4 78   
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5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретично-правові засади системи податкових правовідносин 

 

Тема 1. Податкове право України: поняття, предмет, метод та система податкових 

правовідносин. 

Визначення предмету податкового права. Групи відносини, що утворюють предмет податкового 

права. Метод податкового права. Поняття податкового права. Місце податкового права. Зв’язок 

податкового права з конституційним, адміністративним, бюджетним правом. Особливості податкового 
права України на сучасному етапі. Поняття і види податкових норм. Система податкового права: загальна 

та особлива частини. Поняття джерел податкового права. Особливості джерел податкового права України. 

Податковий кодекс України як основне джерело податкового права. 

Поняття і ознаки податкових правовідносин. Зміст податкових правовідносин. Види податкових 
правовідносин. Склад податкових правовідносин. Суб’єкти податкових правовідносин і суб’єкти 

податкового права. Об’єкт, предмет податкових правовідносин. Юридичні факти як підстава виникнення, 

зміни або припинення податкових правовідносин. 
 

Тема 2. Правове регулювання податкової системи України. 

Поняття податкової системи. Сучасна система оподаткування. Поняття системи податків. Поняття та 

категорії принципів у сфері оподаткування. Юридичні принципи оподаткування. Економічні принципи 

оподаткування. Організаційні принципи оподаткування. 

Система державних доходів та місце в ній податків, зборів й інших обов’язкових платежів. Система  
податків в Україні. Поняття встановлення та введення податків та їх елементів. Загальні правила щодо 

встановлення і скасування обов’язкових платежів та їх елементів в Україні. Поняття податків у широкому 

та вузькому розумінні. Розмежування окремих видів обов’язкових платежів. Поняття податкових та 
неподаткових обов’язкових платежів. Поняття мита, зборів і плати як податкових платежів. Поняття 

податків, внесків та відрахувань. Ознаки податків та інших обов’язкових платежів. Визначення поняття 

власне податку. Поняття функцій податку. Види (класифікації) податків та їх характеристика. Прямі та 
непрямі податки. Податки з доходів фізичних осіб та доходів юридичних осіб. Податки з доходів фізичних 

осіб – підприємців. Податки на майно і на доходи. Загальнодержавні та місцеві податки. Закріплені та 

регулюючі податки. Загальні та цільові податки. Податки з фізичних, юридичних, змішані податки з 

фізичних і юридичних осіб. Регулярні та разові податки. Грошові та натуральні податки. Розкладні й 
окладні податки. Спеціальні режими оподаткування. 

Поняття та правове значення основних та додаткових елементів податку та збору. Суб'єкт 

оподаткування. Предмет, об’єкт та джерело податку. Податкова база та масштаб податку. Одиниця 

оподаткування. Ставка податку. Податковий період. Способи (методи) визначення або обчислення бази 

податку. Методи обліку бази оподаткування. Метод оподаткування. Податкові пільги. Поняття податкового 
обліку доходів, витрат та амортизаційних витрат. Порядок та шляхи обчислення розміру податкового 

зобов'язання. Способи, строки та порядок визначення податкового зобов'язання, подання податкової 

звітності та сплати податку. 

 

Тема 3. Правовий статус учасників податкових правовідносин. 

Поняття та види суб’єктів податкового права України та їх коротка характеристика. Особливості 
структури суб’єктів податкового права України за Податковим кодексом України. Поняття платника 

податку, його ознаки та види. Фізичні особи як платники податків. Юридичні особи як платники податків.  

Податкові агенти. Податкові представники та їх види. Постійні представництва іноземних юридичних осіб  

як платники податків. Суб’єкти, що сприяють сплаті податків та зборів. Фіскальні органи як суб’єкти 
податкових правовідносин. Правове регулювання діяльності фіскальних органів. Система фіскальних 

органів. Податкові адміністрації та фіскальні інспекції. Правовий статус фіскальної поліції. Організаційно- 

правовий статус та структура органів Державної фіскальної служби України. 

 

Тема 4. Правові засади адміністрування податків та зборів. 

Реєстрація платників податків. Ведення обліку доходів та витрат платника податків. Порядок 

обчислення сум податків та зборів. Методи обліку доходів і витрат платника податків: касовий метод, 
метод нарахувань та метод «попередньої події». Визначення сум податкового зобов'язання та їх строки. 

Форми та способи сплати податків та зборів. Строки сплати податків та зборів. Зміна строку сплати 

податків. Джерело сплати податків та зборів. Повернення переплачених податків та зборів. 

Загальні положення щодо фінансової та податкової звітності й податкового обліку. Поняття та форми 
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податкової звітності. Вимоги до підтвердження   даних,   визначених   у   податковій   звітності. 

Податкова декларація (розрахунок). Подання податкової декларації до органів Державної фіскальної 

служби. Особи, які несуть відповідальність за складення податкової звітності. Податкова консультація. 
Визначення податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо його здійснення. 

Способи здійснення податкового контролю. Порядок контролю за дотриманням вимог податкового та 

іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на контролюючі органи. 
Спеціальний порядок адміністрування окремих податків, зборів (обов’язкових платежів). Контролюючі 

фіскальні органи: завдання, функції та повноваження. Особливості листування з платником податків. 

Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань. 

 

Тема 5. Податковий обов’язок та забезпечення його виконання. Відповідальність за порушення 

податкового законодавства. 

Поняття податкового зобов’язання. Виникнення, зміна і припинення податкового обов’язку. 

Визначення сум податкових та грошових зобов’язань. Виконання податкового обов’язку. Податковий борг. 

Джерела сплати податкових зобов’язань і податкового боргу. 

Гарантії забезпечення податкового обов’язку. Пеня та неустойка за невиконання або неналежне 

виконання податкового зобов'язання. Адміністративний арешт активів: поняття та підстави застосування. 
Тимчасове затримання активів. Порядок застосування арешту активів. Припинення адміністративного 

арешту активів. Продаж активів, що знаходяться в податковій заставі. Списання безнадійного податкового 

боргу. Скасування рішень контролюючих органів. 

Податковий процес. Оскарження рішень контролюючих органів. Порядок і строки адміністративного 
оскарження. Закінчення процедури адміністративного оскарження. Строки погашення суми податкового 

зобов’язання. Податкове повідомлення, податкове рішення, податкове роз’яснення. Податкова вимога. 

Податковий керуючий. 
Види відповідальності за порушення податкового законодавства. Підстави застосування 

відповідальності за порушення податкового законодавства. Поняття і ознаки податкового правопорушення.  

Склад податкового правопорушення. Об’єкт податкового правопорушення. Об’єктивна сторона 
податкового правопорушення. Суб’єкт податкового правопорушення. Суб’єктивна сторона податкового 

правопорушення. Види податкових правопорушень. Кримінальна відповідальність за порушення 

податкового законодавства. Адміністративно-правова відповідальність за порушення податкового 

законодавства. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності за порушення податкового 
законодавства. Поняття і характерні риси фінансово-правової відповідальності за порушення податкового 

законодавства. Поняття фінансово-правових санкцій. Види фінансово-правових санкцій. Характеристика 

пені як виду фінансово-правових санкцій. Особливості фінансового штрафу, що встановлюється за 
порушення податкового законодавства. Порядок застосування фінансових санкцій до порушників 

податкового законодавства. 
 

Змістовий модуль 2. Загальна характеристика прямих податків і зборів 

 

Тема 6. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб. 

Поняття і місце податку на доходи фізичних осіб у податковій системі України та інших зарубіжних 
країн. Загальне поняття про податок з доходів фізичних осіб. Платники податку на доходи фізичних 

осіб: резиденти та нерезиденти та їх обов’язки. Фізична самозайнята особа, фізична особа, що здійснює 

професійну діяльність та фізична особа- підприємець. Податкові агенти та їх обов’язки. Поняття доходу, 

загального оподатковуваного доходу, річного та місячного оподатковуваного доходу та їх види. Склад 
загального місячного оподатковуваного доходу. Доходи, що не включаються до загального місячного 

оподатковуваного доходу. Об’єкт оподаткування податку на доходи фізичних осіб. Види об'єктів 

оподаткування    податку    на доходи фізичних    осіб.     База     та     одиниця     оподаткування     податку 
на доходи фізичних осіб. Ставка оподаткування податку з доходів фізичних осіб. Іноземні доходи та 

сплачені за кордоном податки. Податкова соціальна пільга. Пільги податку на доходи фізичних осіб. Річна 

податкова декларація. Порядок нарахування, утримання та сплати податку до бюджету. Відповідальність за 

порушення законодавства про оподаткування доходів фізичних осіб. 

 

Тема 7. Правове регулювання податку на прибуток підприємств. 

Правове регулювання оподаткування прибутку підприємств. Місце податку на прибуток підприємств 

у    податковій     системі     України     та     інших     зарубіжних     країн. Платники     податку     на 
прибуток підприємств: резиденти та нерезиденти юридичні    особи.    Об’єкт    оподаткування    податком 

на прибуток. База оподаткування податку на прибуток підприємств. Поняття доходу і прибутку. 
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Визначення витрат. Визначення поняття амортизації основних фондів і нематеріальних активів. Витрати, 

що підлягають амортизації. Витрати, що не підлягають амортизації. Визначення основних фондів. 

Визначення сум амортизаційних відрахувань. Визначення балансової вартості групи основних фондів. 
Особливості включення витрат на оплату праці до валових витрат. Ставка податку на прибуток. Порядок та 

строки обчислення податкового зобов'язання, сплати податку на прибуток. Строки подання податкової 

звітності податку на прибуток підприємств. Категорії пільговиків щодо податку на прибуток підприємств. 

 

Тема 8. Правове регулювання єдиного податку. 

Основні та додаткові елементи єдиного податку. Загальна характеристика єдиного податку: зміст та 
значення. Місце єдиного податку в податковій системі України та інших зарубіжних країн. Єдиний 

податок: платники, об’єкти оподаткування, ставки, порядок і строки сплати єдиного податку. 

Характеристика груп платників єдиного податку. Єдиний податок четвертої групи: платники, об’єкти 
оподаткування, ставки, порядок і строки сплати. Категорії пільговиків щодо сплати єдиного податку. 

Змістовий модуль 3. Загальна характеристика непрямих податків і зборів 

Тема 9. Правове регулювання податку на додану вартість. 

Поняття та ознаки непрямого оподаткування. Загальна характеристика та види непрямих податків. 

Місце податку на додану вартість (ПДВ) у податковій системі України та інших зарубіжних країн. 

Характерні риси податку на додану вартість. Позитивні риси і недоліки застосування податку на додану 
вартість. Групи платників податку на додану вартість. Об'єкт оподаткування податку на додану вартість.  

Реєстр платників податку на додану вартість. Операції, що складають об’єкт податку на додану 

вартість. База оподаткування ПДВ. Ставки ПДВ. Дата виникнення обов’язку із сплати ПДВ. Строки і 

порядок подання податкових звітів і сплати ПДВ. Податкова накладна. Бюджетне відшкодування ПДВ. 
Податковий кредит. Податковий вексель. Особливості оподаткування бартерних операцій ПДВ. 

Особливості оподаткування операцій при здійсненні імпорту товарів, робіт, послуг. Категорії пільговиків 

щодо податку на додану вартість. 

 

Тема 10. Правове регулювання акцизного податку. 
Загальна характеристика акцизів. Поняття акцизного податку. Місце акцизного податку у податковій  

системі України та інших зарубіжних країн. Відмінності ПДВ і акцизу. Поняття акцизного податку. 

Платники акцизного податку. Податкові агенти. Об’єкт та база оподаткування акцизного податку. 

Визначення об’єкту оподаткування акцизного податку при імпорті та експорті товарів, послуг, робіт. 
Ставки акцизного податку. Визначення суми акцизного податку. Порядок і строки податкового звітування  

та визначення розміру податкового зобов'язання і сплати акцизного податку. Категорії пільговиків 

акцизного податку. Митні платежі. 

 

Тема 11. Правове регулювання інших загальнодержавних податків та зборів 

Місце загальнодержавних зборів у податковій системі України. Сутність та правові засади рентних 

плат. Плата за користування надрами. Плата за користування радіочастотним ресурсом. Плата за 
спеціальне використання води. Плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Рентна плата за нафту,  

природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні. 

 

Тема 12. Правові засади справляння місцевих податків і зборів 

Особливості формування системи оподаткування територіальних громад в Україні. Система місцевих 

податків та зборів. Основні та додаткові елементи податку на майно. Основні та додаткові елементи 
податку на майно, включаючи податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Основні та 

додаткові елементи транспортного податку. Місце плати за землю у податковій системі України. Основні 

елементи правового механізму плати за землю. Додаткові елементи правового механізму плати за землю. 
Туристичний збір, його загальна характеристика. Збір за паркування транспортних засобів. 
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https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=100662&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=100662&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=100576&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=100361&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=100440&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=101088&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=100361&displayformat=dictionary


6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

для денної форми навчання 
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1 Відвідування лекцій 1 4 4 2 2 2 2 

2 Відвідування семінарських занять 1 4 4 1 1 1 1 

3 Відвідування практичних занять 1 2 2 1 1 4 4 

4 Робота на практичному занятті 10 2 20 1 10 4 40 

5 Робота на семінарському занятті 10 4 40 1 10 1 10 

6 Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5 1 5 

7 Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 

8 Написання реферату або створення презентації 15 1 15     

 Разом - - 115  54  87 

 Максимальна кількість балів: 256 

 Розрахунок коефіцієнта: 0,390 

 Підсумковий бал 100 

для заочної форми навчання 
 

 

 

№ 

з/п 

 

 

Вид діяльності студента 

М
ак

с.
 к

іл
ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 з

а 
о
д
и

н
и

ц
ю

 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

К
іл

ь
к
. 

о
д
и

н
и

ц
ь 

М
ак

с.
 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

К
іл

ь
к
. 

о
д
и

н
и

ц
ь 

М
ак

с.
 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

К
іл

ь
к
. 

о
д
и

н
и

ц
ь 

М
ак

с.
 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

1 Відвідування лекцій 1 1 1   1 1 

2 Відвідування семінарських занять 1 1 1   1 1 

3 Відвідування практичних занять 1 1 1   1 1 

4 Робота на практичному занятті 10 1 10   1 10 

5 Робота на семінарському занятті 10 1 10   1 10 

6 Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5 1 5 

8 Написання реферату або створення презентації 15   1 15   

 Разом   28  20  28 

 Максимальна кількість балів: 76 

 Розрахунок коефіцієнта: 1,315 

 Підсумковий бал 100 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=489135
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=489135
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=489135


6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

 
Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.Теоретично-правові засади системи податкових правовідносин 

Тема 1. Податкове право України: поняття, предмет, метод та система податкових правовідносин 

1. Дайте визначення податкового права як галузі, як науки, як дисципліни. 
2. Розкрийте визначення предмету податкового права. 

3. Дайте визначення групи відносини, що утворюють предмет податкового права. 
4. Розкрийте метод податкового права. 
5. Дайте визначення поняття податкового права та податкових правовідносин у теоретичному, законодавчому 

та практичному значеннях. 

6. Окресліть місце податкового права. 

7. Розкрийте зв’язок та співвідношення податкового права з фінансовим, конституційним, адміністративним, 

бюджетним правом. 

8. Особливості розвитку та становлення податкового права України на сучасному етапі. 

9. Історичні передумови виникнення податкових правовідносин: вітчизняний та зарубіжний досвід 

10. Дайте визначення поняттю і видам податкових норм. 

11. Розкрийте структуру податкової норми. 

12. Система податкового права та податкових правовідносин. 

13. Розкрийте поняття джерел податкового права. 

14. Особливості джерел податкового права України. 
15. Податковий закон, як основне джерело податкового права. 

16. Розкрийте ознаки податкових правовідносин. 

17. Розкрийте сутність та правовий зміст податкових відносин. 

18. Визначте склад податкових правовідносин та їх основні елементи. 

19. Види податкових правовідносин та їх особливості. 

20. Охарактеризуйте учасників податкових правовідносин і суб’єктів податкового права. 

21. Що виступає об’єктом податкових правовідносин. 

22. Класифікація об’єктів податкових правовідносин за ознаками та іншими критеріями. 
23. Юридичні факти як підстава виникнення, зміни або припинення податкових правовідносин. 

 

 

 
змісту. 

Завдання для самостійної підготовки: 

1. Податковий кодекс України як джерело податкового права: характеристика, структура та особливості 

 

2. Податок, обов’язковий платіж (мито, плата) та збір як обов’язкові механізми поповнення державного та 

місцевого бюджету. 

3. Розкрийте теоретичний та законодавчий зміст понять: 

- «акцизний податок» та «екологічний податок»; 

- «акцизний склад» та «розпорядник акцизного складу»; 

- «балансова вартість» та «додана вартість»; 

- «витрати», «пасивні доходи» та «доходи»; 

- «митні платежі» та «рентні платежі». 
4. Розкрийте співвідношення понять: 

- «податкове право як наука», «податкове право як галузь» та «податкове право як дисципліна». 

5. Розкрийте зміст наступних об’єктів податкових правовідносин: 

- матеріальні активи та нематеріальні активи як об’єкти податкових правовідносин; 

- постачання послуг, послуга з надання персоналу та постачання товарів як об’єкт податкових правовідносин; 

- заробітна плата, винагорода, аванс, грошові кошти; 

- конструкторські, дослідницькі, підрядні роботи, інжиніринг. 
 

Тема 2. Правове регулювання податкової системи України. 

1. Розкрийте поняття податкової системи. 
2. Система оподаткування та податкова система як рівнозначні категорії. 

3. Розкрийте поняття та категорії принципів у сфері оподаткування. 

4. Юридичні принципи оподаткування. 

5. Економічні принципи оподаткування. 

6. Організаційні принципи оподаткування. 

7. Розкрийте відмінності між загальнообов’язковими та добровільними принципами. 

8. Визначте необхідність запровадження новітніх принципів у сучасному податковому законодавстві. 



9. Розкрийте та охарактеризуйте систему податків в Україні. 

10. Дослідіть загальні правила щодо встановлення і скасування обов’язкових платежів та їх елементів в Україні. 

11. Класифікуйте податки та охарактеризуйте їх: 

 

Завдання для самостійної підготовки: 

1. Розмежуйте поняття: 
- «об’єкт оподаткування», «предмет оподаткування», «база оподаткування» та «одиниця виміру бази 

оподаткування»; 

- «джерело податку», «база оподаткування», «масштаб податку» та «одиниця оподаткування»; 

- «строк сплати податку», «податковий період» та «звітній період». 
 

Тестові завдання для самостійної підготовки: 

Орієнтовні приклади: 
1. Система податкового адміністрування у зарубіжних країнах включає: 

а) органи вирішення податкових спорів, 

б) органи податкової поліції, 

в) методи податкового контролю. 

2. Як санкція за порушення податкового законодавства в зарубіжних країнах може застосовуватись: 

а) додатковий податок, 

б) пеня, 

в) проценти, 

г) штраф, 

д) підвищення ставки оподаткування. 

 

Тема 3. Правовий статус учасників податкових правовідносин. 

1. Дайте визначення поняттю суб’єктів податкового права України. 

2. Розкрийте види суб’єктів податкового права України та дайте їм коротку характеристику. 

3. Особливості структури суб’єктів податкового права України за Податковим кодексом України. 

4. Дайте визначення поняттю платника податку, його ознаки та види. 

5. Фізичні особи як платники податків. 

6. Юридичні особи як платники податків. 

7. Податкові агенти. 

8. Податкові представники та їх види. 

9. Постійні представництва іноземних юридичних осіб як платники податків. 
10. Пов’язані особи. 

11. Суб’єкти, що сприяють сплаті податків та зборів. 

12. Податкові органи як суб’єкти податкових правовідносин. 

13. Правове регулювання діяльності органів Державної фіскальної служби. 

 

Завдання для самостійної підготовки: 

1. Розкрийте поняття та загальні і спеціальні права та обов’язки: 

- фізичної особи - платника податків; 

- фізичної особи - підприємця платника податків; 

- представника платника податків. 

Тема 4. Правові засади адміністрування податків та зборів. 

1. Розкрити порядок реєстрації платників податків. 

2. Дослідити порядок ведення обліку доходів та витрат платника податків. 

3. Розкрити методи обліку доходів і витрат платника податків: касовий метод, метод нарахувань та метод 

«попередньої події». 
4. Розкрити порядок обчислення сум податків та зборів. 
5. Дати визначення сум податку. 

6. Розкрити форми сплати податків та зборів. 

7. Розкрити способи сплати податків та зборів. 

8. Визначити строки сплати податків та зборів. 

9. Розкрити джерело сплати податків та зборів. 

10. Повернення переплачених податків та зборів. 

11. Розкрийте загальні положення щодо податкової звітності та бухгалтерського обліку. 

12. Дайте визначення поняттю та формам податкової звітності. 

13. Дайте визначення податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо його 

здійснення. 

Тестові завдання для самостійної підготовки: 

Орієнтовні приклади: 
1. Платник податків має право: 



1) отримувати в органах Державної фіскальної служби штрафи; 

2) отримувати в органах Державної фіскальної служби нормативні акти; 

3) отримувати в органах Державної фіскальної служби інформацію про податки та збори і нормативно- 

правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів; 

4) отримувати приписи про порушення правил оподаткування; 

2. Чи має право платник податку представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно: 

1) в окремих випадках; 

2) у випадку накладання стягнення; 
3) так; 
4) лише через представника. 

3. Форми подання податкової звітності: 

1) надання особисто; 

2) надсилання податковому органу поштою; 

3) надсилання в електронному вигляді; 

4) всі відповіді правильні. 

Тема 5. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб. 

1. Дайте визначення поняттю і розкрийте місце податку на доходи фізичних осіб у податковій системі 

України.  

2. Розкрийте загальне поняття про податок з доходів фізичних осіб. 

3. Дайте визначення   поняттю   доходу,   загального оподатковуваного доходу,   річного та місячного 

оподатковуваного доходу та їх види. 

4. Розкрийте склад загального місячного оподатковуваного доходу. 

5. Розкрийте зміст доходів, що не включаються до загального місячного оподатковуваного доходу. 

6. Дослідіть об’єкт оподаткування. 

7. Розкрийте ставку податку з доходів фізичних осіб. 

8. Податкова соціальна пільга. 

9. Платники податку та їх обов’язки. 

10. Податкові агенти та їх обов’язки. 

Тестові завдання для самостійної підготовки: 

Орієнтовні приклади: 
1. Платниками податку на доходи фізичних осіб є: 

а) фізична особа - резидент, яка отримує доходи із як з джерела походження їх в Україні так і іноземні доходи; 

б) фізичні та юридичні особи як резиденти, так і нерезиденти; 

в) фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела походження їх в Україні; 

г) фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні та іноземні доходи і має 

дипломатичні привілеї та імунітет; 

д) податковий агент. 

2. Не є платником податку на доходи фізичних осіб: 

а) фізична особа - резидент, яка отримує доходи із як з джерела походження їх в Україні так і іноземні доходи; 

б) фізичні та юридичні особи як резиденти, так і нерезиденти; 

в) фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела походження їх в Україні; 
г) нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та 

імунітет; 

д) податковий агент. 

3. Загальний оподатковуваний дохід фізичної особи - це: 

1) різниця між валовим доходом і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з 

одержаним у звітному періоді доходом; 

2) будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника 

податку протягом звітного податкового періоду; 

3) різниця між валовим доходом і валовими витратами, здійсненими у звітній період; 

4) різниця між загальним оподатковуваний доходом і документально підтвердженими витратами, пов'язаними 

з господарською діяльністю. 

 

Тема 6.Правове регулювання податку на прибуток підприємств. 

1. Правове регулювання оподаткування прибутку підприємств. 
2. Платники податку на прибуток підприємств. 

3. Поняття консолідованого податку на прибуток. 

4. Порядок консолідованої сплати податку на прибуток. 

5. Об’єкт оподаткування податком на прибуток. 

6. Витрати, що не підлягають амортизації. 

7. Дайте визначення сум амортизаційних відрахувань. 

8. Визначите ставку податку на прибуток. 

9. Розкрийте порядок та строки сплати податку на прибуток. 



Завдання для самостійної підготовки: 

Побудуйте таблицю, що розкрийте зміст основних елементів податку 

за таким принципом: 

Податок 

Правова 

регламен 

тація 

Платник 

податку 

Об’єкт, 

предмет, 

джерело 

оподатку 
вання 

База Одиниця Ставк 

а 

Податкови 

й період 

Строки 

сплати 
податку 

Спосіб 

обчислення 

та нараху 

вання 

Пільги 

         

 

Тема 7. Правове регулювання непрямих податків й інших загальнодержавних зборів. 

1. Дайте загальну характеристику непрямих податків. 
2. Розкрите місце податку на додану вартість у податковій системі України. 

3. Розкрийте характерні риси податку на додану вартість. 

4. Розкрийте та дослідіть позитивні риси і недоліки застосування податку на додану вартість. 

5. Проаналізуйте нормативно-правові акти, якими здійснювалося регулювання податку на додану вартість з 

часу введення в дію. 

6. Розкрийте групи платників податку на додану вартість. 

7. Статус платників консолідованого податку на додану вартість. 

8. Реєстр платників податку на додану вартість. 

9. Операції, що складають об’єкт податку на додану вартість. 
10. База оподаткування ПДВ. 

11. Ставки ПДВ. 

12. Пільги по ПДВ. 

13. Дата виникнення обов’язку із сплати ПДВ. 

14. Строки і порядок подання звітів і сплати ПДВ. 

15. Особливості оподаткування операцій при здійсненні імпорту товарів, робіт, послуг. 

16. Загальна характеристика акцизів. Розкрийте відмінності ПДВ і акцизу. 

17. Розкрийте зміст законодавства, яким регулюється оподаткування акцизним податком. 

18. Поняття акцизного податку. Платники акцизного податку. 

19. Об’єкт оподаткування акцизним податком. Визначення об’єкту оподаткування акцизним податком при 

імпорті.  

20. Розкрийте ставки акцизного податку. 

21. Розкрийте порядок і строки звітування і сплати акцизного податку. 

Завдання для самостійної підготовки: 

Побудуйте таблицю, що розкрийте зміст основних елементів податку 

за таким принципом: 

Податок 

Правова 

регламен 

тація 

Платник 

податку 

Об’єкт 

предмет 

джерело 

оподатк 

у 
вання 

База Одиниця Ставка Податковий 

період 

Строки 

сплати 

податку 

Спосіб 

обчисленн 

я та 

нараху 

вання 

Пільги 

         

 

Тема 8. Правові засади справляння місцевих податків і зборів. 

1. Розкрийте особливості формування податкової системи територіальних громад в Україні. 
2. Дослідіть систему місцевих податків та зборів. 

3. Розкрийте податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

4. Охарактеризуйте збір за місця для паркування транспортних засобів. 

5. Проаналізуйте зміст збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності. 

6. Розрийте особливості туристичного збору. 

 

Тестові завдання для самостійної підготовки: 

Орієнтовні приклади: 

1. Податкове зобов’язання за звітній рік з  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

сплачується фізичними особами сплачується: 

а) протягом 10 днів з дня вручення податкового повідомлення; 
б) протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення; 

в) протягом двох тижнів з дня вручення податкового повідомлення; 

г) протягом 30 днів з дня вручення податкового повідомлення; 

д) всі відповіді правильні. 



2. Податкове зобов’язання за звітній рік з  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

сплачується юридичними особами: 

а) протягом 10 днів з дня вручення податкового повідомлення; 

б) авансовими внесками протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення; 

в) авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом; 

г) протягом двох тижнів з дня вручення податкового повідомлення; 

д) всі відповіді правильні. 

3. Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється: 
а) сільською, селищною та міською радою; 

б) Верховною Радою України; 

в) Кабінетом Міністрів України; 

г) Адміністрацією Президента; 
д) міською радою. 

 

Орієнтовний перелік тем для виконання презентацій. 

1. Правова регламентація оподаткування нерухомості в Україні. 
2. Правові засади оподаткування доходів фізичних осіб. 

3. Особливості оподаткування фізичних осіб - підприємців. 

4. Юридична природа та особливості податку на додану вартість. 
5. Правові засади оподаткування прибутку юридичних осіб. 

6. Особливості оподаткування нерухомості відокремленої від земельної ділянки. 

7. Правова регламентація транспортного податку. 

8. Особливості справляння екологічного податку. 

9. Правові засади податку на прибуток підприємств. 

10. Особливості справляння акцизного податку. 

11. Правовий статус суб’єктів податкових правовідносин. 

12. Юридична природа формування місцевої податкової системи. 

13. Юридична природа збору за спеціальне використання лісових ресурсів. 

14. Юридична природа плати за користування надрами. 

15. Правові засади справляння податку на майно. 
16. Туристичний збір: особливості обчислення та правова регламентація. 

17. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб. 

18. Юридична природа адміністрування податків та зборів в Україні. 

19. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської 

діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування. 

20. Природа податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

21. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи 

дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав. 

22. Юридична природа єдиного податку. 

23. Особливості спрощеної системи оподаткування. 

24. Правові засади реєстрації та обліку платників податків в Україні. 

25. Правові засади оскарження рішень державних фіскальних органів та окремих посадових осіб. 
26. Юридична природа податкового контролю та податкових перевірок. 
27. Податкова політика: порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

28. Загальна характеристика об’єктів оподаткування. 

29. Система податкових правовідносин: вітчизняний та зарубіжний досвід. 

30. Загальна характеристика відповідальності за порушення податкового законодавства. 

31. Позитиви та негативи сучасної податкової реформи в Україні: порівняльний аналіз із країнами з 

розвинутою економікою. 

32. Спеціальні режими оподаткування. 

33. Правові засади загальнообов’язкових зборів та обов’язкових платежів. 

34. Податковий обов’язок та способи забезпечення його виконання. 

35. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 

Завдання: 
1. Юридична природа та законодавче забезпечення оподаткування прибутку підприємств в Україні. 

2. Платники податку на прибуток підприємств: резиденти та нерезиденти, прибуткові та неприбуткові, великі 

платники податку. 

3. Особливості визначення об’єкта та бази оподаткування податку на прибуток 

4.Охарактеризуйте учасників податкових правовідносин і суб’єктів податкового права. 

5.Назвати контролюючі органи та органи стягнення у сфері оподаткування. 

6. Порядок нарахування, утримання та сплати податку до бюджету. 



Критерії оцінювання 

Бал Критерій 

5 студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, застосування для оформлення 

результатів самостійної роботи не тільки рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого підходу; чітке 

володіння понятійним апаратом, теорією; вміння використовувати їх для виконання конкретних практичних  

завдань, розв'язання ситуацій. Оформлення результатів самостійної роботи повинно бути логічним та 
послідовним. 

4 студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на самостійну роботу, та наявне 

вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для розв'язання практичних задач; за умови 
виконання всіх вимог, які передбачено для оцінки "5 балів", при наявності незначних помилок або не зовсім 
повних висновків за одержаними результатами. Оформлення виконаного завдання з самостійної роботи має 
бути послідовним. 

3 студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало володіє основними поняттями 
та положеннями навчальної дисципліни, невпевнено орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність знань. 

1-2 студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного опрацювання, не знає основних 

понять і термінів наукової дисципліни, не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, 
відсутнє наукове або логічне мислення. 

 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з 

використанням різних завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після 

завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

 

Критерії оцінювання 
 

Бал Критерії 

24-25 Студент вирішив всі завдання абсолютно вірно і повно дав відповіді на питання як 

теоретичного, так і практичного характеру. Логічно і послідовно аргументував і 

виклав свою точку зору. 

20-23 Студент вирішив завдання з 1 помилкою, відповідь на питання містить повне 

розгорнуте, правильне та обґрунтоване викладення матеріалу, допущено 2-3 помилки 

при вирішенні практичних завдань. 

15-19 Студент правильно і повно вирішив більшість, але не всі завдання, відповідь на 
запитання є не повністю аргументованою;допускає незначні неточності 

10-14 Студент правильно вирішив половину завдань; думка викладена з порушенням 

логіки подання матеріалу. Студент правильно вирішив ситуацію, проте не зовсім 

слушно аргументує її, або враховує не всі, а деякі умови ситуації. Вирішує декілька 
завдань поверхнево. 

5-9 Студент вирішив трохи менше половини завдань; може дати визначення юридичного 

поняття. Відповідь на запитання дає неповно і поверхнево. 

0-4 Студент не вирішив більшість завдань або вирішив неправильно; відповіді на 

питання є неповними; неправильно обґрунтовує своє рішення. 

 

 

 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Навчальні досягнення   студентів   з   дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою 

системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 

контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок на семінарських 

заняттях та під час виконання самостійної роботи, розширення кількості підсумкових балів до 100. 

Семестровий контроль знань студентів у формі екзамену з дисципліни «Фінансове та 

податкове право» здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу змістових 

модулів: «Фінансове право», «Податкове право». 



6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

 
1. Шляхи становлення та розвитку податкових відносин у доктрині фінансового права України. 

2. Принципи податкових правовідносин: розкрийте їх значення та зміст. 

3. Юридичний та фактичний зміст податкових правовідносин у системі податкового права України. 

4. Структура податкових правовідносин, їх основні та додаткові елементи. 

5. Податок та збір у широкому і вузькому (власному) розумінні: поняття, ознаки, науковий та законодавчий 

підходи до визначення. 

6. Розкрийте загальні засади встановлення, зміни та скасування податків та зборів. 

7. Проаналізуйте правові засади поділу податків та зборів, класифікуйте на види за критеріями та розкрите їх 

зміст.  

8. Розкрийте юридичну природу податкового обов’язку та порядок виконання податкового обов’язку. 

9. Розкрийте поняття та зміст правосуб'єктності учасників податкових правовідносин 

10. Правовий статус учасників податкових відносин та розмежуйте за видами суб’єктів податкових 

правовідносин. 

11. Об’єкти податкових правовідносин: шляхи їх визначення, класифікація та юридична природа. 

12. Розкрийте структуру сучасної податкової системи державного та місцевого рівнів. 

13. Юридичний факт як підстава виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин. 

14. Правові наслідки та підстави виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин. 

15. Юридична природа та значення спеціальних податкових режимів. 

16. Податок, рентна плата та збір як обов’язкові механізми поповнення державного та місцевого бюджету. 

17. Юридична природа податкової політики: види і форми реалізації податкової політики. 

18. Принципи податкового права України: поняття, зміст та юридичне значення. 
19. Порядок встановлення, нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до місцевого бюджету. 

20. Пеня, неустойка та штрафна санкція як адміністративно-правові засоби впливу на платників податків: 
поняття та порядок застосування. 

21. Податковий кодекс України як основне джерело податкового права: характеристика, структура та 

особливості змісту. 

22. Правове регулювання податкових систем у розвинутих європейських країнах. 

23. Виникнення, зміна та підстави припинення податкового обов’язку. 

24. Визначення суми податкових зобов’язань: поняття, значення, суб'єкти, порядок та методи. 

25. Відстрочення виконання податкових зобов’язань: поняття, підстави та умови надання, відмінність від 

розстрочення виконання податкових зобов’язань. 
26. Розстрочення виконання податкових зобов’язань: поняття, підстави та умови надання, відмінність від 

відстрочення виконання податкових зобов’язань. 

27. Джерела податкового права України: поняття, система, характеристика. 

28. Розкрийте зміст та правове значення основних елементів податку та збору. 

29. Розкрийте зміст та правове значення додаткових елементів податку та збору. 

30. Проаналізуйте зміст поняття та види подвійного оподаткування, шляхи усунення подвійного 

оподаткування. 

31. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері оподаткування: види податкових 

правопорушень та заходи відповідальності. 

32. Розкрийте поняття, види та сутність процедур адміністрування податків та зборів. 

33. Загальна характеристика визначення та обчислення розміру податкових зобов'язань платника податків і 

порядок їх виконання. 

34. Дайте визначення, проаналізуйте зміст та значення визначення бази та одиниці оподаткування. 
35. Проаналізуйте поняття та значення ставки податку, розкрийте зміст основних видів ставок податків. 

36. Розкрийте юридичну природу податкових пільг, правові засади встановлення та зміни податкових пільг. 

37. Загальний оподатковуваний дохід фізичної особи: поняття та особливості визначення. 

38. Особливості побудови спеціального податкового законодавства в податковому праві України, її сутність та 

проблеми застосування. 

39. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів за 

законодавством України. 

40. Розкрийте зміст методів оподаткування: способи обчислення та шляхи визначення розміру податку. 

41. Особливості й принципи формування системи місцевих податків і зборів законодавством України. 

42. Податкові спори: підстави виникнення та шляхи вирішення за податковим законодавством України. 

43. Правові засади захисту прав та законних інтересів платників податків та інтересів держави. 

44. Особливості застосування прикінцевих та перехідних положень Податкового кодексу України. 
45. Податкове роз’яснення: поняття, порядок його надання, оприлюднення та оскарження. 

46. Електронне декларування доходів та прибутків як процедура адміністрування податків в Україні. 

47. Податкова застава та адміністративний арешт активів як способи забезпечення виконання податкових 

зобов’язань: поняття та порядок застосування. 

48. Пеня та неустойка у податковому зобов’язанні: поняття та порядок застосування. 



49. Правові засади реалізації та забезпечення захисту прав та обов'язків платниками податків. 

50. Організаційно-правові засади подання, складання податкової декларації та внесення змін до податкової 

звітності. 

51. Визначення податкового контролю та повноваження контролюючих органів щодо його здійснення. 

52. Загальні положення щодо реєстрації, взяття та зняття з обліку платників податків. 

53. Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної фіскальної служби. 

54. Особливості проведення документарної та фактичної перевірки та порядок їх оформлення. 

55. Особливості проведення камеральної та звірочної податкової перевірки та порядок її оформлення. 
56. Юридична природа податкових перевірок та особливості оформлення результатів податкових перевірок. 
57. Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності платників податків: розкрийте зміст заходів 

відповідальності. 

58. Способи погашення податкового боргу у разі ліквідації, реорганізації, визнання безвісно відсутнім або 

недієздатним платника податків. 

59. Юридична природа податкових правопорушень, їх класифікація та заходи відповідальності. 

60. Податкове-повідомлення, податкова-вимога та податкове-рішення як основні документи у податковому 

обігу. 

61. Платники податків: критерії поділу на види, принципи поділу на резидентів та нерезидентів фізичних та 

юридичних осіб. 

62. Правовий статус податкових агентів, критерії поділу їх на види та значення їх діяльності у податковому 
праві України. 

63. Самозайнята особа, обслуговуючий персонал та особа, що здійснює професійну діяльність, як учасники 

податкових правовідносин. 

64. Представник платника податку, посадова особа та представник органу державної фіскальної служби як 

суб’єкти податкових правовідносин, обсяг їх компетенції. 

65. Податковий агент, посадова особа платника податку та уповноважена особа платника податку як суб’єкти 

податкових правовідносин: загальні та спеціальні повноваження. 

66. Нерезидент та резидент як суб’єкти податкових правовідносин, особливості визначення їх правового 

статусу. 

67. Правовий статус Верховної Ради України, сільських, селищних та міських рад щодо встановлення, зміни 

та скасування дії податків та зборів. 
68. Правовий статус Державної фіскальної служби України щодо визначення розміру податкового 

зобов'язання та здійснення податкового контролю. 

69. Правовий статус фіскальних органів щодо здійснення податкового контролю: повноваження та 

відповідальність посадових осіб. 

70. Майно, майнові права та нематеріальні активи як об’єкти податкових правовідносин. 

71. Житловий будинок, садовий будинок, дачний будинок, прибудова до житлового будинку та котедж як 

об’єкти податкових правовідносин. 

72. Об’єкт житлової нерухомості, прибудинкова територія та земля як об’єкти податкових правовідносин. 

73. Пересувне джерело забруднення, транспортний засіб, інші механічні пересувні засоби як об’єкти 

податкових правовідносин. 

74. Постачання послуг, послуга з надання персоналу та постачання товарів як об’єкт податкових 

правовідносин. 

75. Основні та оборотні засоби, цінні папери та нематеріальні активи як об’єкти оподаткування прибутку 

підприємств. 
76. Особливості оподаткування роялті, інвестиційних, емісійних та інших видів доходів фізичних осіб: 

сутність, правова регламентація та основні елементи. 

77. Алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти, газовий конденсат як об’єкти податкових 

правовідносин. 

78. Земельна ділянка, землі житлової та громадської забудови та прибудинкова територія як об’єкти 

податкових правовідносин. 

79. Особливості правового регулювання податку на додану вартість в Україні. 

80. Особливості правового регулювання акцизного податку в Україні. 

81. Особливості правового регулювання податку на прибуток підприємств в Україні. 

82. Особливості правового регулювання податку на нерухоме нежитлове майно в Україні. 
83. Теоретичні та законодавчі засади податку на доходи фізичних осіб в Україні, його основні відмінності від 

прибуткового податку з фізичних осіб-підприємців. 

84. Теоретичні та законодавчі засади застосування екологічного податку в Україні. 

85. Теоретичні та законодавчі засади застосування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

в Україні. 

86. Законодавчі засади справляння плати за землю в Україні. 

87. Розкрийте юридичну природу та законодавчі засади транспортного податку в Україні. 

88. Розкрийте юридичну природу та особливості правового регулювання єдиного податку в Україні. 

89. Розкрийте зміст основних елементів туристичного збору. 

90. Розкрийте зміст основних елементів збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний 



газ для споживачів усіх форм власності, на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої 

кваліфікованими когенераційними установками в Україні. 

91. Розкрийте зміст основних елементів податку на майно в Україні. 

92. Розкрийте зміст основних елементів рентної плати за користування надрами в Україні. 

93. Розкрийте зміст основних елементів єдиного податку в Україні. 

94. Розкрийте зміст основних елементів транспортного податку в Україні. 

95. Розкрийте зміст рентної плати за спеціальне використання лісових та водних ресурсів в Україні. 

96. Розкрийте зміст основних елементів військового збору. 
97. Розкрийте зміст основних елементів рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що 

видобуваються в Україні. 

98. Розкрийте зміст основних елементів рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України. 

99. Порядок оподаткування ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземним 
замовником та вивезення виробленої з неї готової продукції 

100. Порядок оподаткування вивезення з митної території України давальницької сировини українського 

замовника та ввезення виробленої з неї готової продукції 

101. Особливості оподаткування операцій при переміщенні товарів через митний кордон. 

102. Спеціальний режим оподаткування діяльності щодо виробів мистецтва, предметів колекціонування 

або антикваріату. 

103. Законодавчі засади та особливості оподаткування доходів фізичних осіб від підприємницької 
діяльності. 

104. Законодавчі засади та особливості оподаткування доходів фізичних осіб від продажу або обміну 

об'єктів рухомого майна. 

105. Законодавчі засади та особливості оподаткування доходів фізичних осіб від продажу об'єктів 

нерухомого майна. 

106. Законодавчі засади та оподаткування доходів фізичних осіб від спадщини та подарунків. 

107. Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну 

діяльність. 

108. Об’єкт, база, ставка оподаткування акцизного податку: зміст та особливості визначення. 

109. Об’єкт, база, ставка оподаткування доходів фізичних осіб: сутність та особливості визначення. 

110. Об’єкт, база, ставка оподаткування податку на додану вартість: зміст та особливості визначення. 
111. Об’єкт, база, ставка оподаткування податку на прибуток підприємств: зміст та особливості їх 

визначення. 

112. Об’єкт, база, ставка оподаткування податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки: зміст 

та особливості їх визначення. 

113. Об’єкт, база та ставка оподаткування транспортного податку: зміст та особливості їх визначення. 

114. Об’єкт, база, ставка оподаткування податку на майно: зміст та особливості їх визначення. 

115. Об’єкт, база, ставка оподаткування в екологічному податку: зміст та особливості їх визначення. 

116. Об’єкт, база, ставки оподаткування єдиного податку: зміст та особливості їх визначення. 

117. Розкрийте категорії платників та особливості пільг податку з доходів фізичних осіб, характеристики 

статусу резидента та нерезидента фізичної особи. 

118. Розкрийте категорії платників та особливості використання пільг податку на додану вартість, 

особливості їх обліку та реєстрації. 

119. Розкрийте категорії платників та особливості пільг у акцизному податку. 
120. Розкрийте категорії платників та пільги у податку на прибуток підприємств. 

121. Розкрийте категорії платників та пільги у єдиному податку. 

122. Розкрийте категорії платників та пільги в екологічному податку. 

123. Розкрийте категорії платників та пільги у податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

124. Розкрийте категорії платників та пільги у військовому зборі. 

125. Порядок визначення розміру податкового зобов'язання, період сплати та подання фінансової звітності 

з податку на прибуток підприємств. 

126. Порядок визначення розміру податкового зобов'язання, період сплати та подання фінансової звітності 

з податку на доходи фізичних осіб. 

127. Порядок визначення розміру податкового зобов'язання, період сплати та подання фінансової звітності 
з податку на додану вартість, його особливості. 

128. Порядок визначення розміру податкового зобов'язання, період сплати та подання фінансової звітності 

з єдиного податку. 

129. Порядок визначення розміру податкового зобов'язання, період сплати та подання фінансової звітності 

з транспортного податку. 

130. Порядок визначення розміру податкового зобов'язання, період сплати та подання фінансової звітності 

з податку на нерухоме майно. 



6.6. Шкала відповідності оцінок 

 
Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за стобальною 

шкалою 
Значення оцінки 

А 90-100 
балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з 
можливими незначними недоліками 

В 82-89 
балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 
матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

С 75-81 
балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок 

D 69-74 
балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, 
достатній для подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 
балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 

балів 
Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень 

знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного 
самостійного доопрацювання 

F 1-34 
балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить 
низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни 

 

 

 

7. Навчально-методична карта дисципліни 

для денної форми навчання 

Разом: 90 год., із них: лекції –16 год., семінарські заняття – 12 год., практичні заняття – 14 год ., 

модульний контроль – 6 год., самостійна робота – 27 год., семестровий контроль – 15 год. 

 

Тиждень І ІІ ІІІ ІУ У УІ УІІ 

Модулі 
(бали) 

Змістовий модуль І. 

(115 б) 

Змістовий модуль ІІ. 

(54 б) 

Змістовий 

модуль ІІІ. 

(87 б) 

Лекції 
(бали) 

Л1 (1б) Л2 (1б) Л3 (1б)  Л4 (1б) 
Л5 (1б) 

Л6 (1б) Л7 (1б) 
Л8 (1б) 

Семінарські С 1 С 2 С 3 С4  С 5 С6 
заняття 1-11 б. 1-11 б. 1-11 б. 1-11 б. 1-11 б. 1-11 б. 
(бали)       

Практичні заняття    П 1 П 2 П 3 П 4 (1-11 б.) 

(бали) 1-11 б. 1-11 б. 1-11 б. П 5 (1-11 б.) 
    П 6 (1-11 б.) 
    П 7 (1-11 б.) 

Модульні 
КР 

25 балів 25 балів 25 балів 

Поточний 
контроль (вид, 

бали) 

Написання реферату або створення презентації (15 б)   

СР (бали) 5 балів 5 балів 5 балів 

Підсумковий 
контроль (вид, 

бали) 

Проміжний контроль 
(100 б) 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=100361&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=100361&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=489135


для заочної форми навчання 
 

Разом: 90 год., із них: лекції – 4 год., семінарські заняття – 4 год., практичні заняття – 4 год ., 

самостійна робота –78 год., 

 

Тиждень І ІІ ІІІ ІУ У УІ УІІ 

Модулі 
(бали) 

Змістовий модуль І. 

(28 б) 

Змістовий модуль ІІ. 

(20 б) 

Змістовий 

модуль ІІІ. 

(28 б) 

Лекції 
(бали) 

Л1 (1б)      Л2 (1б) 

Семінарські 

заняття 
(бали) 

  С1 

1-11 б. 
   С2 

1-11 б. 

Практичні заняття 
(бали) 

   П 1 
1-11 б. 

  П 2 (1-11 б.) 

Поточний 
контроль 

(вид, бали) 

 Написання реферату або 
створення презентації (15 б) 

 

СР (бали) 5 балів 5 балів 5 балів 

Підсумковий 
контроль (вид, 

бали) 

Проміжний контроль 
(100 б) 
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