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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

1.1.  Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Загальна 

характеристика 

податкового права 

5 2 -   4 7 1 - - - 6 

2.  Правове регулювання 

податку 

5 2 - - - 4 9 1 - - - 6 

3.  Правовий механізм 

податку 

8 2 2 - - 4 9 2 - - - 6 

4.  Податкова система 

України 

6 2 - - - 4 8 - - - - 6 

5.  Проблеми подвійного 

оподаткування 

6 - - - - 4 7 - - - - 6 

6.  Податковий контроль  6 1 1 - - 4 12 - - - - 6 

7.  Відповідальність за 

податкові 

правопорушення 

6 1 1 - - 4 10 - - - - 6 

8.  Правове регулювання 

прямого 

оподаткування 

9 2 2 - - 5 10 2 1 - - 6 

9.  Правове регулювання 

непрямих податків 

8 2 2 - - 4 10 2 1 - - 6 

10.  Правове регулювання 

податку на доходи 

фізичних осіб 

9 2 2 - - 5 14 2 - - - 6 

11.  Правове регулювання 

спеціальних 

податкових режимів 

7 1 2 - - 4 11 - - - - 6 

12.  Правове регулювання 

єдиного внеску на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

7 1 2 - - 4 11 - - - - 8 

13.  Правове регулювання 

місцевих податкових 

платежів 

8 2 2 - - 4 9 - - - - 6 

 Усього годин 90 20 16 - - 54 90 10 2 - - 78 

 

 
 

 

 

 



4 
 

 

 

1.2. Лекції 

 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

1. Загальна характеристика податкового права 1 1 

1.1. 

1.2. 

 

1.3. 

 

1.4. 

1.5. 

Поняття, предмет та метод податкового права.  

Місце податкового права в системі права України та його 

система.  

Джерела податкового права. Склад податкового 

законодавства.  

Характеристика податкових правовідносин.  

Характеристика норм податкового права. 

  

2. Правове регулювання податку 1 1 

2.1. 

 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

 

2.6. 

2.7. 

 

2.8. 

2.9. 

Поняття і сутність податків, зборів та інших обов’язкових 

платежів. 

Податок як економічна та правова категорія. 

Компетенція органів державної влади, які приймають 

закони та підзаконні акти з питань оподаткування. 

Класифікація податків і платежів, які надходять до 

державного бюджету і державних цільових фондів. 

Подвійний характер податків. 

Джерело податків. Роль податків у розширеному 

відтворенні. 

Податки в системі фінансових категорій. 

Функції податків: фіскальна, соціальна, регулююча. 

  

3. Правовий механізм податку 2 2 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

 

3.4. 

3.5. 

Поняття правового механізму податку 

Система елементів правового механізму податку.  

Обов'язкові елементи правового механізму податку та їх 

групи. 

Основні елементи правового механізму податку й збору 

Додаткові елементи правового механізму податку 

  

4. Податкова система України 2 - 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

 

4.4 

Поняття та зміст податкової системи.  

Система принципів оподаткування.  

Загальні правила щодо встановлення та скасування податків 

в Україні.  

Основні характеристики податкових систем. 

  

5. Проблеми подвійного оподаткування 2 - 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

Поняття та види подвійного оподаткування  

Принципи та ознаки подвійного оподаткування 

Шляхи й методи усунення подвійного оподаткування.  

Міжнародний договір як засіб усунення подвійного 

оподаткування. 

  

6. Податковий контроль  2 - 

6.1. 

6.2. 

Поняття податкового контролю та його особливості.  

Види методів податкового контролю.  
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6.3. 

6.4. 

 

Види податкових перевірок.  

Адміністративна та судова процедура оскарження рішень 

контролюючих органів. 

 

7. Відповідальність за податкові правопорушення 2 - 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

 

7.4. 

 

Поняття адміністрування податкових платежів, його об’єкт.  

Оскарження рішень податкових органів.  

Податковий борг та основні засоби забезпечення виконання 

платником податків податкового обов’язку. 

Види юридичної відповідальності за порушення 

податкового законодавства. 

  

8. Правове регулювання прямого оподаткування 2 2 

8.1. 

8.2. 

 

8.3. 

 

 

8.4. 

 

Поняття прямих податків.  

Переваги та недоліки прямого оподаткування 

підприємницької діяльності.  

Прямі податки, які встановлюються безпосередньо на 

доходи і майно платників і сплачуються ними з власних 

надходжень грошових коштів.  

Види прямих податків, їх платники, розмір та порядок 

стягнення. 

  

9. Правове регулювання непрямих податків 2 2 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

 

9.5. 

Непрямі податки їх сутність, види.  

Переваги та недоліки непрямого оподаткування. 

Поняття податку на додану вартість.  

Платники акцизного податку. Податкові агенти. Об’єкт та 

ставка акцизного податку. 

Місце мита в системі податкових платежів, його 

особливості. Види мита. 

  

10. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб 2 2 

10.1. 

10.2. 

 

10.3. 

10.4. 

 

10.5. 

Платники податку на доходи фізичних осіб.  

Об’єкт та база оподаткування податку на доходи фізичних 

осіб.  

Ставка податку на доходи фізичних осіб. 

Податкова знижка та податкова соціальна пільга з податку 

на доходи фізичних осіб.  

Порядок та строки сплати  податку на доходи фізичних осіб. 

  

11. Правове регулювання спеціальних податкових режимів 2 - 

11.1. 

 

 

11.2. 

11.3. 

 

 

11.4. 

Поняття спрощеної системи оподаткування, обліку та 

звітності,  групи платників єдиного податку та порядок 

визначення їх доходів.  

Ставки єдиного податку.  

Податковий (звітний період), строки сплати єдиного 

податку, ведення обліку та подання звітності платниками 

єдиного податку.  

Порядок обрання чи переходу на спрощену систему 

оподаткування та порядок відмови від спрощеної системи 

оподаткування. 

  

12. Правове регулювання єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

2 - 

12.1. 

 

12.2. 

Поняття єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та його платники. 

База нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове 
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12.3. 

державне соціальне страхування, його розмір та пропорції 

розподілу за видами загальнообов’язкового державного 

соціального страхування.  

Порядок та строки сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

 
13. Правове регулювання місцевих податкових платежів 2 - 

13.1. 

 

13.2. 

13.3. 

13.4. 

Порядок встановлення та скасування місцевих податків та 

зборів та їх види. 

Податок на майно.  

Збір за місця для паркування транспортних засобів.  

Туристичний збір. 

  

 Усього 20 10 

 

1.3. Семінарські заняття 

 

У матеріалах до семінарських занять містяться питання для обговорення 

на навчальному занятті, завдання, наводяться переліки літератури і 

нормативно-правових актів, необхідних для вивчення теми семінарського 

заняття, вказуються теми доповідей, що рекомендуються, та рефератів. Спірні в 

літературі теоретичні питання за відповідною темою, на які необхідно звернути 

увагу студентам при підготовці до семінарського заняття, зазначаються 

викладачем, який проводить заняття у відповідній навчальній групі. 

Семінарські заняття можуть проводитися за доповідною системою, у 

формі «круглих столів», наукових конференцій, диспутів у студентських 

навчальних групах, тощо за розсудом викладача. Метою підготовки студентами 

доповідей (співдоповідей) і виступів під час проведення семінарських занять, 

написання ними рефератів є прищеплення навичок самостійної роботи над 

літературними джерелами, законами й іншими правовими актами, 

використання опублікованої судової і господарської практики для того, щоб на 

основі їхнього аналізу й узагальнення студенти могли робити власні висновки 

теоретичного і практичного характеру, обґрунтовуючи їх відповідним чином. 

Кількість часу, який виділяться на розгляд теоретичних питань і дискусії, 

визначається викладачем.  

У матеріалах до занять також містяться питання для обговорення. У 

списку рекомендованих джерел зазначені роботи, знання яких необхідно 

студентам для засвоєння матеріалів теми і виконання завдань; спеціальна 

література призначена для більш глибокого вивчення питань теми. 

Основне завдання занять — навчити студентів розуміти сутність та 

специфіку фінансів та фінансової системи; вміти аналізувати основні 

нормативно-правові акти щодо регулювання фінансових відносин; могти 

оцінювати тенденції розвитку фінансового законодавства; аналізувати та 

порівнювати фінансово-правові категорії; досліджувати правовий статус 

суб’єктів фінансових правовідносин, систему та компетенцію органів влади у 

сфері фінансової діяльності держави та місцевого самоврядування 

Приступаючи до вивчення, студент повинен вчитися юридично мислити, 

самостійно, без «підказок» коментарів, довідників, оцінювати ту чи іншу 
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правову ситуацію (наприклад при вирішенні ситуаційних завдань). Більше 

уваги потрібно приділяти навчальній, монографічній літературі, статтям у 

наукових журналах. При підготовці до занять студенти повинні переглянути 

рекомендовані джерела, правові акти й інші матеріали, які стосуються 

відповідної теми. Лише після цього можна приступити до складання доповідей 

і співдоповідей на семінарських заняттях, написання рефератів і виконання 

завдань. Викладач, який веде семінарське заняття, може рекомендувати 

студентам і інші, крім зазначених в переліку, джерела з урахуванням новітніх 

публікацій. 

Таким чином, готуючись до занять по темі, треба: 

уважно ознайомитися з планом заняття і списком нормативних актів, що 

рекомендуються, та навчальної та спеціальної літератури; 

студенти мають засвоїти методичні вказівки, вивчити відповідні питання 

в конспекті і підручнику; 

опрацювати нормативні акти з відповідної теми; 

законспектувати одну або дві наукові праці з рекомендованого списку 

джерел; 

використовуючи вивчений матеріал, вирішити завдання, вказані 

викладачем. 

Розкриваючи теоретичні питання, студенти повинні прагнути до 

максимально повного і чіткого викладу всіх проблем, що досліджуються. При 

цьому важливо показати діалектику їхнього розвитку, розкрити відмінності в 

трактуванні розглядуваних положень, провести порівняльний аналіз питань, що 

висвічуються у відповідних розділах різних підручників, у спеціальній 

літературі. 

Аналізуючи зміст правових норм, студенти мають в обов’язковому 

порядку давати точні і конкретні посилання на відповідні нормативно-правові 

акти: вказувати, коли і ким вони прийняті, відповідні статті (пункти, підпункти 

і т. ін.). При цьому студенти повинні звертатися безпосередньо до нормативних 

актів, а не викладати їх зміст за навчальною, додатковою або популярною 

літературою. Використовуючи коментар до законодавства, необхідно 

розмежувати текст коментарю від тексту самого нормативно-правового акту. 

Конспектування літератури не повинне носити характер механічного 

переписування. Літературне джерело треба обов’язково заздалегідь прочитати, 

не конспектуючи. Потім потрібно «пробігти» очима текст і занотувати цікаві 

фрагменти у вигляді цитат або своїми словами, посилаючись кожного разу на 

сторінку. Важливо, щоб законспектований матеріал незалежно від його обсягу, 

був достатній за змістовим навантаженням і логічно завершений. 

Вирішення завдань, які рекомендуються викладачем до семінарських 

занять, повинно ґрунтуватися на вимогах правових приписів процесуального та 

матеріального законодавства. Розв’язки ситуаційних завдань студент повинен 

занотовувати у свій робочий зошит, який можна користуватися під час 

відповіді на семінарському занятті при вирішенні тої чи іншої ситуаційної 

задачі (казусу).  
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При підготовці до семінарських занять студенти повинні 

використовувати рекомендовані джерела у законодавстві, серед навчальної та 

наукової літератури. Результати самостійної роботи студенти повинні 

занотовувати у свої робочі зошити з навчальної дисципліни. 

Усі питання, які виникають у студентів при підготовці до семінарських 

занять, під час самостійної роботи, можуть бути вирішені під час групових та 

індивідуальних консультацій, що здійснюються викладачем, відповідно до 

затвердженого графіку. 

 

Семінарське заняття 1 

Тема 3.  Правовий механізм податку 

Питання для усного опитування та дискусії 

2.1. Поняття правового механізму податку. 

2.2. Система елементів правового механізму податку.  

2.3. Обов'язкові елементи правового механізму податку та їх групи. 

2.4. Основні елементи правового механізму податку й збору. 

2.5. Додаткові елементи правового механізму податку. 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: податки,збори, обов’язкові платежі, джерело 

податків, правовий механізм, елементи правового механізму, основні елементи 

правового механізму, додаткові елементи правового механізму. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при 

самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити 

на таких аспектах: що правове регулювання обов’язкових податкових 

платежів визначається як особливостями компетенції органів державної 

влади і управління щодо встановлення, зміни і скасування, так і чітким 

закріпленням усіх елементів, що характеризують податок як цілісний 

механізм. Законодавчі акти щодо окремих податків і зборів відрізняються 

стабільною традиційною структурою. Її складовими виступають елементи 

правового механізму податку чи збору. 

Податок вважається встановленим лише в тому разі, якщо визначені 

платники податків і елементи оподаткування, а саме: об’єкт оподаткування; 

податкова база; податковий період; податкова ставка; порядок нарахування 

податку; порядок і терміни сплати податку. 
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У необхідних випадках при встановленні податку в акті законодавства 

про податки і збори можуть також передбачатися податкові пільги і підстави 

для їхнього використання платником податків. 

Система елементів правового механізму податку складається з 

обов’язкових і факультативних елементів. Обов’язкові елементи об’єднано у 

дві групи. 

1. Основні елементи — визначають фундаментальні, сутнісні 

характеристики податку, що формують основне уявлення про зміст 

податкового механізму. Відсутність якого-небудь з основних елементів 

правового механізму податку не дозволяє однозначно визначити тип цього 

платежу і робить податковий механізм невизначеним. 

До основних елементів правового механізму податку і збору належать: 

а) платник податку чи збору; 

б) об’єкт оподаткування; 

в) ставка податку чи збору. 

2. Додаткові елементи — деталізують специфіку конкретного платежу, 

створюють завершену й повну систему податкового механізму. Варто 

враховувати, що додаткові елементи так само обов’язкові, як і основні, і не 

мають факультативного характеру. Цілісний правовий механізм податку 

можливий тільки як сукупність основних і додаткових елементів, і 

відсутність хоча б одного з додаткових елементів не дозволить законодавчо 

закріпити окремий податок чи збір (наприклад, неможливо представити 

податок, що незрозуміло куди надходить: до якого бюджету, бюджету чи 

цільового фонду). Сукупність додаткових елементів правового механізму 

податку досить різноманітна (залежно від ступеня деталізації податкового 

механізму). 

Однак ця сукупність складається з двох підгруп: 

 додаткові елементи правового механізму податку, що деталізують основні 

чи пов’язані з ними (предмет, база, одиниця оподаткування — категорії, що 

прямо залежать від об’єкта оподаткування); 

 додаткові елементи правового механізму податку, що мають самостійне 

значення (податкові пільги, методи, терміни і способи сплати податку; 

бюджет чи фонд, куди надходять податкові платежі). 

Отже, до додаткових елементів правового механізму податку 

належать: 

а) податкові пільги; 

б) предмет, база, одиниця оподаткування; 

в) джерело сплати податку; 

г) методи, терміни та способи сплати податку; 
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ґ) особливості податкового режиму; 

д) бюджет чи фонд надходження податку (збору); 

е) особливості податкової звітності. 

Хотілося б підкреслити, що й основні, і додаткові елементи мають 

обов’язковий характер, без якого неможливо закріпити відповідний 

податковий механізм. Додатковість елемента підкреслює не його 

необов’язковість, а особливості регулювання (можливість делегування 

компетенції і т. ін.). 

3. Факультативні елементи є необов’язковими для правового 

механізму податку і можуть закріплюватися в законодавчих актах, 

підкреслюючи своєрідність саме цього податкового механізму, але їх може і 

не бути. В окремих випадках специфіка податку вимагає виділення в його 

механізмі особливих елементів, характерних винятково для даного податку. 

Наприклад, ведення спеціальних кадастрів по майнових податках; 

специфічних реєстрів; бандерольний спосіб сплати тощо. Подібні елементи і 

складають групу факультативних, котрі можуть бути у податковому 

механізмі, а можуть і не використовуватися. 

 

Семінарське заняття 2 

Тема 6: Податковий контроль. 

Тема 7. Відповідальність за податкові правопорушення 

Питання для усного опитування та дискусії 

4.1. Поняття, види податкового контролю.  

4.2. Методи податкового контролю. 

4.3. Податкова перевірка: зміст, види, наслідки.  

4.4. Підстави відповідальності за порушення податкового законодавства. 

4.5. Класифікація податкових правопорушень. 

4.6. Оскарження рішень податкових органів. 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 
 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є : податковий контроль, податкова перевірка, 

суб’єкт податкового правопорушення,об’єкт податкового правопорушення, 

суб’єктивна сторона податкового правопорушення, об’єктивна сторона 

податкового правопорушення. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких 

аспектах: податковим контролем є спеціальний вид державного фінансового 
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контролю, що здійснюється органами державної податкової служби й іншими 

контролюючими органами, спрямований на забезпечення дотримання 

податкового законодавства суб'єктами, що реалізують податковий обов'язок чи 

забезпечують його реалізацію. 

Зміст податкового контролю включає: 

1) спостереження за діяльністю контрольованих суб'єктів; 

2) аналіз отриманої інформації, тенденцій, що намітилися, розробка 

прогнозів; 

3) ужиття заходів по попередженню порушень законності і дисципліни; 

4) облік конкретних правопорушень, аналіз їхніх причин і обставин; 

5) припинення протиправної діяльності; 

6) виявлення винних у скоєнні податкових правопорушень (як платників 

податків, так і працівників податкових органів) і залучення їх до 

відповідальності.  

При здійсненні податкового контролю використовується кілька методів. 

А. Здійснення обліку платників податків (ці питання порушені при 

характеристиці правового положення платника податків).  

Б. Здійснення податкової перевірки.  

В. Обстеження територій і приміщень, де можуть знаходитися об'єкти, що 

підлягають оподатковуванню або використовуються для одержання об'єктів 

оподатковування.  

Основним методом податкового контролю є податкова перевірка. 

Податкова перевірка є діяльністю податкових органів по дослідженню 

первинної облікової і звітної документації, пов'язаною із обчисленням та 

сплатою податкових платежів, з метою перевірки своєчасності й повноти 

сплати податків і зборів, правильності ведення податкового обліку, надання 

податкової звітності. 

Об'єктом податкової перевірки є фінансово-господарська діяльність 

контрольованого суб'єкта – платника податків, що відображається у грошових 

документах, бухгалтерських книгах, звітах, кошторисах, деклараціях, товарно-

касових книгах, показниках електронно-касових апаратів і комп'ютерних 

систем, що використовуються для розрахунків за готівку зі споживачами, і 

інших документах, незалежно від способу надання інформації, пов'язаних з 

обчисленням і сплатою податків і зборів. 

Суб'єктами податкових перевірок, з одного боку, є підприємства, установи, 

організації будь-якої форми власності, фізичні особи (громадяни України, 

іноземці й особи без громадянства), тобто платники податків, а з іншого боку – 

посадові особи органів державної податкової служби, що безпосередньо 

здійснюють діяльність по проведенню податкових перевірок з метою 

забезпечення додержання податкового законодавства. 

Підставою відповідальності є винне, передбачене законом суспільно 

небезпечне діяння, що має певні юридичні ознаки. Як сукупність цих ознак, що 

визначають конкретне діяння як правопорушення, і виступає склад 

правопорушення.  
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Загальними ознаками, характерними для усіх видів правопорушень, у 

тому числі і для податкових, є наступні: 

1) суспільна небезпека (або шкідливість) діяння; 

2) протиправність дій чи бездіяльності; 

3) винна поведінка як результат вільного волевиявлення правопорушника; 

4) карність.  

Таким чином, податкове правопорушення — протиправне (передбачене 

податковим законодавством), винне діяння (дія чи бездіяльність) особи, 

пов'язана з невиконанням чи неналежним виконанням податкового обов'язку, за 

яке передбачена юридична відповідальність. 

 

Семінарське заняття 3  

Тема 8: Правове регулювання прямого оподаткування. 

Питання для усного опитування та дискусії 

5.1. Поняття прямих податків, їх види. Переваги та недоліки прямого 

оподаткування підприємницької діяльності.  

5.2. Загальна характеристика прямих податків: 

5.2.1. Податок на прибуток підприємств (характеристика елементів 

правового механізму); 

5.2.2. Плата за землю (характеристика елементів правового механізму); 

5.2.3. Інші прямі податки в податковій системі України. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є : прямий податок, податок на прибуток, плата 

за землю.  

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при 

самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на 

таких аспектах: Прямі податки майже не впливають на ціни, але зменшують 

доходи платників - тим самим впливаючи на обсяги інвестиційного і 

споживацького попиту. В той же час вони не змінюють структуру попиту, на 

відміну від деяких видів непрямих податків. Пряма залежність між сумою 

прямих податків і обсягом доходу сприяє збільшенню можливостей для 

держави в регулюванні економічних процесів і вирішенні проблем соціальної 

справедливості за рахунок прогресивних ставок оподаткування. В той же час з 

фіскальної точки зору вони поступаються непрямим в стабільності надходжень, 

в рівномірності розподілу надходжень по окремих регіонах, в існуванні більш 

сприятливих умов щодо ухилення від їх сплати. 

Прямі податки поділяються на дві підгрупи : особисті і реальні. Особисті 

податки встановлюються персонально для конкретного платника, в залежності 

від його доходу чи майна. Видами особистих податків є прибутковий, 

майновий, на спадщину та дарування, подушний. Реальні податки 

передбачають оподаткування за зовнішніми ознаками. До них належать 

земельний, домовий, промисловий, на грошовий капітал. Наведена вище 
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класифікація прямих податків є вже дещо застарілою, оскільки деякі з вказаних 

податків не застосовуються не лише в Україні, а й у світі. Тенденції розвитку 

практики оподаткування свідчать про те, що реальні податки, які були досить 

поширеними на початку минулого століття поступаються місцем особистим 

податкам. Тому прямі податки можна поділити на дві підгрупи в залежності від 

об’єкта оподаткування : податки на доходи та податки на власність.  

Переваги податків на власність: сталість надходжень, незначні 

можливості для ухилення і приховання, простота стягнення, соціальна 

справедливість. До недоліків відносять обмежену регулюючу функцію, 

нееластичність надходжень. 

Стягнення прибуткового податку може здійснюватись за двома 

системами: шедулярною і глобальною. При шедулярній системі оподаткування 

ведеться окремо по кожному виду доходів. Глобальна система передбачає 

оподаткування сукупного доходу. Як правило, прибуткові податки стягуються 

за процентними ставками (пропорційними, прогресивними чи регресивними). 

Але в Україні застосовуються ще і тверді фіксовані ставки при оподаткуванні 

фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які встановлюються у 

визначеній сумі на місяць в залежності від виду діяльності. 

 

Семінарське заняття 4 

Тема 9. Правове регулювання непрямих податків. 

Питання для усного опитування та дискусії 

6.1. Непрямі податки їх сутність, види.  

6.2. Переваги та недоліки непрямого оподаткування. 

6.3. Акцизний податок (характеристика елементів правового механізму). 

6.4. Податок на додану вартість (характеристика елементів правового механізму 

ПДВ). 

6.5. Митні платежі (характеристика елементів правового механізму). 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є : прямий податок, непрямий податок, акциз, 

податок на додану вартість, мито.  

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при 

самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на 

таких аспектах:  

В світовій практиці існують три види непрямих податків: акцизи, 

фіскальна монополія і мито. Hині в Україні стягуються акцизи і мито. Hепрямі 

податки, на відміну від прямих мають свої переваги і недоліки. Вони 

ефективніші в фіскальному аспекті, оскільки оподатковують споживання, яке в 

свою чергу є більш стабільною і негнучкою величиною, ніж прибутки. Від них 

тяжко ухилитись і досить легко контролювати їх сплату. Hепрямі податки не 

впливають на процеси нагромадження, але вони регресивні в соціальному 

аспекті і здійснюють досить значний вплив на загальні процеси ціноутворення. 
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Крім того, за допомогою специфічних акцизів можна впливати на структуру 

споживання. 

Акцизи - це непрямі податки, які встановлюються у вигляді надбавки до 

ціни. Специфічні акцизи виникли набагато раніше, ніж універсальні. 

Характерними їх рисами є обмежений перелік товарів, по яких вони 

стягуються, та диференційовані ставки по окремих групах товарів. Універсальні 

акцизи відрізняються від специфічних універсальними ставками на всі групи 

товарів та ширшою базою оподаткування. 

Поширення універсальних акцизів зумовлене рядом чинників. Широка 

база оподаткування забезпечує стійкі надходження до бюджету, які не залежать 

від змін в уподобаннях споживачів та асортименті реалізованих товарів. 

Населення сплачує непрямі податки зі своїх доходів. 

Юридичні особи сплачують податки, коли купують товари. Водночас, 

реалізуючи свої товари, роботи, послуги, юридичні особи у складі виручки від 

реалізації одержують на свої рахунки певні суми непрямих податків, сплачених 

покупцями (споживачами). 

При цьому вплив непрямих податків на фінансову діяльність суб'єктів 

господарювання залежить від багатьох обставин і чинників. Цей вплив можна 

розглядати у двох аспектах: 

1) сплата непрямих податків у процесі придбання товарно-матеріальних 

цінностей, оплати виконаних робіт, отриманих послуг здійснюється за рахунок 

оборотних коштів суб'єктів господарювання, тобто має місце іммобілізація 

оборотних коштів для сплати податків. У цьому разі враховуються такі 

чинники: умови оплати та обсяги придбання товарно-матеріальних цінностей, 

ставки й пільги щодо податків, джерела і терміни відшкодування сплачених 

непрямих податків; 

2) цей вплив пов'язаний із надходженням непрямих податків на рахунки 

суб'єктів господарювання, які реалізують товари, роботи, послуги. Непрямі 

податки, що надходять на рахунки суб'єктів господарювання, 

використовуються для відшкодування сплачених ними непрямих податків за 

придбання товарно-матеріальних цінностей. Певний час, до перерахування в 

бюджет, непрямі податки залишаються в розпорядженні (обороті) підприємств. 

 

Семінарське заняття 5 

Тема 10: Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб 

Питання для усного опитування та дискусії 

7.1. Платники податку на доходи фізичних осіб.  

7.2. Об’єкт та база оподаткування податку на доходи фізичних осіб.  

7.3. Податкова знижка та податкова соціальна пільга. 

7.4. Порядок та строки сплати  податку на доходи фізичних осіб.  

7.5. Особливості оподаткування доходів, одержаних нерезидентами та 

оподаткування іноземних доходів. 

 

Аудиторна письмова робота 
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Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 
 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є : платники податку на доходи фізичних осіб, 

об’єкт податку на доходи фізичних осіб, база оподаткування податку на доходи 

фізичних осіб, податкова знижка, податкова соціальна пільга. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких 

аспектах: Податок з доходів фізичних осіб стягується безпосередньо з доходів 

громадян. В економічно розвинутих країнах від відіграє суттєву роль у 

формуванні доходів бюджету. 

До переваг цього податку відносять його соціальну справедливість, 

оскільки він ставить рівень оподаткування в пряму залежність від обсягу 

доходу платників. Крім того, за допомогою прогресивних ставок і пільг в 

оподаткуванні можна зменшувати податковий тягар для малозабезпечених 

верств населення і посилювати для осіб з високими доходами. З фіскальної 

точки зору цей податок є нестабільним джерелом формування доходів 

бюджету, оскільки циклічні коливання економіки істотно впливають на базу 

оподаткування цим податком – доходи фізичних осіб. Крім того, розподіл 

податкових надходжень є нерівномірним по різних регіонах і залежить від 

розвитку промислового виробництва. Недоліком цього податку є також значні 

можливості для платників в заниженні оподатковуваного доходу і в ухиленні 

від сплати податку. Особливо це стосується оподаткування доходів від 

підприємницької діяльності. 

З точки зору регулюючого впливу на макроекономіку, податок з доходів 

фізичних осіб відносять до одного з найефективніших “вбудованих 

стабілізаторів” економічного циклу, оскільки база оподаткування гнучко реагує 

на економічні підйоми та спади, а прогресивна шкала оподаткування підсилює 

ефект. Крім того, за допомогою цього податку можна впливати на загальні 

обсяги споживання. 

Зміна ставок прибуткового податку в Україні з 1991 року відбувалась 

досить часто - іноді по кілька разів на рік. Це було обумовлено як об’єктивними 

( з розвитком ринкових відносин змінюються форми одержання доходу), так і 

суб’єктивними чинниками ( насамперед політичними - намаганням за 

допомогою прогресії вирівняти доходи малозабезпечених і високозабезпечених 

верств населення). Для прикладу, в 1993 році ставки мінялись тричі. Причому з 

1 грудня 1993 року по 1 жовтня 1994 року існувала найжорстокіша шкала 

оподаткування - максимальна ставка дорівнювала 90%. Але не дивлячись на 

збільшення ставок майже удвічі, доходи бюджету від прибуткового податку з 

громадян в цей період не збільшились, а зменшились - внаслідок ухилення від 

сплати по таких необгрунтованих з економічної точки зору ставках. Досить 

довго ( до 2004 року) в Україні застосовуваласть прогресивна шкала 

оподаткування, з мінімальною ставкою 10% та максимальною – 40%. Розмір 

ставки залежав від обсягу оподатковуваного доходу. З 2004 року 
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застосовуються пропорційні ставки, які не залежать від обсягу 

оподатковуваного доходу, а лише від виду доходу та статусу (резидент чи 

нерезидент) платника. 

 

Семінарське заняття 6 

Тема 11: Правове регулювання спеціальних податкових режимів 

Питання для усного опитування та дискусії 

8.1. Порядок застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та 

звітності та обмеження щодо її застосування. 

8.2. Групи платників єдиного податку. 

8.3. Порядок визначення доходів платників єдиного податку та їх склад. 

8.4. Ставки єдиного податку. 

8.5. Податковий (звітний період), порядок та строки сплати єдиного податку. 

8.6. Ведення обліку та складання звітності платниками єдиного податку. 

8.7. Фіксований сільськогосподарський податок.  

8.8. Збори  у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та 

теплову енергію та діючого тарифу на природний газ для споживачів. 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: спрощена система оподаткування, платник 

єдиного податку, ставки єдиного податку, фіксований сільськогосподарський 

податок. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких 

аспектах: Стаття 11 Податкового кодексу України визначає спеціальні 

податкові режими, які передбачають особливий порядок обчислення і сплати 

податків та зборів у відповідний податковий період, який застосовується у 

випадках та порядку, визначених податковим законодавством. Спеціальні 

податкові режими передбачають особливий порядок визначення елементів 

правового механізму податку, звільнення від сплати окремих податків та зборів. 

Вичерпний перелік спеціальних податкових режимів закріплено у розділі XIV 

«Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу України: спрощена 

система оподаткування, обліку та звітності; фіксований сільськогосподарський 

податок; збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і 

теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими 

когенераційними установками; збір у вигляді цільової надбавки до діючого 

тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності. 

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності. Це особливий 

механізм справляння податків та зборів, що встановлює заміну сплати окремих 
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податків та зборів на сплату єдиного податку. Платниками податку є юридичні 

особи чи фізичні особи - підприємці, що самостійно обрали спрощену систему 

оподаткування та зареєструвалися у встановленому порядку платником єдиного 

податку. 

Фіксований сільськогосподарський податок. Платниками податку можуть 

бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) 

рік дорівнює або перевищує 75 %. Не може бути зареєстрований як платник 

податку: суб’єкт господарювання, у якого понад 50 % доходу, одержаного від 

продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її 

перероблення, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком 

зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському 

товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та 

продуктів їх перероблення), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра 

(крім хутрової сировини); суб’єкт господарювання, що провадить діяльність з 

виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди 

згідно з УКТ ЗЕД 2204 29-2204 ЗО), вироблених на підприємствах первинного 

виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі 

впноматеріали для виробництва готової продукції; суб’єкт господарювання, 

який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за 

винятком безнадійного податкового боргу, який виник унаслідок дії обставин 

непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову 

енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними 

установками. Платниками збору є оптовий постачальник електричної енергії та 

виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення 

підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її 

поза оптовим ринком електричної енергії, та теплової енергії. Об’єктом 

оподаткування збором є: 1) для оптового постачальника електричної енергії - 

вартість відпущеної електричної енергії без урахування податку на додану 

вартість; 2) для юридичних осіб - вартість відпущеної електричної енергії, що 

продається поза оптовим ринком електричної енергії, зменшена на вартість 

електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками 

і малими гідроелектростанціями потужністю до 20 МВт, без урахування 

податку на додану вартість. Ставка збору становить 3 % від вартості фактично 

відпущеної платником збору електричної енергії без урахування податку на 

додану вартість. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює 

календарному місяцю. Збір сплачується платниками збору в строки, визначені 

для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації. 

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для 

споживачів усіх форм власності. Платниками збору є суб’єкти господарювання 

та їх відокремлені підрозділи, які провадять діяльність з постачання природного 

газу споживачам на підставі укладених з ними договорів. Об’єктом 

оподаткування збором є вартість природного газу в обсязі, відпущеному кожній 

категорії споживачів у звітному періоді, яка визначається на підставі актів 
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приймання-передачі газу, підписаних платником та відповідним споживачем 

(для населення - на підставі облікових документів), з урахуванням відповідного 

тарифу. Збір справляється у розмірі 2 % на обсяги природного газу, що 

постачаються для таких категорій споживачів: 1) підприємства комунальної 

теплоенергетики, теплові електростанції, електроцентралі та котельні суб’єктів 

господарювання, зокрема блочні (модульні) котельні (в обсязі, що 

використовується для надання населенню послуг з опалення та гарячого 

водопостачання, за умови ведення такими суб’єктами окремого приладового та 

бухгалтерського обліку тепла і гарячої води); 2) бюджетні організації та 

установи; 3) промислові та інші суб’єкти господарювання та їх відокремлені 

підрозділи, що використовують природний газ. На обсяги природного газу, що 

постачається для населення, збір справляється у розмірі 4 %. Споживачами є 

такі категорії: населення, бюджетні організації та установи, підприємства 

комунальної теплоенергетики, теплові електростанції, електроцентралі та 

котельні суб’єктів господарювання, в тому числі блочні (модульні) котельні, 

інші суб’єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, які 

використовують природний газ для виробництва товарів та надання послуг, на 

інші власні потреби. Під діючим тарифом слід розуміти ціну природного газу 

для відповідної категорії споживачів без урахування тарифів на його 

транспортування і постачання споживачам та суми податку на додану вартість. 

Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю. 

Збір сплачується платниками у строки, визначені для місячного податкового 

(звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації. 

 

Семінарське заняття 7  

Тема 12. Правове регулювання єдиного внеску на загально-обов’язкове 

державне соціальне страхування 

Питання для усного опитування та дискусії 

9.1. Поняття єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та його місце в системі обов’язкових платежів. 

9.2. Принципи збору та ведення обліку єдиного внеску. 

9.3. Платники та  база нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування.  

9.4. Облік платників єдиного внеску. 

9.5. База нарахування єдиного внеску. 

9.6. Порядок обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. 

9.7. Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального 

страхування  

9.8. Розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та пропорції його розподілу за видами загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. 
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Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: Державний реєстр загальнообов'язкового 

державного соціального страхування, єдиний внесок на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування, застрахована особа. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких 

аспектах: Соціальне страхування є важливою складовою соціального захисту 

населення.  

Світовий досвід показує, що життєздатність такої системи базується на 

існуванні певних умов. 

По-перше, необхідність фінансових ресурсів, що дозволяють юридичним 

та фізичним особам взяти на себе витрати на страхування. Розміри таких витрат 

значною мірою залежать від суб'єктивних дій політичних сил, що перебувають 

при владі. 

По-друге, існування зрілої соціальної політики, яка є однією зі складових 

економічної політики, одночасно виступаючи гарантом забезпечення 

ефективної реалізації цілей інших складових економічної політики, а також 

забезпечення соціального захисту тих верств населення, індивідів, які 

потребують саме захисту, підтримки з боку всього суспільства. Адже 

багатовікова відсутність власної державності та героїчна боротьба за неї 

породили не в одному поколінні українців культ держави, готовність 

жертвувати заради неї, непохитну віру в її всесильність. 

По-третє, забезпечення відповідної правової бази, що гарантується  

прийняттям законодавчих актів, інших нормативних документів щодо реалізації 

соціальної політики, які б, що найголовніше, у своїй взаємодії усували 

відповідні суперечності. 

Соціальне страхування передбачає такі важливі види економічної 

підтримки громадян, як грошові виплати, компенсація, витрати на лікування, 

реабілітацію, перепідготовку та перекваліфікацію, а також профілактику. Таке 

страхування здійснюється одночасно з соціальною допомогою та соціальним 

забезпеченням як важливими формами соціального захисту громадян, однак 

відрізняється від них джерелами формування фінансових ресурсів, принципами 

їх організації, видами та формами виплат грошових коштів.  

 

Семінарське заняття 8  

Тема 13. Правове регулювання місцевих податкових зборів 

Питання для усного опитування та дискусії 

10.1. Порядок встановлення місцевих податків та зборів.  

10.2. Порядок скасування місцевих податків та зборів.  

10.3. Види місцевих податків та зборів.  
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10.4. Класифікація місцевих податків та зборів, їх ставки, платники, об’єкти 

оподаткування. 

10.5. Оподаткування місцевими податками та зборами іноземних юридичних 

осіб. 

10.6. Відповідальність платників за сплату місцевих податків та зборів  

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: місцеві податки, місцеві збори, податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, збір за місця для паркування 

транспортних засобів, збір за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності, туристичний збір. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких 

аспектах: Встановлення й скасування податків та інших обов'язкових платежів 

податкового характеру, а також пільг їх платникам здійснюються Верховною 

Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, 

селищними, міськими радами. Повноваження ВРУ: встановлення на території 

України загальнодержавні податки і збори та визначає їх перелік, визначає 

перелік місцевих податків і зборів, встановлення податкових пільг. 

Місцеві  ради  приймають рішення про встановлення місцевих податків і зборів, 

обов'язково  установлюють   податок   на нерухоме майно,  відмінне від 

земельної ділянки, єдиний податок та збір за провадження деяких видів 

підприємницької діяльності. Місцеві  ради  вирішують питання відповідно до 

вимог ПКУ щодо встановлення збору за місця для 

паркування  транспортних  засобів, туристичного збору. Такі рішення мають 

бути обов’язково оприлюднені до 15 липня року, що передує бюджетному 

періоду, інакше такі рішення застосовуватимуться не раніше початку 

бюджетного періоду, що наступає за плановим (через рік). Якщо не 

встановлено обов’язкові місцеві платежі, то застосовуються мінімальні ставки 

встановлені ПКУ. Радам забороняється встановлювати індивідуальні податкові 

пільги. 

Висвітлюючи перше питання, необхідно мати на увазі що платниками 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є: фізичні та 

юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової 

нерухомості. 

Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості, крім винятків, 

передбачених ст. 265.2.2. ПКУ. Базою оподаткування є житлова площа об'єкта 

житлової нерухомості. При цьому розмір ставки оподаткування залежить від 

площі квартири або житлового будинку. 

Важливим моментом є застосування пільги до бази оподаткування: для 

квартири – на 120 кв. метрів; для житлового будинку – на 250 кв. метрів. Таке 

зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і 

застосовується до об'єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа – платник 
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податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором 

такого платника до будь-якого іншого об'єкта житлової нерухомості, який 

перебуває в його власності. 

Потрібно звернути увагу на порядок обчислення податку: для фізичних 

осіб база оподаткування обчислюється органом державної податкової служби 

на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що 

надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно; юридичні 

самостійно обчислюють розмір податку станом на 1 січня звітного року і до 1 

лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за 

місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію. 

Податкове зобов'язання за звітний рік із податку сплачується: фізичними 

особами – протягом 60 днів із дня вручення податкового повідомлення – 

рішення; юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа 

місяця, що настає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій 

декларації. 

Питання правового регулювання збору за місця для паркування 

транспортних засобів урегульовано ст. 266 ПКУ. 266. Платниками збору є 

юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням сільської, 

селищної або міської рад організовують та проводять діяльність із забезпечення 

паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та 

спеціально відведених автостоянках. 

Перелік спеціальних земельних ділянок для організації та провадження 

діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів затверджується 

рішенням сільської, селищної або міської рад про встановлення збору. Таке 

рішення разом із переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити 

діяльність, надається виконавчим органом сільської, селищної, міської рад 

органу державної податкової служби. 

Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка спеціально відведена для 

забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах 

загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні 

гаражі, стоянки, паркінги, які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету 

(крім площі земельної ділянки, що відведена для безоплатного паркування 

транспортних засобів). 

Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для 

паркування, площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів, які побудовані за 

рахунок коштів місцевого бюджету. 

Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із 

забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр 

площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої 

діяльності, у розмірі від 0,03 до 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, 

установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Ставка збору та 

порядок сплати збору до бюджету встановлюються відповідними органами 

місцевого самоврядування. 
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Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена 

відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, 

сплачується щоквартально. 

Відповідаючи на третє запитання, необхідно визначити коло платників 

збору – суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-

підприємці), які отримують в установленому законом порядку торгові патенти 

та провадять торговельну діяльність, надання платних побутових послуг, 

торгівлю валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, діяльність 

у сфері розваг. Додатково необхідно розглянути питання отримання пільгового 

торгового патенту. 

Розмір ставки даного збору встановлюється з розрахунку на календарний 

місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої 

законом на 1 січня календарного року, визначеному з урахуванням 

місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з 

надання платних послуг та виду платних послуг. Ставка збору за умови 

придбання пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру 

мінімальної заробітної плати щорічно, а короткотермінового торгового патенту 

за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати. 

Окремо слід висвітлити порядок отримання та анулювання торгового 

патенту, строк дії торгового та пільгового патенту. 

Відповідаючи на четверте запитання, необхідно запам’ятати, що 

платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, що прибувають на територію адміністративно-територіальної 

одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської рад про 

встановлення туристичного збору, та отримують послуги з тимчасового 

проживання із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк, 

визначені органами місцевого самоврядування податкові агенти, а також особи, 

які не можуть бути платниками збору. 

Туристичний збір є місцевим збором, кошти від якого зараховуються до 

місцевого бюджету. 

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, що прибувають на територію адміністративно-територіальної 

одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про 

встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з 

тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце 

перебування в зазначений строк. 

Платниками збору не можуть бути особи, які: 

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, 

селищі або місті, радами яких встановлено такий збір; 

б) особи, які прибули у відрядження; 

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів першої 

групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); 

г) ветерани війни; 

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

д) особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати. 
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1.4. Самостійна робота студентів 

 

Самостійна робота студентів є важливою складовою частиною 

навчального процесу та має на меті закріплення та поглиблення знань і 

навичок, одержаних на усіх видах навчальних занять; підготовку до 

наступних занять, іспиту, формування культури розумової праці з чинними 

правовими нормами, законодавством та практикою його застування. Під час 

самостійної роботи уточнюється коло питань, що підлягають вивченню по 

темі, аналізується та вивчається нормативний матеріал, наукові джерела, 

виконуються завдання. 

Самостійна робота студента виконується в позааудиторний час, 

передбачений тематичним планом навчальної дисципліни. 

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні навчитися 

самостійно мислити, поглиблювати засвоєні теоретичні знання, опановувати 

практичні навики з організації праці менеджера. Відповіді на питання повинні 

бути стисло законспектовані з обов’язковими посилання на використані 

джерела.  

Самостійна робота студентів має бути логічно пов’язана з іншими видами 

навчальних занять. Однак вивчення навчальної дисципліни чи окремої теми 

не бажано починати з самостійної роботи студентів. 

Від якості самостійної підготовки студентів залежить якість семінарських 

занять, глибина їх теоретичного змісту й активність студентів. 

Самостійна робота є методом глибокого вивчення і творчого засвоєння 

студентами змісту навчальної програми. 

Перевірка самостійної роботи студентів здійснюється викладачами, які 

проводять семінарські заняття з навчальної дисципліни.  

Викладач може обрати один з наступних способів перевірки самостійної 

роботи: 

 фронтального усного опитування; 

 письмового опитування; 

 проведення тестування з вивчених тем; 

 розв’язування ситуаційних завдань до кожної теми навчальної 

дисципліни. 

З метою самостійного визначення рівня засвоєння теоретичного 

матеріалу студентам пропонуються питання для самоконтролю набутих 

знань. 

Питання самостійної роботи виносяться на поточний і підсумковий 

семестровий контроль. Для самостійної роботи студентів з кожної теми 

надається рекомендована література з якою студенти повинні ознайомитися 

для якісного виконання завдань на самостійну підготовку. 

Загальні методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів: 

1. Ознайомитися із питаннями, що виносяться на самостійне вивчення 

студентами. 
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2. Уважно прочитати матеріал, викладений на лекції і занотований 

студентами до відповідної теми. 

3. Ознайомитися із рекомендованою літературою до відповідної теми (як до 

семінарського заняття, так і самостійної роботи) і розширити одержані 

знання під час лекційного заняття (обсяг представлень про конкретні 

предмети і явища, що входять у сферу регулювання приватним правом). 

4. За бажанням студент може підготувати коротке повідомлення (до десяти 

хвилин) з найбільш складного і цікавого питання. 

5. У випадку необхідності студент може скористатися індивідуальними 

консультаціями викладача, який читає лекції, а також викладача, який 

проводить семінарські заняття у навчальній групі. 

 

 

 

1.4.1. Завдання по темам  

 

Тема 1. Загальна характеристика податкового права, податкові 

правовідносини та норми податкового права  

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури 

її змісту за таким планом:  

1.1. Поняття, предмет та метод податкового права.  

1.1.1. Поняття податкового права. 

1.1.2. Предмет податкового права. 

1.1.3. Метод податкового права. 

1.2. Місце податкового права в системі права України та його система.  

1.2.1. Місце податкового права в фінансовому праві України. 

1.2.2. Взаємодія податкового права з іншими галузями права України. 

1.3. Джерела податкового права. Склад податкового законодавства.  

1.3.1. Поняття джерел податкового права. 

1.3.2. Види джерел податкового права. 

1.3.3. Податковий кодекс як основне джерело податкового права. 

1.3.4. Податкове законодавство і його склад. 

1.4. Характеристика податкових правовідносин. 

1.4.1. Поняття і ознаки податкових правовідносин. 

1.4.2. Характеристика суб’єкту податкових правовідносин. 

1.4.3. Характеристика об’єкту податкових правовідносин. 

1.4.4. Характеристика змісту податкових правовідносин. 

1.4.5. Види податкових правовідносин. 

1.5. Характеристика норм податкового права. 

1.5.1. Поняття норми фінансового права. 

1.5.2. Ознаки норм податкового права. 

1.5.3. Характеристика структури норми фінансового права. 

1.5.4. Види норм фінансового права. 
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Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення податкової діяльності держави. 

2. Чим відрізняються державні податки від місцевих? 

3. У чому є спорідненість і відмінність між категоріями “податки” і 

“збори”? 

4. Дайте визначення понять централізованих та децентралізованих фондів 

коштів. 

5. Назвіть ознаки податків як економічної категорії. 

6. Назвіть ознаки податків як правової категорії. 

7. Визначіть місце податкового права в фінансовому праві України. 

8. Охарактеризуйте податкові правовідносини. 

9. Що таке податкова політика? 

 

Тема 2. Правове регулювання податку 

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної 

структури її змісту за таким планом:  

2.1. Поняття і сутність податків, зборів та інших обов’язкових платежів. 

2.1.1. Поняття і суть обов’язкових платежів. 

2.1.2. Поняття податків. 

2.1.3. Поняття зборів. 

2.1.4. Характеристика інших обов’язкових платежів. 

2.2. Податок як економічна та правова категорія. 

2.2.1. Поняття податку як економічної категорії. 

2.2.2. Поняття податку як правової категорії. 

2.3. Компетенція органів державної влади, які приймають закони та підзаконні 

акти з питань оподаткування. 

2.3.1. Компетенція органів законодавчої влади з питань оподаткування. 

2.3.2. Компетенція органів державної виконавчої влади з питань 

оподаткування. 

2.4. Класифікація податків і платежів, які надходять до державного бюджету і 

державних цільових фондів. 

2.4.1. Класифікація податків за формою оподаткування. 

2.4.2. Класифікація податків за економічним змістом об'єкта 

оподаткування. 

2.4.3. Класифікація податків за рівнем державних структур, які 

встановлюють податки і збори. 

2.4.4. Класифікація податків за способом стягнення. 

2.4.5. Класифікація податків за способом зарахування податкових 

надходжень. 
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2.4.6. Класифікація податків за суб'єктом оподаткування. 

2.4.7. Класифікація податків за відношенням до джерела сплати. 

2.5. Подвійний характер податків. 

2.6. Джерело податків. Роль податків у розширеному відтворенні.. 

2.7. Функції податків: фіскальна, соціальна, регулююча.  

2.7.1. Характеристика фіскальної функції податків. 

2.7.2. Характеристика соціальної функції податків. 

2.7.3. Характеристика регулюючої  функції податків. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які основні ознаки податку? 

2. Яка різниця між "податком" і "збором"? 

3. Основні функції податків. 

4. Які податки та збори відносяться до загальнодержавних? 

5. Назвіть основні місцеві податки та збори. 

6. Поясніть різницю між прямими і непрямими податками. 

7. Зобов'язання платника податків. 

8. За якими ознаками класифікуються податки? 

9. Що входить в компетенцію органів законодавчої влади з питань 

оподаткування? 

10. Що входить в компетенцію органів державної виконавчої влади з питань 

оподаткування? 

 

Тема 3: Правовий механізм податку 

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної 

структури її змісту за таким планом:  

3.1. Поняття правового механізму податку. 

3.2. Система елементів правового механізму податку.  

3.3. Обов'язкові елементи правового механізму податку та їх групи. 

3.4. Основні елементи правового механізму податку й збору: 

3.4.1. Платник податку чи збору; 

3.4.2. Об'єкт оподаткування; 

3.4.3. Ставка податку чи збору. 

3.5. Додаткові елементи правового механізму податку: 

3.5.1. Додаткові елементи правового механізму податку, що деталізують 

основні чи пов'язані з ними : 

3.5.1.1. Предмет;  

3.5.1.2. База;  

3.5.1.3. Одиниця оподаткування;  
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3.5.1.4. Категорії, що безпосередньо залежать від об'єкта оподаткування; 

3.5.2. Додаткові елементи правового механізму податку, що мають 

самостійне значення:  

3.5.2.1.Податкові пільги;  

3.5.2.2.Методи;  

3.5.2.3.Терміни й способи сплати податку;  

3.5.2.4.Бюджет чи фонд, куди надходять податкові платежі. 

3.5.3.Додаткові елементі правового механізму податку належать: 

3.5.3.1. Податкові пільги; 

3.5.3.2. Предмет, база, одиниця оподаткування; 

3.5.3.3. Джерело сплати податку; 

3.5.3.4. Методи, терміни й способи сплати податку; 

3.5.3.5. Особливості податкового режиму; 

3.5.3.6. Бюджет чи фонд надходження податку (збору); 

3.5.3.7. Особливості податкової звітності. 

Питання для самоконтролю 

11. Дайте визначення правового режиму податків. 

12. Розкрийте особливості правового механізму податку. 

13. В чому проявляється обов’язковість елементів правового механізму 

податку? 

14. Охарактеризуйте основні елементи правового механізму податку. 

15. Хто є платником податку? 

16. Що таке об’єкт оподаткування? Наведіть приклади. 

17. В чому полягає особливість додаткових елементів правового механізму 

податку? 

18. Визначте поняття ставки податку. 

19. Розкрийте особливості термінів і способів сплати податку. 

20. Розкрийте співвідношення бази і одиниці оподаткування. 

21. Назвіть підстави виникнення, зміни та припинення податкових пільг. 

 

Тема 4: Податкова система України 

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної 

структури її змісту за таким планом:  

4.1. Поняття податкової системи. 

4.1.1. Суть податкової системи. 

4.1.2. Поняття податкової політики. 

4.1.3. Суттєві умовами оподаткування, що характеризують податкову 

систему. 

4.1.4. Основні характеристики податкових систем. 

4.1.5. Податкова система як основа економічної системи. 

4.2. Зміст податкової системи. 
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4.2.1. Особливості податкової системи. 

4.2.2. Зовнішня і внутрішня форми існування податкової системи. 

4.3. Поняття і рівні податкового тиску.  

4.3.1. Поняття податкового тиску. 

4.3.2. Напрямки податкового тиску. 

4.3.3. Рівні податкового тиску. 

4.4. Принципи у сфері оподаткування.  

4.4.1. Поняття принципів оподаткування. 

4.4.2. Загальність оподаткування. 

4.4.3. Рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких 

проявів податкової дискримінації. 

4.4.4. Невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі 

порушення податкового законодавства. 

4.4.5. Презумпції правомірності рішень платника податку в разі, якщо 

норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі 

закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів 

припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків 

платників податків або контролюючих органів, унаслідок чого є можливість 

прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого 

органу. 

4.4.6. Фіскальна достатність. 

4.4.7. Соціальна справедливість встановлення податків та зборів відповідно 

до платоспроможності платників податків. 

4.4.8. Економічність оподаткування встановлення податків та зборів, обсяг 

надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх 

адміністрування. 

4.4.9. Нейтральність оподаткування. 

4.4.10. Стабільність зміни до будь-яких елементів податків та зборів не 

можуть вноситися пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного 

періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. 

4.4.11. Рівномірність та зручність сплати встановлення строків сплати 

податків та зборів. 

4.4.12. Єдиний підхід до встановлення податків та зборів визначення на 

законодавчому рівні всіх обов'язкових елементів податку. 

4.5. Система податків в Україні. 

4.6. Загальні правила щодо встановлення і скасування обов’язкових платежів та 

їх елементів в Україні. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте поняття та зміст податкового тиску. 

2. Сформулюйте завдання податкової системи. 

3. Які фактори актуалізують проблему податкового тиску  на сучасному етапі 

розвитку України? 

4. Назвіть систему податків в Україні. 
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5. Визначте загальні правила щодо встановлення і скасування 

загальнодержавних обов’язкових платежів та їх елементів в Україні. 

6. Визначте загальні правила щодо встановлення і скасування місцевих 

обов’язкових платежів та їх елементів в Україні 

7. Які принципи в сфері оподаткування ви знаєте? 

8. Розкрийте поняття нейтральності оподаткування. 

9. Дайте визначення фіскальної достатності як принципу податкової системи 

України. 

10. Охарактеризуйте зміст поняття «загальність оподаткування». 

 

Тема 5. Проблеми подвійного оподаткування  

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної 

структури її змісту за таким планом:  

5.1. Поняття подвійного оподаткування.  

5.1.1. Подвійне оподаткування в широкому розумінні.  

5.1.2. Подвійне оподаткування в вузькому розумінні. 

5.2. Види подвійного оподаткування. 

5.3. Ознаки подвійного оподаткування. 

5.4. Принципи подвійного оподаткування. 

5.4.1. принцип суверенної рівності держави; 

5.4.2. принцип міжнародно-правового співробітництва щодо питань 

оподаткування; 

5.4.3. принцип недопущення подвійного оподаткування; 

5.4.4. принцип визначення податкової юрисдикції держави залежно від 

резидентства чи територіальності; принципу податкової не дискримінації. 

5.3. Шляхи усунення подвійного оподаткування. 

5.4. Методи усунення подвійного оподаткування. 

5.5. Міжнародний договір як засіб усунення подвійного оподаткування. Види 

міжнародних  угод, що регулюють  податкові  відносини. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте поняття подвійного оподаткування.  

2. Проаналізуйте види подвійного оподаткування. 

3. Охарактеризуйте принципи подвійного оподаткування. 

4. Назвіть ознаки подвійного оподаткування та розкрийте їх зміст. 

5. Які є шляхи подвійного оподаткування? 

6. Виділіть методи усунення подвійного оподаткування. 

7. Розкрийте поняття міжнародного договору як засобу усунення 

подвійного оподаткування. 

 

Тема 6. Правовий статус податкових органів 
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Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної 

структури її змісту за таким планом:  

6.1. Поняття та система контролюючих органів. 

6.1.1. Поняття контролюючих органів. 

6.1.2. Система контролюючих органів. 

6.2. Поняття органу стягнення. 

6.3. Система органів ДФС. 

6.3.1. Головний рівень органів ДФС. 

6.3.2. Регіональний рівень органів ДФС. 

6.3.3. Локальний рівень органів ДФС. 

6.4. Поняття податкової міліції. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Якими ознаками характеризується орган стягнення? 

2. Визначте поняття: «орган стягнення». 

3. Назвіть головний рівень органів ДФС. 

4. Назвіть регіональний рівень органів ДФС. 

5. Визначте систему регіональних органів ДФС. 

6. Порівняйте поняття «підстави притягнення до юридичної відповідальності» 

та «підстави настання юридичної відповідальності».  

 

Тема 7: Податковий контроль 

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної 

структури її змісту за таким планом:  

7.1. Контроль за правильним обрахуванням та своєчасною сплатою податків та 

зборів чи інших обов’язкових платежів. 

7.2 Учасники податкових правовідносин. 

7.3. Обов’язки платників податків.  

7.4. Повноваження за податковим контролем. 

7.5. Податкове повідомлення-рішення та податкова вимога. 

7.6. Адміністративна та судова процедура оскарження рішень контролюючих 

органів. 

7.7. Податкова застава та адміністративний арешт. 

7.8. Види перевірок та порядок їх проведення. 

7.9. Фінансові санкції. Адміністративні санкції.  

7.10. Повноваження щодо стягнення сум податків, пені та штрафів. 

7.10.1. Недоліки соціально-економічного характеру. 

7.10.2. Недоліки організаційно-керівного характеру. 

7.10.3. Недоліки нормативно-правового характеру. 

7.11. Типові способи скоєння злочинів у сфері оподаткування і методи їх 

виявлення. 

7.11.1. Неподання податкової декларації та розрахунків. 

7.11.2. Приховування об’єктів оподаткування.  
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7.11.3. Зниження об’єктів оподаткування.  

7.11.4. Ухилення від сплати податків.  

7.11.5. Ухилення від сплати податків за валютними операціями. 

7.11.6. Приховування валютної виручки.  

7.11.7. Ухилення від сплати податків при використання податкових пільг.  

7.11.8. Ухилення від сплати податку на прибуток. 

7.11.9. Використання декількох розрахункових рахунків як засобів 

приховування прибутку від оподаткування.  

7.11.10. Незаконне відкриття та використання за кордоном України 

валютних рахунків. 

7.12. Порушення податкового законодавства та приховування прибутку від 

оподаткування при розрахунках з іноземними партнерами.  

7.13. Приховування об’єктів оподаткування при страхуванні. 

7.14. Легальні способи зменшення підприємствами податкових платежів, 

використання у податковому законодавстві правових прогалин.  

7.15. Принципи формування податкової політики на підприємстві. 

7.16. Кримінальна відповідальність за скоєння злочинів у сфері 

оподаткування.  

7.17. Основні напрямки реформування податкової системи з метою 

скорочення податкових правопорушень. 

Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте поняття контролю за правильним обрахуванням та своєчасною 

сплатою податків та зборів чи інших обов’язкових платежів. 

2. Хто є учасниками податкових правовідносин? 

3. Назвіть обов’язки платників податків? 

4. Що таке податкове повідомлення-рішення та податкова вимога? 

5. Яке співвідношення Адміністративної та судової процедури оскарження 

рішень контролюючих органів? 

6. Що розуміється під фінансовими санкціями? 

7. Які особливості податкової застави? 

8. Які є види перевірок ?  

9. Який порядок здійснення перевірки? 

10. Назвіть основні напрямки реформування податкової системи з метою 

скорочення податкових правопорушень. 

11. Які є легальні способи зменшення підприємствами податкових платежів, 

використання у податковому законодавстві правових прогалин? 

 

Тема 8: Відповідальність за податкові правопорушення 

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної 

структури її змісту за таким планом:  

8.1. Поняття підстави відповідальності за податкові правопорушення. 

8.1.1. Поняття податкового правопорушення. 

8.1.2. Елементи податкового правопорушення. 

8.1.3. Суб’єкт податкового правопорушення. 
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8.1.4. Об’єкт податкового правопорушення. 

8.1.5. Об’єктивна сторона податкового правопорушення. 

8.1.6. Суб’єктивна сторона податкового правопорушення. 

8.2. Класифікація податкових правопорушень. 

8.3. Види відповідальності за порушення податкового законодавства. 

8.3.1. Фінансова відповідальність за порушення податкового 

законодавства. 

8.3.2. Адміністративна відповідальність за порушення податкового 

законодавства. 

8.3.3. Кримінальна відповідальність за порушення податкового 

законодавства.. 

8.3.4. Дисциплінарна відповідальність за порушення податкового 

законодавства. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть елементи податкового правопорушення. 

2. Які ознаки податкових правопорушень? 

3. Дайте класифікацію податкових правопорушень. 

4. Охарактеризуйте риси сучасних податкових правопорушень. 

5. Дайте законодавче визначення податкового правопорушення. 

6. Які можливі види юридичної відповідальності за порушення податкового 

законодавства? 

7. Охарактеризуйте фінансову відповідальність за податкові 

правопорушення. 

8. Назвіть особливості адміністративних стягнень за порушення 

податкового законодавства. 

9. Які санкції, передбачені Кримінальним кодексом України за податкові 

правопорушення. 

10. Охарактеризуйте дисциплінарні санкції за порушення податкового 

законодавства. 

11. Засоби примусу, засоби переконання, їх співвідношення. 

 

Тема 9. Правове регулювання прямого оподаткування 

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної 

структури її змісту за таким планом:  

9.1. Поняття прямого оподаткування. 

9.1.1. Поняття прямих податків. 

9.1.2. Основа прямих податків. 

9.1.3. Принципи функціонування прямих податків в Україні. 

9.1.4. Системи прямого оподаткування в Європі. 

9.2. Податок на прибуток як класичний варіант прямого податку. 

9.2.1. Платники податку на прибуток підприємств. 

9.2.2. Об’єкт оподаткування податком на прибуток. 
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9.2.3. Ставка податку на прибуток. 

9.2.4. Порядок та строки сплати податку на прибуток. 

9.2.5. Відповідальність платників податків. 

9.3. Суб'єкти податку на прибуток підприємств визначені в особливому 

порядку. 

9.4. Переваги та недоліки прямого оподаткування. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте загальну характеристику суб'єктам податку на прибуток 

підприємств. визначеними в особливому порядку. 

2. Визначте поняття «валові витрати». 

3. Які суми включаються до валових витрат? 

4. Які суми не включаються до валових витрат? 

5. Визначте зміст безнадійної заборгованості. 

6. Які податки, що справляються на Україні згідно законодавства належать 

до прямих? 

7. Хто є платником податку на прибуток підприємств з числа резидентів? 

8. Що є об'єктом оподаткування в податку на прибуток? 

 

Тема 10. Правове регулювання непрямих податків  

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури 

її змісту за таким планом:  

10.1. Поняття податку на додану вартість. 

10.1.1. Пільги щодо сплати податку на додану вартість. 

10.1.2. Об’єкти справляння податку на додану вартість.  

10.1.3. Розмір ставок податку на додану вартість.  

10.1.4. Платники податку на додану вартість. 

10.2. Загальна характеристика акцизного податку. 

10.2.1. Платники акцизного податку.  

10.2.2. Об’єкти справляння акцизного податку.  

10.2.3. Розмір ставок акцизного податку.  

10.2.4. Пільги щодо сплати акцизного податку.  

10.2.5. Податкові агенти. 

10.3. Поняття державного мита. 

10.3.1. Платники державного мита.  

10.3.2. Об’єкти справляння державного мита.  

10.3.3. Розмір ставок державного мита.  

10.3.4. Пільги щодо сплати державного мита. 

10.4. Поняття Єдиного митного тарифу.  

10.5. Нарахування і сплата мита.  

10.6. Ставки мита.  

10.7. Митний збір по вантажній митній декларації. 

10.8. Митно-тарифна політика України на сучасному етапі. 

10.9. Сезонне мито.  
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10.10. Ввізне і вивізне мито. 

10.11. Особливі види мита 

10.11.1. Спеціальне мито.  

10.11.2. Антидемпінгове мито. 

10.11.3. Компенсаційне мито. 

10.12. Процедура застосування особливих видів мати.  

10.13. Митна вартість.  

10.14. Визначення країни походження товарів. 

10.15. Звільнення від сплати мита.  

10.16. Повернення державного мита.  

10.17. Відповідальність за правильність справляння мита та державного мита.  

10.18. Органи, що здійснюють контроль за справляння державного мита. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Непряме оподаткування в податковій системі України. 

2. Основні види непрямих податків та їх вплив на ціноутворення. 

3. Податок на додану вартість та його  особливості 

4. Особливості визначення об’єкта оподаткування податком на додану вартість. 

5. Платники податку на додану вартість. 

6. Правила нарахування та сплати податку на додану вартість. 

7. Відшкодування податку з державного бюджету в Україні. 

8. Критерії для автоматичного відшкодування ПДВ. 

 

Тема 11. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб 

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної 

структури її змісту за таким планом:  

11.1. Платники податку на доходи фізичної особи.  

11.2. Об'єкт обкладання. 

11.3. Порядок нарахування податку на доходи фізичних осіб. 

11.4. Утримання податку на доходи, отримані фізичною особою, як за 

місцем основної роботи, так і за сумісництвом, чи заняттям 

підприємницькою діяльністю. 

11.5. Загальний оподатковуваний дохід. 

11.6. Податкова знижка. 

11.7. Податкові соціальні пільги. 

11.8. Ставка податку на доходи фізичних осіб. 

11.9. Порядок нарахування податку на доходи фізичних осіб. 

11.10. Утримання податку на доходи фізичних осіб. 

11.11. Сплати  податку на доходи фізичних осіб. 

11.12. Перерахування податку на доходи фізичних осіб. 

11.13. Особливості нарахування та сплати окремих видів доходів. 

11.14. Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету. 

11.15. Особи, відповідальні за нарахування, утримання та сплату 

(перерахування) податку до бюджету. 
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11.16. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи 

(податкової декларації). 

11.17. Забезпечення виконання податкових зобов'язань. 

11.18. Відповідальність за виконання податкових зобов’язань за даним 

податком. 

11.19. Реформування системи прибуткового оподатковування громадян. 

11.20. Державний реєстр фізичних осіб — платників податків і інших 

обов'язкових платежів. 

Питання для самоконтролю 

1. Які види податків сплачують тільки фізичні особи (без статусу суб’єктів 

підприємницької діяльності) згідно законодавства України про 

оподаткування?  

2. Які особливості податків з населення?  

3. Визначте правові відносини в оподаткуванні громадян: поняття, сутність. 

4. Які види податків сплачують тільки фізичні особи, суб’єкти 

підприємницької діяльності в Україні?  

5. За яких умов обов’язки  фізичної особи щодо сплати податків та зборів 

припиняються?  

6. Які норми застосовуються коли міжнародні договори України  

встановлюють інші правила про оподаткування ніж ти, що містять закони 

України?  

 

Тема 12. Правове регулювання спеціальних податкових режимів 

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної 

структури її змісту за таким планом:  

12.1. Порядок застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та 

звітності та обмеження щодо її застосування.  

12.2. Групи платників єдиного податку.  

12.3. Порядок визначення доходів платників єдиного податку та їх склад.  

12.4. Ставки єдиного податку.  

12.5. Податковий (звітний період), порядок та строки сплати єдиного 

податку.  

12.6. Ведення обліку та складання звітності платниками єдиного податку.  

12.7. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування 

або відмови від спрощеної системи оподаткування. 

Питання для самоконтролю 

1.  Які суб'єкти можуть бути платниками фіксованого 

сільськогосподарського податку? 

2. Об'єкти та база оподаткування фіксованим сільськогосподарським 

податком. 

3. Розміри ставок податку з одного гектару сільськогосподарських угідь та 

земель водного фонду. 

4. Які податки не сплачують платники фіксованого сільськогосподарського 

податку? 
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5. Платники збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 

електричну і теплову енергію? 

6. Яка ставка збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 

електричну і теплову енергію? 

7. Які суб'єкти господарювання сплачують збір у вигляді цільової надбавки 

на природний газ? 

8. У якому розмірі сплачується збір у вигляді цільової надбавки на 

природний газ? 

9. На підставі яких дозвільних документів в Україні особи набувають право 

користуватися радіочастотним ресурсом? 

10. Об'єкт оподаткування збором за користування радіочастотним ресурсом. 

11. Основні об'єкти оподаткування збором за спеціальне використання води. 

12. Як сплачується збір за спеціальне використання води у випадку 

перевищення встановленого ліміту? 

13. За рахунок яких джерел сплачується збір за спеціальне використання 

води? 

14. Які особи є платниками збору за спеціальне використання лісових 

ресурсів? 

15. Які критерії враховуються при встановленні ставок збору за заготівлю 

деревини? 

 

 

Тема 13. Правове регулювання єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування  

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної 

структури її змісту за таким планом:  

13.1. Поняття єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та його платники. 

13.2. База нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, його розмір та пропорції розподілу за видами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування.  

13.3. Порядок та строки сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. 

13.4. Платники єдиного внеску. 

13.5. Облік платників єдиного внеску. 

13.6. Права та обов'язки платника єдиного внеску. 

13.7. База нарахування єдиного внеску. 

13.8. Розмір єдиного внеску та пропорції його розподілу за видами 

загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

13.9. Порядок обчислення і сплати єдиного внеску. 

13.10. Добровільна сплата єдиного внеску. 

13.11. Порядок розподілу страхових коштів за видами 

загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

13.12. Повноваження органів доходів і зборів, пенсійного фонду щодо 

збору та обліку єдиного внеску. 
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13.13. Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 

13.14. Заходи впливу та стягнення в сфері загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. 

13.15. Відповідальність за порушення в сфері загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте поняття єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. 

2.  Визначте місце єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування в системі обов’язкових платежів. 

3. Назвіть принципи збору та ведення обліку єдиного внеску. 

4. Хто є платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування?  

5. Що складає базу нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування? 

6. Як здійснюється облік платників єдиного внеску. 

7. Який порядок обчислення та сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

8. Охарактеризуйте Державний реєстр загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. 

9. Який розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та пропорції його розподілу за видами загальнообов’язкового 

державного соціального страхування? 

 

Тема 14. Правове регулювання місцевих податкових платежів 

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної 

структури її змісту за таким планом:  

14.1. Принципи побудови системи місцевих податків і зборів. 

14.2. Характеристика місцевих податків та зборів. 

14.2.1. Ставки місцевих податків та зборів. 

14.2.2. Платники місцевих податків та зборів. 

14.2.3. Об’єкти оподаткування місцевих податків та зборів. 

14.3. Класифікація місцевих податків та зборів. 

14.3.1. Податки і збори, сформовані й закріплені на державному рівні. 

14.3.2. Податки і збори, що закріплюються на державному рівні, а 

сформовані на місцях органами самоврядування. 

14.4. Повноваження органів місцевого самоврядування.  

14.5. Порядок сплати і перерахування місцевих податків та зборів. 

14.6. Повернення надміру сплачених сум податку з бюджету місцевого 

самоврядування. 

14.7. Оподаткування місцевими податками та зборами іноземних юридичних 

осіб. 
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14.8. Відповідальність платників за сплату місцевих податків та зборів. 

Питання для самоконтролю 

1. Об'єкти оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки. 

2. Які об'єкти не оподатковуються податком на нерухоме майно? 

3. Як встановлюються ставки податку на нерухоме майно? 

4. Платники та об'єкти збору за місця для паркування транспортних засобів. 

5. База оподаткування та ставки збору за паркування транспортних засобів. 

6. Платники збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності. 

7. Які суб'єкти господарювання не є платниками збору за провадження 

торговельної діяльності та з надання платних послуг? 

8. Яка торговельна діяльність провадиться з придбанням пільгового торгового 

патенту? 

9. В яких межах встановлюється ставка збору за провадження торговельної 

діяльності та надання платних послуг? 

10. На якій території та протягом якого строку діють придбані патенти? 

11. Які особи не можуть бути платниками туристичного збору? 

12. Які організації та особи можуть бути податковими агентами зі справляння 

туристичного збору? 

 

1.5. Індивідуальні завдання  

 

1.5.1.Основні вимоги до написання індивідуальних завдань 

 

Індивідуальні завдання передбачаються у формі реферату.  

Тема реферату обирається студентом добровільно або закріплюється за 

студентом викладачем на початку семестру і виконується за усталеними 

вимогами. Виконання реферату передбачає: 

— підбір та опрацювання літератури за темою; 

— складання плану і виконання роботи (вступ, перше питання — 

розкриття теоретичних аспектів проблеми, виклад основних ідей та пропозицій 

авторів; друге питання — аналіз фактичних та статистичних даних; висновки; 

список використаної літератури та інформаційних джерел); 

Метою виконання рефератів є закріплення і систематизація студентами 

отриманих знань у процесі участі в аудиторних заняттях і самостійної роботи. 

Для виконання реферату студенти повинні використовувати законодавчі та 

підзаконні акти, інструктивно-методичні матеріали, науково-монографічну 

літературу, судову практику, статистичні дані, аналітичну інформацію органів 

управління. Реферат має містити зіставлення різних точок зору з 

досліджуваного питання. 

Роботи виконуються комп’ютерним способом з одностороннім 

розміщенням тексту на папері формату А4 (210 мм х 297 мм) з дотриманням 

прийнятих у діловодстві стандартних берегів : лівого — 30 мм, верхнього та 

нижнього — 20 мм, правого — не менше 10 мм. 
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Робота починається з титульного аркуша. Нумерація аркушів роботи 

починається з титульного аркуша. Номер на титульному аркуші не 

проставляється. 

Обсяг роботи має забезпечувати належне висвітлення завдання і повинно 

бути виконано шрифтом Times New Roman кеглем 14 з 1,5 міжрядковим 

інтервалом. 

Обов’язково в тексті повинні бути посилання на джерела, що були 

використані при написанні реферату. Посилання подаються у квадратних 

дужках з вказівкою номера джерела, за яким воно внесене у список 

використаних джерел, та сторінки (якщо подається точна цитата або числові 

дані), наприклад [3, с.8].  

Загальний обсяг реферату має становити до 15 сторінок формату А4. 

Нижче списку використаних джерел рукописним способом зазначаються дата 

виконання реферату і особистий підпис студента. 

 

1.5.2.Тематика індивідуальних завдань 

1.5.2.1. Теми рефератів 

1. Податкове законодавство Польщі. 

2. Податкове законодавство Німеччини. 

3. Податкове законодавство Швеції. 

4. Податкове законодавство Франції. 

5. Податкове законодавство США. 

6. Податкове законодавство Великобританії. 

7. Податкове законодавство Росії. 

8. Податкове законодавство Японії. 

9. Податкове законодавство іноземної держави (за власним вибором)…. 

10. Податкова система Польщі. 

11. Податкова система Німеччини. 

12. Податкова система Швеції. 

13. Податкова система Франції. 

14. Податкова система США. 

15. Податкова система Великобританії. 

16. Податкова система Росії. 

17. Податкова система Японії. 

18. Податкова система іноземної держави (за власним вибором)…. 

 

Оцінювання результатів виконання рефератів здійснюється відповідно до 

чинної в університеті системи оцінювання знань в умовах запровадження 

Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) і включається до поточної 

успішності. 

 

1.6. Підсумковий контроль 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного заліку. 
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1.6.1. Питання для підсумкового контролю 

1. Місце податкового права в системі фінансового права. 

2. Предмет податкового права. 

3. Методи податкового права. 

4. Принципи податкового права. 

5. Поняття, структура і види податково-правових норм. 

6. Поняття  податкових правовідносин. 

7. Суб’єкти податкових  правовідносин.  

8. Об’єкти податкових правовідносин.  

9. Види податкових правовідносин. 

10. Правова природа податкового обов’язку. 

11. Виникнення, зміна і припинення податкового обов’язку. 

12. Поняття системи податкового права. 

13. Структура податкового права. 

14. Джерела податкового права. 

15. Співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими 

актами. 

16. Поняття податкової системи та її склад. 

17. Принципи побудови податкової системи. 

18. Поняття системи оподаткування. 

19. Поняття та ознаки податку. 

20. Поняття та ознаки збору. 

21. Співвідношення податку, збору, мита. 

22. Податки з юридичних та фізичних осіб: поняття та види. 

23. Збір як складова податкової системи України: поняття та види. 

24. Поняття податкового агента , його повноваження. 

25. Обов’язки податкових органів , їх зміст. 

26. Поняття податкового навантаження (тягар). 

27. Поняття та складові податкового боргу. 

28. Розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового 

боргу платника податків. 

29. Забезпечення погашення податкового боргу. 

30. Податкова застава. 

31. Адміністративний арешт майна. 

32. Стягнення податкового боргу. 

33. Безнадійний податковий борг: поняття та порядок списання. 

34. Розкрити поняття та зміст податкового адміністрування. 

35. Поняття податкової декларації, способи подачі до органів державної 

фіскальної служби. 

36. Представництво у податковому праві. 

37. Методи оподаткування. 

38. Правовий механізм податку та його елементи. 

39. Предмет та об’єкт оподаткування. 

40. Поняття бази оподаткування. 
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41. Поняття податкової ставки. 

42. Поняття податкової періоду. 

43. Порядок обчислення податку. Строк та порядок сплати податку. 

44. Поняття податкової пільги. 

45. Платники податків і зборів. 

46. Обов’язки платників податків і зборів. 

47. Права платників податків і зборів. 

48. Види податків і зборів, що справляються на території  України. 

49. Загальнодержавні податки та збори. 

50. Місцеві податки та збори. 

51. Функції податку.  

52. Поняття та види непрямих податків.  

53. Поняття  та види прямих податків. Їх основні ознаки. 

54. Обов’язки платників податків на додану вартість. 

55. Ставки податку на додану вартість. 

56. Поняття акцизів. Товари які належать до підакцизних. 

57. Обов’язки суб'єктів які є платниками податку на прибуток підприємств. 

58. Об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств. 

59.  Оподаткування доходів фізичних осіб – нерезидентів. 

60. Особливості оподаткування фізичних осіб - підприємців. 

61. Напрямки реформування системи спрощеного оподаткування фізичних 

осіб. 

62. Податок на майно. 

63. Збір за місця для паркування транспортних засобів. 

64. Туристичний збір. 

65. Суб'єкти які не сплачують земельний податок. 

66. Об'єкти оподаткування збором за першу реєстрацію транспортних 

засобів. 

67.  База оподаткування та ставки збору за паркування транспортних засобів. 

68. Органи на які покладено функцію здійснення контролю дотримання 

податкового законодавства. 

69. Способи здійснення податкового контролю. 

70. Ознаки податкових правопорушень. 

71. Класифікація податкових правопорушень. 

72. Види юридичної відповідальності за порушення податкового 

законодавства. 

73. Фінансова відповідальність за податкові правопорушення. 

74. Особливості адміністративних стягнень за порушення податкового 

законодавства. 

75. Санкції, передбачені Кримінальним кодексом України за податкові 

правопорушення. 

 

1.6.2. Приклад екзаменаційного білету 

1. Поняття, структура і види податково-правових норм. 
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2. Напрямки реформування системи спрощеного оподаткування фізичних 

осіб. 

3. Санкції, передбачені Кримінальним кодексом України за податкові 

правопорушення. 

 

2. Схема нарахування балів 

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється 

відповідно до такої схеми: 

 

 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  
     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 
за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25балів – 
за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 
роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 
роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 
2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної 

дисципліни, обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості 

відвіданих лекцій і кількості лекцій, передбачених навчальним планом, і 

визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про організацію освітнього 

процесу в Хмельницькому університеті управління та права.   

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 13 лекцій за очною 

формою навчання. 

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 
 

№ 

з/п 

Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Заочна 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2.3. З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 10 

семінарських занять за денною формою навчання.  

За результатами семінарського (практичного, лабораторного) заняття 

кожному студенту до відповідного документа обліку успішності виставляється 

кількість балів від 0 до 5 числом, кратним 0,5, яку він отримав протягом 

заняття. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п.4.3.8. 

Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті 

управління та права (затвердженого 29 травня 2017 року, протокол № 14).  

 2.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої 
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№ 

з/п 
6 тем 

Номер теми 
Усього 

балів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1. 

Максимальна 

кількість балів 

за самостійну 

роботу 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

2.  

Максимальна 

кількість балів 

за індивідуальне 

завдання 

7 7 

 Усього балів  20 
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